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RESUMO 

À luz do conceito de “pânico moral” de Stanley Cohen (2011), esta pesquisa investiga a 

cobertura realizada pelo jornal O Estado de S. Paulo sobre o “Caso Champinha” entre os anos 

de 2006-2007, bem como o impacto desta cobertura para a criação e implementação da Unidade 

Experimental de Saúde de São Paulo (UES), em que pese considerar ainda as decisões jurídicas, 

éticas e políticas imbricadas neste processo. O objetivo foi identificar a existência de uma 

espiral do pânico no caso em questão e a criação da UES como resposta dos agentes de controle 

social à repercussão do caso. Os objetivos específicos consistiram em realizar a análise 

qualitativa dos textos jornalísticos selecionados, tendo em vista verificar o teor das informações 

e opiniões divulgadas sobre o caso, e analisar os processos de criação e implementação da UES 

no âmbito da Justiça e do diálogo entre os atores da saúde e do poder Executivo, tomando como 

referência o trabalho realizado por Gabriela Gramkow (2011). Os resultados apontaram que a 

repercussão na imprensa de uma possível soltura de Champinha, entre os anos de 2006-2007, 

obteve um importante impacto sobre o projeto UES, muito embora ele já estivesse sendo 

discutido desde 2002.  

Palavras-chave: Unidade Experimental de Saúde; Pânico moral; Imprensa; Justiça; Caso 

Champinha. 



ABSTRACT 

In light of Stanley Cohen's concept of "moral panic" (2011), this research investigates the 

coverage of the "Champinha case" by the newspaper O Estado de S. Paulo between the years 

2006-2007, as well as the impact of this coverage on the creation and implementation of the 

Experimental Health Unit of São Paulo (EHU), while also considering the legal, ethical and 

political decisions imbricated in this process. The objective was to identify the existence of a 

spiral of panic in the case in question and the creation of the EHU as a response of social control 

agents to the repercussion of the case. The specific objectives consisted of performing a 

qualitative analysis of the selected journalistic texts, in order to verify the content of the 

information and opinions disseminated about the case, and to analyze the processes of creation 

and implementation of the EHU in the context of justice and the dialogue between the actors of 

health and the Executive power, taking as reference the work done by Gabriela Gramkow 

(2011). The results indicated that the repercussion in the press of a possible release of 

Champinha, between the years 2006-2007, had an important impact on the EHU project, even 

though it had already been discussed since 2002.  

Keywords: Experimental Health Unit; Moral Panic; Press; Justice; Champinha Case. 
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1 INTRODUÇÃO 

Utilizando o conceito de “pânico moral” de Stanley Cohen (2011), esta pesquisa 

investiga a cobertura realizada pelo jornal O Estado de S. Paulo (Estadão) sobre o “Caso 

Champinha” entre os anos de 2006 e 2007 e o impacto desta cobertura para a implementação 

da Unidade Experimental de Saúde (UES). O objetivo foi identificar a existência de uma espiral 

do pânico no caso em questão e a criação da UES como resposta ao clamor público por justiça, 

tendo em vista seus aspectos jurídicos, sociais e políticos.  

Em novembro de 2003, um crime envolvendo o sequestro, estupro e assassinato de um 

jovem casal de namorados ocorrido na zona rural de Embu-Guaçu, na Grande São Paulo, gerou 

ampla repercussão e comoção pública. Liana Friedenbach e Felipe Caffé, com 16 e 19 anos, 

respectivamente, foram sequestrados e mortos por um grupo composto por 4 homens e um 

jovem, à época com 16 anos, conhecido pelo apelido de Champinha, frequentemente apontado 

pela imprensa como o líder e mentor do crime. 

Este caso criminal foi nomeado pela imprensa como “Caso Friedenbach” ou “Caso 

Liana”. No entanto, para o presente estudo, o termo “Caso Champinha” será utilizado como 

forma de diferenciação do objeto em perspectiva, que corresponde não à reação ao crime em si, 

mas ao momento que se voltou para a possibilidade da soltura de Champinha. Proponho que 

esta mudança na nomenclatura indica um desdobramento da reação que foi dada ao desvio 

inicial, e que esse momento, como veremos, corresponde parcialmente às fases da reação, mas 

engendra um novo inventário – de acordo com as categorias da gênese do pânico – 

considerando que a possibilidade de Champinha ser solto inaugura um novo evento, vinculado 

apenas parcialmente ao crime ocorrido em 2003. 

Por não possuir a maioridade penal prevista pela legislação brasileira, Champinha foi 

julgado com base em sanções disciplinares previstas pelo Estatuto da Criança e do Adolescente 

(ECA) e encaminhado para a Fundação Estadual para o Bem Estar do Menor (FEBEM), hoje 

chamada Fundação Centro de Atendimento Socioeducativo ao Adolescente (Fundação CASA). 

A sucessão dessa medida, no entanto, é controversa. De acordo com o ECA (artigo 121, 

parágrafo 5º), o jovem deveria ser internado para o cumprimento de medida socioeducativa na 

então FEBEM por até três anos ou, no máximo, até que completasse 21 anos de idade. Após 

completados 21 anos, no entanto, o Ministério Público do Estado de São Paulo requereu a 

interdição civil de Champinha. Após uma série de avaliações sobre o seu estado mental, que 

constataram grau moderado de deficiência intelectual e personalidade influenciável, um laudo 
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emitido pelo Instituto Médico Legal (IML) que indicou o diagnóstico de Transtorno de 

Personalidade Orgânica, sobrepondo-se às demais avaliações, ensejou a conversão da medida 

socioeducativa para medida de segurança, impedindo que Champinha retornasse ao convívio 

em sociedade por alegação de seu elevado grau de periculosidade. 

Na ausência de uma unidade de tratamento com contenção para jovens portadores de 

transtornos psiquiátricos graves, a UES surge, em 2007, como destino final de Champinha, 

onde permanece internado até os dias atuais. Embora administrada pela Secretaria de Estado da 

Saúde (SES), a instituição opera vinculada à Secretaria de Administração Penitenciária (SAP), 

que fornece o aparato técnico para a vigilância e contenção dos internados, configurando-se 

como um moderno manicômio judiciário. Em tese, o projeto UES visa conceder a esses jovens 

o tratamento médico adequado para suas patologias enquanto os mantém longe do convívio 

social até que não apresentem mais risco para a segurança de outras pessoas. Entretanto, sua 

manutenção tem sofrido diversas críticas desde então. Críticos alegam que os internos da UES 

nem cumprem pena e nem recebem tratamento médico adequado, o que inviabiliza a 

reabilitação dos mesmos para a vida social ao mesmo tempo em que se caracteriza como uma 

espécie de “prisão perpétua”, em desacordo com as políticas antimanicomiais.1 A própria SES 

informou que mantém a UES em funcionamento única e exclusivamente para cumprir uma 

determinação do poder judiciário e que defende o encerramento do equipamento.2 

A hipótese de pesquisa apresentada considera que tal medida tenha sido tomada sob a 

pressão da imprensa para que Champinha não retornasse à vida em sociedade, não importando 

qualquer evidência que apontasse uma resolução contrária. O objetivo geral consistiu, portanto, 

em investigar o impacto da repercussão do Caso Champinha e de sua iminente soltura, entre os 

anos de 2006 e 2007, na criação da Unidade Experimental de Saúde. Para tanto, os objetivos 

específicos foram 1) analisar a abordagem do jornal O Estado de S. Paulo ao caso Champinha, 

no que diz respeito ao teor das informações e opiniões divulgadas e, desse modo, identificar a 

existência de uma espiral do pânico no caso em questão; 2) analisar os processos de criação e 

                                                             
1 Ver por exemplo: documento oficial assinado pela Associação Nacional dos Centros de Defesa da Criança e do 

Adolescente (ANCED); Conselho Regional de Psicologia da 6ª região entre outros. Disponível em 

https://www.iddd.org.br/wp-content/uploads/2014/03/ACP-UES-inicial_protocolada.pdf. Acesso em: 07 de jan. 

de 2023; Relatório “Hospitais-prisão: notas sobre os manicômios judiciários de São Paulo” organizado pela 

Pastoral Carcerária em agosto de 2018. Disponível em: https://carceraria.org.br/wp-

content/uploads/2018/08/relatrio_hospitais-priso-gt-sade-mental-e-liberdade-pastoral.pdf. Acesso em: 07 de jan. 

de 2023. 
2 Conforme matéria assinada por Claudia Teixeira para o portal SBT News, em março de 2021. Disponível em: 

https://www.sbtnews.com.br/noticia/justica/164269-caso-champinha-juiza-aponta-irregularidades-e-determina-

transferencia. Acesso em: 09 de jan. de 2023. 

https://www.iddd.org.br/wp-content/uploads/2014/03/ACP-UES-inicial_protocolada.pdf
https://carceraria.org.br/wp-content/uploads/2018/08/relatrio_hospitais-priso-gt-sade-mental-e-liberdade-pastoral.pdf
https://carceraria.org.br/wp-content/uploads/2018/08/relatrio_hospitais-priso-gt-sade-mental-e-liberdade-pastoral.pdf
https://www.sbtnews.com.br/noticia/justica/164269-caso-champinha-juiza-aponta-irregularidades-e-determina-transferencia
https://www.sbtnews.com.br/noticia/justica/164269-caso-champinha-juiza-aponta-irregularidades-e-determina-transferencia
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implementação da UES no âmbito da Justiça e do diálogo entre os atores da saúde e do poder 

Executivo que estiveram envolvidos neste processo, tendo como referência o trabalho realizado 

por Gabriela Gramkow (2011). 

Para obter esse efeito, realizei análise qualitativa de 38 matérias divulgadas sobre o Caso 

Champinha entre os anos de 2006-2007 no jornal Estadão, mediante a codificação e 

classificação dos textos jornalísticos, representado por reportagens, notícias de coluna, artigos 

de opinião e editoriais, tendo como referência dessa análise o conceito de pânico moral e as 

categorias da gênese do pânico de Stanley Cohen (2011). Na seção “Percurso metodológico” 

deste trabalho, delineio a trajetória e os pormenores da metodologia utilizada.  

A fim de enriquecer o debate, coube ainda problematizar o argumento da periculosidade 

como justificativa de práticas jurídicas, a partir do trabalho realizado por Fernanda Emy 

Matsuda (2009), estabelecendo a conexão que esse argumento guarda com o caso analisado, o 

que ajuda a interpretar a mobilização desse conceito quando usado como justificativa para a 

criação da Unidade Experimental de Saúde de São Paulo. Além disso, tomo nota dos aspectos 

que envolvem a dimensão política do caso de Champinha, tendo em vista a resolução adotada 

pela Justiça brasileira, e na medida em que essa se relaciona com o debate sobre Estado de 

Direito e Estado de Exceção no Brasil, tendo como referência o trabalho realizado por Juliana 

de Oliveira Carlos (2011). 

Para a estrutura que se segue, na primeira seção discuto de forma detalhada o percurso 

metodológico realizado, destacando os recursos utilizados e as dificuldades encontradas durante 

a trajetória de pesquisa. Na segunda seção, apresento o conceito de pânico moral e as categorias 

da gênese do pânico, discutindo ainda as limitações e as problemáticas do conceito a partir das 

contribuições de David Garland (2019), além de traçar as primeiras conexões com o caso 

abordado para análise. Em seguida, apresento a análise dos resultados obtidos, conectando os 

excertos dos textos jornalísticos com as categorias da gênese do pânico moral em um modelo 

expositivo. Na seção seguinte, acrescento a contribuição de pesquisas realizadas anteriormente 

e discuto os resultados à luz destas pesquisas, fornecendo informações sobre a história e o pano 

de fundo dos dados analisados. Por último, exponho as considerações finais. 
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2 PERCURSO METODOLÓGICO 

Tendo em vista a tarefa de analisar as notícias divulgadas pela imprensa sobre o “Caso 

Champinha” entre os anos de 2006 e 2007, com o objetivo de investigar a reação social a partir 

do conceito de pânico moral de Stanley Cohen, o primeiro passo da pesquisa consistiu na leitura 

e tradução dos primeiros quatro capítulos do livro Folk Devils and Moral Panics (COHEN, 

2011). Embora a leitura do texto original em inglês tenha sido realizada, a tradução para o 

português se fez necessária para melhor compreensão. Para isso, contei com os recursos do 

Google Tradutor somado ao dicionário online Linguee para adequação dos termos ao contexto 

geral. A versão pdf do livro, utilizada para tradução, estava com uma diagramação “quebrada 

em linhas” e por esse motivo a tradução foi feita em etapas, primeiro formatando-se o texto em 

arquivo word e depois utilizando o Google Tradutor para tradução geral. O site Linguee foi 

utilizado para adequação dos termos e gírias não traduzidos ou traduzidos erroneamente pelo 

tradutor do Google. Por esses motivos, a tradução demorou mais tempo do que o previsto 

inicialmente, no entanto, as dificuldades foram superadas com êxito, sem prejuízo para os 

objetivos da pesquisa.  

Uma vez lidos, traduzidos e fichados os capítulos, o próximo passo foi a produção do 

formulário para análise de imprensa (Apêndice A), utilizando as categorias da gênese do pânico 

moral postuladas na obra de Cohen (2011). Em seguida, realizei a primeira tentativa de coleta 

dos dados, que consistiu no levantamento de matérias divulgadas pelo jornal Folha de São 

Paulo, arquivadas em seu acervo digital. A partir das palavras-chave “Champinha”, 

“Friedenbach”, “Unidade Experimental de Saúde” e a sua sigla “UES”, foram encontradas 

algumas poucas matérias realizadas entre os anos 2003-2004 e 2006-2007. No entanto, essa 

primeira incursão na coleta de notícias não surtiu o efeito esperado, e após alguns dias de busca, 

a amostra era ainda insuficiente, por consequência da imprecisão dos algoritmos. Fragmentos 

das palavras-chave utilizadas geraram resultados imprecisos, com matérias que fugiam ao tema 

da pesquisa. 

Prevendo que essa situação poderia extrapolar o tempo previsto no cronograma para a 

etapa de coleta, seleção e análise dos dados, optei por realizar a mudança da fonte jornalística, 

e então recorri ao acervo digital do jornal Estado de São Paulo (Estadão) para realizar novas 

buscas utilizando as mesmas palavras-chave da pesquisa anterior, com ênfase nos anos de 2006-

2007. Dessa vez, o resultado das buscas foi bastante preciso, e para o período em questão foram 

coletadas 52 matérias, sendo que desse total, 20 datavam do ano de 2006, enquanto outras 32 

eram referentes ao ano de 2007. Por fim, foram selecionadas 38 matérias para análise; dentre 
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estas, mantive as 20 matérias referentes ao ano de 2006 e selecionei outras 18 para o ano de 

2007. As matérias descartadas traziam um pequeno resumo da reportagem que se encontrava 

completa em outras páginas da edição, ou se repetiam, ou versavam sobre o Caso Champinha 

apenas de forma secundária. As outras 4 matérias encontradas durante a primeira busca, no 

jornal Folha de São Paulo, também foram descartadas. 

Num primeiro momento, após a seleção das matérias que seriam analisadas, utilizei o 

formulário de análise de imprensa, numa tentativa de aproximação do material com o 

referencial teórico. Essa primeira aproximação se mostrou parcialmente insuficiente para 

análise das variações encontradas nos discursos, escapando, muitas vezes, trechos que, embora 

fossem relevantes para compreensão da narrativa jornalística, pareciam não se encaixar 

perfeitamente nas categorias pré-estabelecidas por Cohen (2011). Julguei necessário eleger 

novas categorias com o objetivo de compreender a narrativa do caso em questão e então 

aproximar novamente o material do referencial teórico, dessa vez assumindo também possíveis 

distanciamentos. Uma observação, entretanto, se faz necessária: as primeiras análises foram 

baseadas inteiramente nas categorias da gênese processual do pânico moral, desconsiderando a 

leitura das matérias em ordem cronológica, o que considero ter sido fundamental para posterior 

organização do material e compreensão da narrativa em uma construção sobreposta dos 

eventos. 

Foi então após ter organizado as matérias em ordem cronológica que a análise passou a 

encontrar sentido, na medida em que se aproximava cada vez mais do referencial teórico. O 

processo de construção do pânico moral no caso abordado passou a ganhar contornos cada vez 

mais nítidos ao passo que as matérias iam se somando umas às outras na sequência. Ainda 

assim, as categorias elegidas para análise na etapa anterior foram necessárias para que eu 

pudesse compreender o texto em uma perspectiva crítica, agrupando-as posteriormente na 

aproximação com o quadro de referências do formulário. Para obter esse efeito, antes de retomar 

o formulário, optei pela produção de dois relatórios de imprensa, sendo um para o ano de 2006 

(Apêndice C) e outro para o ano de 2007 (Apêndice D), contendo informações como a data da 

matéria, o autor do texto, o caderno, a manchete e um resumo do conteúdo com a classificação 

dos trechos em códigos identificados por cores.  Os códigos foram então nomeados e definidos 

em suas características distintivas através do software de pesquisa qualitativa Atlas.TI – a tabela 

contendo nome e descrição dos códigos pode ser encontrada no apêndice E. A partir disso, as 

etiquetas foram aplicadas às matérias e assim foi possível medir a incidência de cada uma das 
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categorias no conjunto de matérias coletadas e identificar as tendências dos discursos. Em 

última instância, foi possível realizar a análise qualitativa dos dados coletados. 

Após a revisão dos códigos, retomei o formulário de análise, agora em uma versão 

reduzida (Apêndice B), contendo apenas as categorias da gênese do pânico moral, uma vez que 

a primeira parte do formulário inicial havia sido convertida em formato de relatório para 

evidenciar a cronologia dos eventos. Dessa forma, foi possível colocar os dados em perspectiva 

no quadro conceitual da gênese do pânico, ajustando os vínculos, estabelecendo conexões entre 

eles e traçando o caminho para resolução do objetivo geral deste trabalho. 

Outras incursões de pesquisa foram realizadas visando analisar os processos de criação 

e implementação da UES a partir de documentação oficial, buscando identificar se nesses 

documentos haveria uma espécie de ressonância implícita da cobertura de imprensa sobre as 

decisões político-judiciais imbricadas na fabricação da Unidade, tendo em vista conectar esse 

processo ao último estágio da gênese do pânico, em que aparecem propostas ações de 

remediação do problema. Entretanto, após entrar em contato com a Secretaria de Estado de 

Saúde por intermédio do Sistema Integrado de Informações ao Cidadão – SIC, o único 

documento obtido foi o decreto número 53.427 de 2008, que tornou oficial a existência da UES 

e dispôs sobre as suas atribuições e competências. Nesse momento, busquei o contato do Núcleo 

de Estudos e Pesquisas em Psiquiatria Forense e Psicologia Jurídica da USP (Nufor-USP), para 

obter mais informações sobre esse processo de concepção da UES, já que o decreto não atendia 

aos meus interesses de pesquisa. Consegui o contato de um dos membros do NUFOR, que 

gentilmente se colocou à disposição para realizarmos uma reunião virtual.  

Na ocasião da nossa reunião, obtive informações importantes que discutirei mais 

adiante. De pronto, ressalto a recomendação do trabalho realizado pela Dr. Gabriela Gramkow 

(2011), que forneceu as informações necessárias para a investigação dos documentos de criação 

da Unidade, permitindo complementar minha análise da reação social, a partir do discurso de 

imprensa, com os discursos e saberes psi-jurídicos inscritos no acontecimento UES 

(GRAMKOW, 2011). Com isso, o último passo desse percurso metodológico foi realizar a 

seleção das referências complementares para discussão dos dados analisados, considerando 

fazer uso mais discriminado do referencial teórico utilizado durante a construção do projeto e 

assim viabilizar o tempo de leitura e estudo dos textos nos dez meses disponíveis para a 

realização desta pesquisa. As escolhas foram feitas visando dar conta do problema de pesquisa 

apresentado, mas também ampliar a perspectiva e postura crítico-analítica adotada sobre o caso 

analisado, uma vez que tratamos aqui de um evento real, envolvendo pessoas reais, marcadas, 
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todas elas, cada uma a sua maneira, por vivências e afetos que escapam a qualquer tentativa de 

racionalização. Sendo assim, é com esta orientação em mente que discuto, a seguir, as 

implicações e as possibilidades de aplicação do conceito de pânico moral para análise do caso 

em questão.  
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3 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 Ao estudar a reação social provocada pelo confronto ocorrido entre dois grupos de 

subcultura juvenil, nomeados Mods e Rockers, durante um feriado balneário inglês, na década 

de 1960, Cohen elabora a primeira sistematização sociológica do conceito de pânico moral, em 

1972, amplamente aplicado às análises da reação social desde então. Na definição do modelo 

processual, o pânico moral configura situação em que:  

(...) 1) Uma condição, episódio, pessoa ou grupo surge para ser definido como 

uma ameaça aos valores e interesses sociais; 2) sua natureza é apresentada de forma 

estilizada e estereotipada pelos meios de comunicação de massa; 3) as barricadas 

morais são guarnecidas por editores, bispos, políticos e outras pessoas de pensamento 

correto3; 4) especialistas socialmente credenciados pronunciam seus diagnósticos e 

soluções; 5) as formas de enfrentamento são evoluídas ou (mais frequentemente) 

utilizadas; 6) a condição então desaparece, submerge ou se deteriora e se torna mais 

visível. Às vezes, o objeto do pânico é bastante novo e outras vezes é algo que já existe 

há muito tempo, mas de repente aparece no centro das atenções. Às vezes o pânico 

passa e é esquecido, exceto no folclore e na memória coletiva; outras vezes tem 

repercussões mais sérias e duradouras, podendo produzir mudanças como as da 
política legal e social ou mesmo na forma como a sociedade se concebe. (COHEN, 

2011, p. 1, tradução minha, grifos meus).4 

 As sociologias do direito e do comportamento coletivo forneceram as estruturas para o 

estudo dos pânicos morais e dos chamados demônios folclóricos. Sociólogos como Howard 

Becker (1963) e Joseph Gusfield (1963) tomaram como exemplo a criação de determinadas leis 

para demonstrar como a preocupação pública sobre uma determinada situação é construída, 

ocasionando uma espécie de “’cruzada simbólica’ montada, que com publicidade e ações de 

certos grupos de interesse, resulta no que Becker chama de empreendimento moral” (COHEN, 

2011, p. 5). Durante a década de 60, o estudo sociológico de certas formas de comportamento 

percebidos como socialmente desviantes ou problemáticos passou por uma reorientação teórica 

de tamanha dimensão, que foi chamada “revolução cética” na criminologia e na sociologia do 

desvio. A diferença em relação a tradição anterior se deu em função dos questionamentos 

radicais feitos aos conceitos com os quais trabalhavam seus antecessores, que eram tidos como 

                                                             
3 Utilizei aqui a tradução literal do termo “right-thinking”, que também poderia expressar ideia semelhante à 

expressão utilizada no português brasileiro para se referir aos chamados “cidadãos de bem” ou “pessoas de 

bem”, no contexto do texto citado. Também a ideia de “pensamento conservador” poderia ser aplicada. 

4 “(...) A condition, episode, person or group of persons emerges to become defined as a threat to societal values 

and interests; its nature is presented in a stylized and stereotypical fashion by the mass media; the moral 

barricades are manned by editors, bishops, politicians and other right-thinking people; socially accredited experts 

pronounce their diagnoses and solutions; ways of coping are evolved or (more often) resorted to; the condition 

then disappears, submerges or deteriorates and becomes more visible. Sometimes the object of the panic is quite 

novel and at other times it is something which has been in existence long enough, but suddenly appears in the 

limelight. Sometimes the panic passes over and is forgotten, except in folklore and collective memory; at other 

times it has more serious and long-lasting repercussions and might produce such changes as those in legal and 

social policy or even in the way the society conceives itself.” 
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dados e inquestionáveis. A nova orientação, diante de termos como desvio e desviante, 

questionava o seu conteúdo, no sentido de que um desvio só poderia ser assim instituído em 

relação a alguém ou algo. Isto é, em relação ou na interação com o outro. Nesse sentido, o 

desvio em si não existiria se não em relação a um outro que a ele se opõe e assim o rotula. Em 

outras palavras,  

A existência empírica de formas de comportamento rotuladas como desviantes e o 

fato de que as pessoas podem decidir conscientemente e intencionalmente ser 

desviantes não devem nos levar a supor que o desvio seja propriedade intrínseca de 

um ato nem uma qualidade possuída por um ator (COHEN, 2011, p. 5, tradução 

minha).5  

...o desvio é criado pela sociedade. Não quero dizer isso da forma como é comumente 

entendido, em que as causas do desvio estão localizadas na situação social do 

desviante ou em ‘fatores sociais’ que incitam sua ação. Quero dizer, em vez disso, que 
grupos sociais criam desvios fazendo as regras cuja infração constitui desvio e 

aplicando essas regras a pessoas particulares e rotulando-as como outsiders. Deste 

ponto de vista, o desvio não é uma qualidade do ato que a pessoa comete, mas sim 

uma consequência da aplicação por outros de regras e sanções a um ‘infrator’. O 

desviante é aquele a quem o rótulo foi aplicado com sucesso; comportamento 

desviante é o comportamento que as pessoas rotulam assim. (BECKER, 1963 apud. 

COHEN, 2011, p. 5, tradução minha).6 

Tudo isso significa dizer que agora, além de questionar os motivos pelos quais uma 

pessoa empreende carreira desviante ou que tipo de pessoa ela é por fazer isso, outras questões 

de definição estão sugeridas, como o porquê existiria uma determinada regra, cuja infração 

constitui desvio. Ou ainda, quais seriam os procedimentos envolvidos na rotulação de uma 

pessoa tida como desviante e quais os efeitos e consequências desse rótulo para a sociedade e 

para aquele que foi rotulado. Pode parecer, a princípio, que esta concepção sobre desvio como 

sendo uma categoria relacional/transacional não se aplique ao caso que pretendo aqui analisar, 

pois se tratando de uma violação contra o corpo e a vida, não há o que se questionar em termos 

da suposição de um comportamento que não seja em si problemático e o porquê de haver uma 

regra para coibi-lo. Entretanto, não pretendo discutir sobre esse ponto, uma vez que reitero meu 

objeto de pesquisa como sendo o momento em que a sociedade responde, particularmente, à 

possibilidade de Champinha ser solto, e não mais diretamente ao crime/desvio em si. No caso 

                                                             
5 “The empirical existence of forms of behaviour labelled as deviant and the fact that persons might consciously 

and intentionally decide to be deviant, should not lead us to assume that deviance is the intrinsic property of an 

act nor a quality possessed by an actor.” 

6 “...deviance is created by society. I do not mean this in the way that it is ordinarily understood, in which the 

causes of deviance are located in the social situation of the deviant or in ‘social factors’ which prompt his action. 

I mean, rather, that social groups create deviance by making the rules whose infraction constitutes deviance and 

by applying those rules to particular persons and labelling them as outsiders. From this point of view, deviance is 

not a quality of the act the person commits, but rather a consequence of the application by others of rules and 

sanctions to an ‘offender’. The deviant is one to whom the label has successfully been applied; deviant behaviour 

is behaviour that people so label.” 
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aqui abordado, essas definições nos servem para explorar os processos de rotulagem durante a 

reação social que se sucedeu a possibilidade de Champinha voltar a conviver em sociedade após 

o fim do prazo de aplicação da medida socioeducativa. Como pretendo discutir mais adiante, 

explorar essas questões de definição é fundamental para o caso em questão, no sentido de 

compreender como a imprensa operou o juízo de periculosidade (MATSUDA, 2009) e o rótulo 

do Transtorno de Personalidade Antissocial (TPAS) para justificar a medida de segurança 

adotada na sequência (GRAMKOW, 2011).  

Segundo Cohen (2011, p. 9), a natureza das informações recebidas sobre o desvio e o 

desviante é uma outra dimensão crucial para compreender a reação que a eles se dá; seja essa 

reação a do público como um todo, ou a dos agentes de controle social, como a polícia e os 

tribunais de justiça. Cada sociedade possui uma interpretação sobre as causas do desvio e um 

conjunto de imagens de quem constitui um típico desviante, e essas concepções moldam as 

ações que serão tomadas sobre ele. Questões sobre as causas do desvio, por exemplo, 

questionam se ele será devido à doença ou à perversidade deliberada; já as imagens de um 

potencial desviante questionam se, por exemplo, o desviante é alguém inocente que está sendo 

desencaminhado por uma má influência ou se de fato é um bandido, intrinsecamente dado ao 

crime e a violência. Podemos dizer, talvez, que a interpretação do Caso Champinha tenha 

oscilado entre esses dois questionamentos da seguinte forma: o que causou o desvio? As 

explicações mais frequentes apontavam um quadro de doença mental (TPAS) ou perversidade 

intencional. Em ambos os casos, haveria então uma característica comum: a irrecuperabilidade 

e/ou periculosidade, isto é, uma chance quase certa de reincidência no crime. Qual o conjunto 

de imagens que constitui esse típico desviante? A de um rapaz inocente sendo desencaminhado 

ou a de um bandido psicopata? Creio que a interpretação a partir do ECA e dos profissionais da 

saúde e da assistência social, considerando a idade do jovem na ocasião do crime, tenha 

caminhado mais próximo ao sentido da primeira interpretação, enquanto o conjunto da opinião 

pública forjada pela imprensa tenha caminhado mais no sentido da segunda, como pretendo 

explicitar mais adiante. A medida de resolução adotada, entretanto, determinou-se pelo 

caminho do meio, numa espécie de intersecção entre essas duas interpretações. 

É sob esse aspecto, portanto, que os veículos de comunicação em massa representam 

uma importante fonte de dados nos estudos sobre a reação social, uma vez que as informações 

prestadas por estes meios, como os jornais, a televisão, o rádio e a internet, constituem a 

principal forma pela qual as sociedades modernas se informam sobre os acontecimentos ao seu 

redor. É desse modo também que esses veículos constroem um conjunto de informações que, 
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percebidas como notícia, vão fornecer as bases para as ideias e imagens que as sociedades irão 

forjar. Como defende o autor, “o estudante do empreendimento moral não pode deixar de 

prestar atenção especial ao papel dos meios de comunicação de massa na definição e 

modelagem dos problemas sociais” (Cohen, 2011, p. 9). Quando sentimentos de medo, 

preocupação ou ansiedade são engatilhados pela veiculação de notícias sobre certos 

acontecimentos, e estes sentimentos se ligam, por sua vez, a uma percepção subjacente de que 

certos valores sociais estão ameaçados por esses acontecimentos, uma das consequências pode 

ser a criação de novas regras, que podem ser transitórias ou permanentes. Se não geram 

mudanças, essas informações podem ainda dar origem a um tipo de sentimento difuso em que 

estão presentes percepções como a de que algo deveria ser feito a respeito, ou de que essa 

situação poderá escalar para algo maior e pior se nenhuma atitude for tomada para contê-la.  

Utilizando a proposição de Leslie T. Wilkins (1964), Cohen enfatiza a possibilidade de 

amplificação do desvio como resultado de informações manufaturadas sobre ele: no afã de 

conter a sua incidência, os meios de comunicação por vezes operam retratando o evento ou os 

atores envolvidos de forma altamente estereotipada, o que acaba por fazer com que a existência 

de certos acontecimentos que antes eram tidos como banais, passem a ser vistos como uma 

espécie de “pistas de ressurgimento do problema”, ampliando o controle social, que age para 

segregar  o sujeito rotulado como desviante dos demais. Isso pode levá-lo a se sentir e se 

perceber como mais desviante, se associando a outros como ele, e assim reforçando a 

possibilidade de reincidência do comportamento que se pretendia fazer parar.  

Partindo, portanto, desse conjunto de contribuições teóricas derivadas do interacionismo 

simbólico e da criminologia crítica, o esquema de análise proposto por Cohen consiste em 

investigar a natureza e o efeito da reação social ao fenômeno tomado como desvio, o que 

implica, na terminologia transacional: 1) olhar para as formas como esse desvio foi percebido 

e conceituado; 2) se houve um conjunto unitário ou divergente de imagens para representá-lo; 

3) os modos pelos quais essas imagens foram transmitidas e 4) as maneiras pelas quais as 

agências de controle social reagiram. Para tanto, Cohen elabora um quadro de categorias 

sequenciais, que correspondem, cada uma delas, a cada um desses processos, visando 

compreender a gênese e o desenvolvimento dos pânicos morais – e, naquele caso, o processo 

de tipagem social associado ao fenômeno Mods e Rockers.  

Essa gênese processual do pânico é esquematizada por meio de três estágios-chave: 1) 

inventário, em que os media desempenham a função primordial de organizar o conjunto de 

rumores e percepções dispersas da reação inicial em um corpus interpretativo do problema; 2) 



20 

 

temas de opiniões e atitude, que consiste no deslocamento do domínio factual para a tentativa 

de dar significado ao problema e, mais especificamente, aos agentes identificados da desordem, 

apontando possíveis causas e sintomas, conectando-o a outros problemas, fazendo diagnósticos 

frequentemente inspirados por estereótipos prévios sobre os agentes; 3) resgate e fases da 

solução, em que serão propostas soluções como a reorganização da estrutura normativa – que 

assumem, muitas das vezes, a forma de uma escalada punitiva – ou a reafirmação de valores 

simbólicos para a defesa de princípios morais supostamente ameaçados (COHEN, 2011, n.p.; 

MACHADO, 2004, 61-62). 

Durante o inventário, os meios de comunicação de massa cumprem o papel de organizar 

o conjunto de impressões dispersas sobre o evento, dando a ele significado e transmitindo ao 

público como notícia/informação. Para obter esse efeito, Cohen identifica três principais 

técnicas frequentemente utilizadas pelos meios de comunicação de massa: exagero/distorção, 

previsão e simbolização. As técnicas que utilizam o exagero e/ou a distorção como formato 

narrativo podem envolver artifícios como a super notificação através dos abusos de linguagem, 

caracterizados, por exemplo, pelo uso de plural genérico ou relatos duplicados do mesmo 

incidente para que sejam vistos como múltiplos. No caso de eventos de multidão ou grupo, a 

distorção também pode envolver o exagero no número de participantes envolvidos na violência 

e ainda a amplificação dos efeitos dessa última, o que é decorrente, muitas vezes, da própria 

natureza ambígua da situação, e não um viés intencionalmente construído pelos jornalistas 

(COHEN, 2011, p. 44). Mas, sendo esta a principal forma como a maioria das pessoas recebe 

as informações sobre os desvios, – através de imagens processadas e codificadas – é a partir 

delas também que irão formar o conjunto de reações e ações que serão tomadas sobre eles. 

Os aspectos da previsão ou prognóstico se referem às suposições explícitas ou implícitas 

de que o que aconteceu inevitavelmente irá acontecer novamente caso nenhuma atitude seja 

tomada para impedir essa fatalidade. Como resultado, essa orientação aponta para as “pistas de 

ressurgimento do problema”, como mencionei anteriormente, que são os eventos que de alguma 

forma podem parecer relacionados ao desvio inicial, mesmo que estejam sendo superestimados 

como prova de reincidência ou cronicidade do problema. Quando as expectativas da profecia 

não se realizam, a contradição é resolvida através da ênfase nos elementos que parecem 

confirmar o diagnóstico inicial da previsão e minimização daqueles que podem o contradizer 

(COHEN, 2011, p. 36). Como pretendo demonstrar durante a discussão dos resultados, essa 

tendência talvez possa ser comparada às tentativas de descredibilização/minimização dos 

primeiros laudos emitidos sobre Champinha, que eram contrários ao tratamento com contenção, 
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e a ênfase dos elementos que comprovariam sua periculosidade e irrecuperabilidade, como por 

exemplo a alegação de que ele teria sido "mentor" do crime – o que foi mencionado inúmeras 

vezes. 

A simbolização trata dos aspectos simbólicos das palavras e das imagens mobilizadas 

no período do inventário. É a etapa em que os símbolos e rótulos adquirem um potencial 

descritivo e explicativo próprios. Dito de outra forma, a comunicação e, particularmente, a 

comunicação de massa dos estereótipos apontados nessa fase, retratam muito mais do que 

aquilo que diretamente se propõem a dizer. Como o caso abordado em nossa análise difere do 

evento Mods e Rockers analisado por Cohen, as características são distintas em alguns aspectos. 

No caso dos processos de simbolização, por exemplo, não houve a identificação de uma palavra 

determinada para descrever o crime ou a situação de soltura como algo que tenha tomado 

sentido próprio, capaz de se tornar uma nova categoria descritiva; no entanto, uma matéria 

publicada no jornal Estadão7, em maio de 2007 – mencionada apenas para ilustrar esse ponto, 

embora não tenha sido considerada na análise – demonstra como um certo estigma pôde ser 

experienciado por jovens ex-internos da Fundação CASA (antiga FEBEM) depois da 

repercussão do crime envolvendo Champinha. Nela, o termo “estigma Champinha” foi 

apontado na manchete para descrever o preconceito enfrentado por jovens após a passagem pela 

Fundação. 

Nesse sentido, o período do inventário corresponderia ao momento em que o crime 

acontece e é noticiado, em fins do ano de 2003 e início do ano de 2004. Para a nossa análise, 

serão considerados apenas os anos de 2006-2007, período da reação, partindo da formulação de 

Cohen. No entanto, como as fases de reação respondem às imagens do inventário, é possível 

fazer algumas inferências sobre o primeiro estágio da reação social ao desvio a partir dos temas 

de opinião e atitude encontradas no período analisado. Todavia, o foco dessa pesquisa foi 

analisar a reação particularmente a um novo evento que se desdobrou do primeiro: a iminência 

da soltura de Champinha. Nesse sentido, um novo inventário pode ser pensado a partir desse 

momento, de modo que a minha análise tenderá a identificar inventário e temas de opinião e 

atitude como duas instâncias simultâneas. Por um lado, o período corresponde à segunda fase 

de reação ao desvio; por outro, constitui um novo inventário como parte da reação social à 

possibilidade de Champinha ser solto. 

                                                             
7 ARANDA, Fernanda. Ex internos da Febem lutam contra “estigma Champinha”. O Estado de S. Paulo, São 

Paulo, 06 maio 2007. C8. Disponível em: https://acervo.estadao.com.br/pagina/#!/20070506-41473-nac-60-cid-

c8-not. Acesso em 16 dez. 2022. 

https://acervo.estadao.com.br/pagina/#!/20070506-41473-nac-60-cid-c8-not
https://acervo.estadao.com.br/pagina/#!/20070506-41473-nac-60-cid-c8-not
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 Ainda sobre a etapa do inventário, Cohen aponta dois fatores inter-relacionados que são 

determinantes para a fabricação dos inventários sobre o desvio: o primeiro é uma necessidade 

institucionalizada de produzir notícias, e a segunda é a estrutura seletiva e inferencial do 

processo de produção de notícias. Isso significa dizer que os meios de comunicação de massa 

operam sob certas definições prévias do que constitui uma notícia, em que fatores como o 

palpite individual do jornalista sobre o que daria uma boa história ou noções sobre o que o 

público deseja consumir, pesam para que a decisão de tornar um determinado evento em notícia 

seja tomada (COHEN, 2011, p. 42). Isso implica que mesmo fenômenos que não sejam novos, 

poderão assim ser “vendidos” para justificar a sua transformação em notícia, o que explica, em 

partes, porque certos acontecimentos se tornam famosos enquanto outros semelhantes não 

alcançam o mesmo destaque. Referenciando Daniel Boorstin (1963), Cohen ressalta ainda que 

a seleção desses eventos também vai estar condicionada pelo ajuste que conserva com a 

concepção preexistente do público (Cohen, 2011, p. 44); ou seja, eventos que confirmam ideias 

previamente existentes têm mais chances de se tornarem notícia.  

No primeiro nível da reação, os temas de opinião e atitude aparecem compostos por três 

categorias ideias-típicas: orientação, imagens e causalidade, que derivam dos padrões de 

opinião veiculados sobre o caso analisado por Cohen, representados pelos textos de opinião 

jornalísticos, como as colunas e os editoriais. Esse primeiro nível da reação corresponde ao 

momento em que as imagens construídas no inventário vão ser cristalizadas em opiniões e 

atitudes mais organizadas, saltando do simples relato para uma ação orientada sobre ele. É uma 

tentativa de dar sentido ao que aconteceu, especialmente se esse acontecimento for percebido 

como um deslocamento da estrutura social ou ameaça aos valores sociais mais estimados, 

tratando muito mais sobre as implicações do desvio do que sobre o desvio em si (COHEN, 

2011, p. 47). Eventos que surjam subitamente e possam ser conectados com o desvio inicial, a 

partir do que foi construído durante a produção do inventário, vão receber interpretações 

baseadas nessas imagens que ficaram.  

Nessa etapa também é que o consenso de opiniões tende a ser conquistado, expondo o 

público a interpretações que, por conta da frequência com que circulam e do apoio que recebem, 

tendem a se sobrepor às variadas dissonâncias individuais. Esse consenso – que também 

podemos chamar de opinião pública, para o nosso caso em questão – reverbera no sistema social 

e constrói as condições para o desenvolvimento das próximas etapas. Em outras palavras, é 

mediante o consenso da opinião que vão ser tomadas atitudes mais concretas a respeito do 

desvio. Esse processo, no entanto, é bastante complexo e Cohen sinaliza para essa simplificação 
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da descrição utilizada, reiterando que a comunicação está sempre sujeita a ser aceita ou rejeitada 

antes de ser finalmente codificada nos termos da pluralidade de necessidades, valores e outras 

referências.  

A primeira característica dessa significação do problema é uma determinada orientação, 

que consiste no ponto de vista emocional e intelectual a partir do qual o desvio será avaliado. 

A segunda trata das imagens, que revelam as opiniões sobre a natureza dos desviantes e seu 

comportamento, através da mobilização dos estereótipos construídos. A causalidade, como o 

próprio nome indica, é a etapa da busca para as causas do desvio, que podem aparecer 

associadas a condições crônicas, em analogia a doenças ou vírus que se espalham e 

comprometem a saúde de toda a sociedade. Se naquele momento em que são reveladas as 

opiniões sobre os desviantes e seu comportamento, as tendências são mais individualizantes, 

no sentido de que tendem a neutralizar os aspectos sociais envolvidos na ação, no momento em 

que se buscam as causas para o desvio, muitas vezes as analogias com a doença crônica levam 

ao limite a conexão entre desvio e problemas sociais, neutralizando os aspectos individuais ou 

de exceção. Nesse sentido, podemos observar duas tendências ou modelos de explicação 

posicionados em extremos opostos de um espectro: de um lado, os fatores sociais são 

demasiadamente neutralizados e a ênfase recai exclusivamente sobre o indivíduo; do outro, os 

problemas sociais são superestimados, neutralizando os aspectos individuais ou o caráter de 

exceção do desvio.  

A terceira fase da gênese do pânico, que corresponde, digamos, ao segundo nível da 

reação, é a etapa do resgate e fases da solução, centrada no sistema organizado de controle 

social e na maneira como este respondeu ao desvio, além daquilo que se pensou sobre o que 

deveria ter sido feito. Essa é a etapa composta pela sensibilização, cultura do controle social e 

exploração. A sensibilização implica reinterpretar estímulos que antes foram considerados 

neutros ou ambíguos como potencialmente ou verdadeiramente desviantes (COHEN, 2011, p. 

80-81). O caráter das notícias e as imagens mobilizadas nos temas de opinião e atitude fornecem 

os elementos que constituem a base da sensibilização do público. São como pistas cognitivas 

que sugerem sinais supostamente ignorados do desvio, como se pudéssemos evitar que ele 

acontecesse caso estivéssemos mais atentos. Essa é uma forma de estruturar a situação para que 

ela se torne mais previsível e assim evitemos nos sentirmos ansiosos diante a possibilidade da 

reincidência, o que envolve não apenas a organização dos eventos em um quadro explicativo, 

mas também o reconhecimento e a atribuição de culpa, combinada ao direcionamento das 



24 

 

medidas de controle (idem, ibidem). E é aí que entram em cena os agentes de controle social, 

requisitados para lidar com as consequências do desvio. 

A cultura do controle social é um termo que Cohen toma emprestado de Edwin Lemert 

(1952), para descrever a soma total da reação organizada ao desvio como “(...) leis, 

procedimentos, programas e organizações que, em nome de uma coletividade, ajudam, 

reabilitam, punem ou manipulam os desviantes (...)” (COHEN, 2011 p. 77). Os agentes de 

controle social são, notadamente, a polícia e os tribunais, mas também os médicos e assistentes 

sociais podem ser convocados para lidar com as consequências do desvio. Três elementos 

comuns na cultura de controle social são destacados pelo autor: a difusão, a escalada e a 

inovação. A difusão representa a primeira característica mais visível dessa cultura, e é mais 

característica de eventos de grupo ou multidão que afetam um número grande de pessoas, pois 

trata de difundir ou ampliar o escopo de atuação dos agentes policiais para além do local onde 

o desvio efetivamente aconteceu. Já o processo de escalada tem como fator determinante as 

crenças generalizadas que respondem ao inventário e atuam como legitimadoras da ação dos 

agentes: “se estamos lidando com um grupo vicioso, destrutivo, causando prejuízo financeiro à 

comunidade e repudiando seus valores acalentados, justifica-se responder punitivamente.” 

(COHEN, 2011, p. 91) Uma escalada punitiva é, portanto, a extensão do controle em grau de 

atuação. A inovação, por sua vez, representa a extensão do controle em espécie, quando novos 

métodos de controle são sugeridos ou literalmente criados para lidar com o problema.  

Por último, Cohen menciona ainda as possibilidades de exploração do desvio durante a 

etapa do resgate e fases da solução. Quando sob a forma de exploração direta, operam com 

base no status marginal do desviante (deficientes físicos, doentes mentais, ex presidiários etc.), 

ou nas aspirações à normalidade, representado por indivíduos e organizações fraudulentas, que 

oferecem medicamentos patenteados, curas pela fé e outros serviços do gênero. A exploração 

também pode ser do tipo comercial, com fins lucrativos, derivado do crime por pessoas como 

banqueiros, advogados criminais, policiais corruptos etc. Pode ainda ser do tipo ideológica ou 

ter fins de entretenimento, utilizando o desvio/desviante para defender ou anunciar uma 

ideologia, por exemplo, religiosa ou política, ou explorando o desviante como objeto de 

diversão ou ridículo, respectivamente. 

Quero reiterar que esse modelo analítico, suas fases e características, foram resultado 

das categorias de análise elegidas e agrupadas por Cohen a partir do estudo de caso do evento 

Mods e Rockers, na Inglaterra dos anos 1960, como citei anteriormente. Isso significa dizer, 

para todo efeito, que embora o trabalho de Cohen seja primoroso em fornecer um quadro de 
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categorias analíticas verdadeiramente úteis para o estudo de outros incidentes da reação social 

envolvendo pânicos morais, distintos daquele que esteve na base de sua origem, tais categorias 

não podem ser tão fácil e diretamente aplicadas a outras situações. Além disso, considero 

necessário ponderar algumas questões atinentes ao exposto antes de seguir para a seção de 

análise das matérias, onde essas categorias serão discutidas e mobilizadas no estudo de caso 

particular à esta pesquisa.  

Em artigo escrito por David Garland (2019), o conceito foi posto em perspectiva sob 

vários aspectos que problematizam seu uso, embora reconheça sua utilidade como parte do 

leque de referências para análise da reação social. É dessa forma, inclusive, que Garland procura 

demonstrar a validade do conceito: situando-o dentro de uma tipologia mais abrangente de 

conceitos utilizada na sociologia da reação social. Não pretendo, contudo, fazer uma exposição 

exaustiva de todos os pontos discutidos ao longo do texto, mas alguns deles podem ser 

oportunamente ressaltados para evidenciar os limites e as considerações éticas impostas à 

análise sob essa orientação. Todas essas limitações e problemáticas foram inclusive discutidas 

pelo próprio Stanley Cohen, como indicou Garland (2019, p. 60), mas a escolha pelo artigo se 

deu em função do contato que tive com o texto em fins de revisão da literatura, quando já não 

havia mais tempo para traduzir o original.  

O primeiro ponto diz respeito aos aspectos da proporção, implícitos na ideia de “pânico” 

como uma forma de reação desproporcional ao que se está reagindo. Sobre isso, Young defende 

que “para o intérprete do pânico moral, a reação deve ser vista como ‘proporcional’ não em 

relação ao desvio, mas às angústias subjacentes que estão sendo expressadas” (YOUNG, 2007  

apud. GARLAND, 2019, p. 60). Ainda assim, essa questão tende a permanecer indissolúvel 

quando consideramos que o que está sendo mensurado não é o desvio em si, a nível do seu 

tamanho em números, mas sim o seu potencial para ser percebido como uma ameaça. Nos 

termos de Garland:  

pode o objeto em questão (o problema, o desvio, o comportamento) alguma 

vez se tornar conhecido com alguma objetividade, ou existem somente várias 

interpretações subjetivas e representações? Na medida em que a questão é empírica, 

adoto a primeira posição. Caso seja normativa, o pluralismo de julgamentos é 

largamente inevitável. (GARLAND, 2019, p. 61) 

 

A causa real da reação social, isto é, as "ansiedades subjacentes" representam uma 

interpretação subjetiva na avaliação do analista, e não pode ser apreendida 

objetivamente/empiricamente. Este é um problema de mensuração nos termos da evidência 

empírica e da avaliação objetiva que não pode ser superado a não ser pelo reconhecimento das 
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limitações de aplicação do conceito, aceitando o pluralismo de julgamentos ao qual Garland se 

refere neste trecho. Não quero sugerir que exista para o nosso caso em questão uma reação 

desproporcional, mas considero ser possível afirmar com alguma segurança que se trata de uma 

resposta excepcional, que abriu margens para o descumprimento de prerrogativas do Estado 

Democrático de Direito (CARLOS, 2011).  

Este é o ponto que levou Garland a consideração sobre os aspectos morais do pânico. 

Se a mensuração sociológica nos termos da extensão do dano, tamanho do risco ou outro dado 

empiricamente verificável fornece algum tipo de segurança para a análise, a tentativa de 

capturar a validade dos julgamentos morais da reação social ao desvio é perigosamente 

sugestionável. Dito de outra forma, descrever um episódio de reação como um pânico moral, 

pode fazer supor que o analista esteja se recusando a considerar como legítima as preocupações 

morais do público, sendo que o que ele denota como exagero e desproporção, pode ser visto, 

de outro ponto, como uma resposta racional e apropriada a um problema moral verdadeiramente 

nocivo. A questão consiste, portanto, em como essa escolha deve ser feita se desejamos evitar 

incorrer em questões morais de forma partidária, escapando assim ao trabalho sociológico 

(GARLAND, 2019, p. 62).  

Proponho argumentar, todavia, que evidências suficientes no caso em questão sugerem 

uma reação de pânico quando decisões são tomadas tendo como fundamento a excepcionalidade 

e a mobilização de recursos jurídicos e saberes médicos controversos. Cabe também salientar 

que a reação da qual tratamos aqui já não se dirige de forma tão imediata ao comportamento 

desviante de Champinha, mas sim à possibilidade de sua soltura. Nesse momento, a reação se 

desloca do crime para o criminoso e tem como pano de fundo os anseios e descontentamentos 

com a própria lógica de intervenção da Justiça no âmbito da criminalidade juvenil. Cabe, então, 

conjecturarmos que é precisamente nesse momento que o pânico moral assim se instaura na 

trajetória do caso em questão, dotado agora de seus aspectos normativos de forma mais 

explícita. É nesse momento que críticas mais moralizantes vão aparecer, ampliando o escopo 

da reação para o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) e para o modelo de justiça juvenil 

como um todo. A narrativa construída a partir desse momento passa a incorporar elementos do 

discurso conservador bem enraizados na cultura política e social brasileira, como os mitos da 

família e do "cidadão de bem", em que pese o ECA configurar a impunidade de jovens 

delinquentes que ameaçam a ordem e os bons costumes, além de sacramentar a decadência do 

Estado enquanto agente capaz de garantir a segurança dos cidadãos. 
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Garland chamada atenção para o fato de que a percepção da reação social como 

fenômeno de relativa autonomia em relação ao desvio, dotada de dinâmicas próprias, permitiu 

que a reação pudesse ser estudada nos seus próprios termos, sem a necessidade de se tecer 

extensas considerações sobre o desvio ao qual ela responde. No entanto, essa ideia pode se 

tornar uma armadilha: ainda que a reação social guarde certa autonomia em relação ao desvio 

com o qual se relaciona, ela ainda está relacionada com ele na medida em que a maioria das 

reações sociais responde a algum fenômeno desviante subjacente. Desse modo, a sutileza e 

qualidade da análise dos pânicos morais deve levar em conta as dinâmicas múltiplas da reação, 

onde apenas algumas aparecem diretamente relacionadas com o desvio, e não partir de uma 

escolha radical entre reação ou desvio, punição ou crime. Em suma, não se deve negligenciar 

as preocupações daqueles que foram adversamente afetados pelas consequências do desvio em 

questão (GARLAND, 2019, p. 64). 

Outro aspecto destacado por Garland é a possível tendência à antropomorfização da 

sociedade e da reação social. Essa tendência pode fazer parecer que a ação dos atores envolvidos 

na reação – mídia, polícia, governo e público – não expressa interesses e motivações muito 

diversos entre si (GARLAND, 2019, p. 64). É importante para a análise dos pânicos morais 

ponderar sobre essas diferenças, fazendo considerar os processos de produção do consenso, esta 

representação unificada dentro do complexo e contraditório campo das relações de poder, como 

resultado do conjunto de ações públicas que fixam e sustentam os pontos de vista já sugeridos, 

o que permite fechar o ciclo consensual e fornece a estrutura de legitimação (idem, ibidem, p. 

65).  

Por fim, cabe ainda citar as considerações sobre a ética de atribuição do conceito. Sendo 

o pânico moral um termo atribuído de fora e que imprime uma certa agressividade, mesmo 

quando não intencionalmente, seu uso pode ser restringido mesmo quando as condições 

empíricas demonstram a sua utilidade analítica (GARLAND, 2019, p. 65). Quero fazer notar 

que todas essas considerações foram importantes para a realização desta pesquisa e que meu 

intuito é ampliar a perspectiva crítica sobre a relação entre imprensa e justiça, utilizando como 

referência esse caso específico por seu caráter exemplar.  
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4 ANÁLISE DOS RESULTADOS 

Os códigos foram aplicados aos trechos das 38 matérias selecionadas para análise; deste 

modo, uma mesma matéria pôde comportar mais de uma categoria, o que implica os códigos 

aparecerem em maior número com relação a quantidade de matérias ou natureza dos textos 

analisados. Assim, desse total, 31 distribuem-se entre notícias e reportagens, com trechos que 

integram as categorias informativo-factual, informativo-apelativo, narrativo-descritivo, 

narrativas sobre Champinha, opinião de especialistas e opinião de familiares das vítimas; outros 

3 textos são editoriais e 4 são artigos de opinião, que integram as categorias de textos 

opinativos-argumentativos, subdividido entre as categorias opinativo-ampliativo e opinativo-

ponderativo.  

Os trechos que se referem a fala de especialistas foram codificadas em categorias 

distintas para cada um dos atores que apareceram ao longo da análise. Assim, foram 

categorizados os atores da Justiça, representado por advogados, promotores, juízes etc.; os 

atores da saúde, representados por psicólogos, psiquiatras etc.; os atores políticos, representados 

por governadores, parlamentares etc., e outros atores, representados por pesquisadores e 

movimentos sociais. Assim, a aplicação dos códigos de análise e distribuição entre as matérias 

no ano de 2006 e 2007 produziram os seguintes resultados: 

Gráfico 1 – Distribuição de códigos entre as matérias de 2006 

Fonte: produzido pela autora através do software Atlas.TI (2023). 
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Gráfico 2 – Distribuição de códigos entre as matérias de 2007 

 

Fonte: produzido pela autora através do software Atlas.TI (2023). 

A incidência geral das categorias da gênese do pânico nos textos analisados pode ser 

produzida da seguinte forma: 1) na aproximação dos textos classificados como informativo-

factuais, informativo-apelativos e narrativo-descritivos nas categorias que compõem o 

inventário; 2) dos textos classificados na categoria opinativo-argumentativos nas categorias que 

compõem os temas de opinião e atitude, e 3) de parte dos textos classificados como 

informativo-factuais, informativo-apelativo, opinião dos especialistas e mesmo dos opinativo-

argumentativos nas categorias que compõem o resgate e fases da solução. Todavia, assinalo 

que fazer essa separação analítica significa adotar uma posição quase arbitrária, já que a relação 

temporal da análise, como veremos, demonstra que os processos – e as categorias – 

frequentemente se misturam.  

4.1 O INVENTÁRIO  

Em julho de 2006, o julgamento de 3 dos 4 acusados pelo crime envolvendo Champinha 

faz o caso voltar às manchetes de jornal. O primeiro registro de matéria no período analisado 

coincide justamente com o anúncio da data do julgamento, em junho daquele ano. Na ocasião, 

as matérias começam também a apontar para a possibilidade de Champinha voltar às ruas, com 

o fim do prazo de internação se aproximando, apontando para a construção do inventário em 

torno dessa possível soltura. 

No dia 18 de julho de 2006, em nota publicada no caderno Cidades do jornal Estado de 

São Paulo, a manchete anuncia: “Júri de Liana começa hoje; Champinha pode ficar livre”.8 O 

tom ameaçador começa a delinear os contornos do que viria a seguir, apontando para a primeira 

                                                             
8 SOUZA, Bárbara. Júri de Liana começa hoje; Champinha pode ficar livre. O Estado de S. Paulo, São Paulo, 18 

jul. 2006. C3. Disponível em: https://acervo.estadao.com.br/pagina/#!/20060718-41181-nac-33-cid-c3-not. 

Acesso em 15 dez. 2022. 

https://acervo.estadao.com.br/pagina/#!/20060718-41181-nac-33-cid-c3-not
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etapa da gênese do pânico. A forma como o desvio – a possibilidade de soltura – é percebido e 

solucionado, começa a ser desenhada a partir da ideia de que Champinha ser solto representaria 

uma falha da Justiça em punir os adolescentes infratores. O corpo do texto introduz a matéria 

em tom informativo, resgatando brevemente o caso em julgamento. Já no segundo parágrafo, 

atualiza a situação de Champinha, à época com 19 anos, apontando a possibilidade de soltura 

entre os dias 10 e 17 de novembro daquele ano, quando completaria tempo máximo de 

internação na então Fundação Estadual para o Bem Estar do Menor (FEBEM). No terceiro 

parágrafo, a matéria resgata a participação de Champinha no crime como “líder do bando, 

mentor do crime e maior responsável pela violência cometida contra as vítimas” – o 

apontamento de Champinha sob a alcunha do “líder” ou “mentor” vai se repetir em quase todas 

as matérias analisadas. O texto afirma, na sequência, que a única chance de Champinha 

continuar em privação de liberdade é uma ação de interdição com internação em hospital 

psiquiátrico, o que demonstra como a solução adotada já estava posta desde o começo. 

Esses exemplos, embora adotem teor informativo, revelam algum grau de indução, 

evidenciado pela ênfase na participação de Champinha como mentor e maior responsável pelo 

crime diante a possibilidade de soltura, viabilizando a interdição por meio de internação 

psiquiátrica. A autora ainda afirma que isso – a interdição – dificilmente iria ocorrer, por falta 

de novos elementos que comprovariam sua periculosidade. Isso nos leva a questionar o porquê 

de a internação em hospital psiquiátrico ser cogitada, uma vez que não haviam indícios, naquele 

momento, apoiados pela ideia de periculosidade, de que o jovem poderia reincidir no crime. 

No quarto e último parágrafo, o texto informa que o diagnóstico de psiquiatras sobre 

Champinha atestou “retardo mental moderado” e que, segundo os médicos, a decisão por sua 

soltura caberia ao juiz – atualmente o termo “deficiência intelectual” corresponde ao retardo 

mental na Classificação Internacional de Doenças e Problemas Relacionados à Saúde 

(BRASIL, 2020). Informa também que apesar da análise, Champinha não seria encaminhado 

para a Unidade Experimental de Saúde da Febem, em construção na Vila Maria, segundo 

informação da assessoria de imprensa da entidade. 

Em 19 de julho de 2006, outra edição do caderno Cidades traz página inteiramente 

dedicada às notícias e relatos sobre o julgamento iniciado no dia anterior. O primeiro texto 

refere-se a manchete em destaque na página e relembra mais uma vez a participação de 

Champinha no crime e a possibilidade de sua soltura:  

“A sessão de ontem (...) não contou com a presença do mentor do crime 

R.A.A.C, o Champinha, de 19, acusado de ter matado a jovem. Como na época tinha 
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16 anos, Champinha não está sendo julgado: cumpre medida socioeducativa na 

Febem e deverá estar de volta às ruas em novembro, livre de responsabilidades, de 

acordo com a lei brasileira.”9 (grifos meus) 

O trecho que se refere ao Champinha foi codificado na análise como informativo-

apelativo, devido ao tom implícito de crítica que induz à indignação, e os demais, como 

informativo-factuais, por se mostrarem neutros. Na aproximação com a gênese do pânico, as 

categorias simbolização e sensibilização foram agrupadas na definição de indução, geralmente 

correspondente aos trechos classificados pelo código informativo-apelativo porque, por um 

lado, reforçam a imagem de Champinha como o líder do bando sempre que possível; por outro, 

também corresponde à etapa da sensibilização ao apontar, implícita ou explicitamente, para as 

medidas que deveriam ser tomadas a respeito. Nota-se, todavia, que a imagem do líder ou 

mentor se tornava contrastante na medida em que os laudos emitidos sobre Champinha 

indicavam personalidade influenciável.10 A menção, no entanto, parece induzir ao juízo de 

periculosidade. 

O recurso à opinião de especialistas também recebeu códigos de identificação próprios, 

por apresentarem grande incidência e potencial de construção da narrativa. A primeira aparição 

no período analisado refere-se à fala da advogada Katyana Zednik Carneiro, da Ewbank 

Advogados Associados, ainda no mesmo texto supracitado. Ela explicou sobre o caso de 

Champinha que “(...) o que poderia ocorrer é um promotor público pedir a um juiz a manutenção 

dele na Febem por mais dois anos e depois, a sua internação em um hospital psiquiátrico. Só 

assim ele não seria reintegrado à sociedade” (grifos meus). Esse demonstrativo parece apontar 

para uma articulação em torno da continuidade da prisão de Champinha adotando recursos psi-

jurídicos para isso, ainda que os diagnósticos médicos não indicassem necessidade de 

contenção, de acordo com a Lei nº 10.216/2001, que recomenda o tratamento com internação 

apenas quando os recursos extra-hospitalares se mostrarem insuficientes. 

A assistente de acusação do caso no Ministério Público (MPSP), Andrea Zuppo Franco, 

também aparece em três momentos manifestando opinião: primeiro alega ser positiva a ausência 

de Champinha naquele julgamento, pois ele poderia servir como testemunha e ajudar a defesa 

dos acusados assumindo a culpa para diminuir a sentença dos mesmos, uma vez que ele não 

                                                             
9 CAPITELLI, Marici. Sentença de matadores deve sair hoje. O Estado de S. Paulo, São Paulo, 19 jul. 2006. C4. 

Disponível em: https://acervo.estadao.com.br/pagina/#!/20060719-41182-nac-35-cid-c4-not>. Acesso em 15 

dez. 2022. 
10 SOUZA, Bárbara. Champinha vai passar pela sexta avaliação psiquiátrica. O Estado de S. Paulo, São Paulo, 

23 jul. 2006. C6. Disponível em: https://acervo.estadao.com.br/pagina/#!/20060723-41186-nac-43-cid-c6-not. 

Acesso em 15 dez. 2022. 

https://acervo.estadao.com.br/pagina/#!/20060719-41182-nac-35-cid-c4-not
https://acervo.estadao.com.br/pagina/#!/20060723-41186-nac-43-cid-c6-not
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seria condenado por ser menor de 18 anos na ocasião do crime. Na segunda aparição, Andrea 

defende que todos os envolvidos no crime devem receber pena máxima. A terceira aparição de 

Andrea trata da possibilidade iminente de o MPSP pedir a prorrogação da internação de 

Champinha por mais dois anos, conforme estabelecido no ECA o limite de 21 anos para 

aplicação da medida socioeducativa. Sua fala refere-se aos laudos de Champinha até aquele 

momento. Segundo Andrea, os laudos indicavam possibilidade altíssima de reincidência e já 

apontavam para a possibilidade de, após os dois anos da prorrogação, ser requerida medida 

protetiva e a internação de Champinha em um hospital psiquiátrico. A assistente alega, 

categoricamente, que fariam uso de todos os recursos possíveis para tirar Champinha do 

convívio social. As falas de Andrea e demais advogados e atores da Justiça ligados ao caso 

foram codificadas como opinião de especialistas (atores da Justiça), e serviram para verificar 

a natureza da cultura do controle mobilizada no caso em questão, seguindo o modelo da gênese 

do pânico.  

A matéria apresenta ainda a primeira crítica diretamente dirigida ao ECA, e foi proferida 

pelo pai de Felipe Caffé: “Ele é preservado pelo ECA, que para mim pode ser definido como 

Estatuto do Criminoso Anônimo.” Esse trecho foi codificado sob a classificação opinião dos 

familiares das vítimas para medir a incidência nos textos analisados e diferenciar a opinião 

daqueles que estiveram emocionalmente envolvidos e/ou foram adversamente afetados pelo 

caso, dos demais atores – da Justiça, da saúde e da política. Mediante construção do texto, no 

trecho que precede a transcrição da fala do pai de Felipe, fica subentendido que o ECA 

representaria um entrave para a punição de Champinha, de modo que a medida socioeducativa 

adotada nesse caso seria sinônimo de impunidade.  

Ainda sobre a mesma matéria, outro trecho em destaque traz o relato de pessoa não 

identificada que teve contato com Champinha na Febem e aborda elementos da personalidade 

do jovem: “Se você entrar numa sala com dez meninos e não souber que Champinha é 

Champinha, vai se afeiçoar a ele, porque fala pouco, porque é carente.” Para os textos dessa 

natureza, o código aplicado fez notar os recursos à simbolização e imagens. Isto porque, embora 

esses trechos apareçam ainda ligados ao inventário, na medida em que reúnem informações que 

conferem significado à possibilidade de soltura, começam também a indicar as imagens, isto é, 

as opiniões sobre a natureza do/s desviante/s, que corresponde a um dos processos dos temas 

de opinião e atitude. 

O último texto, em formato narrativo-descritivo, que integra a página, é assinado por 

Marcelo Godoy e traz uma reportagem com o delegado Etori André Bonifácio, que esteve à 
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frente das investigações do caso e não quis assistir ao julgamento dos três acusados naquela 

ocasião.11 Esse foi classificado sob o código narrativo-descritivo para designar os textos que 

informam cenários, emoções e atitudes. Em geral, o que esses textos têm em comum serviu à 

análise para representar as características da orientação, que indica o ponto de vista emocional 

e intelectual a partir do qual o desvio é avaliado. Nesse texto em específico, se destacam as 

falas do delegado sobre a cena do crime: “São memórias incômodas: os ferimentos no corpo de 

Liana, a faca usada por Champinha e as confissões frias dos réus.” Retratar o cenário da 

violência parece reforçar o sentimento de justa indignação e repulsa do público, garantido que 

uma possível soltura de Champinha, naquela altura, fosse rechaçada. 

4.2 OS TEMAS DE OPINIÃO E ATITUDE  

Em 20 de julho de 2006, a primeira matéria sobre a Unidade Experimental de Saúde é 

publicada por Bárbara Souza, novamente no caderno Cidades, indicando de forma implícita a 

atitude que deveria ser tomada sobre a situação. A manchete anuncia que “Febem terá unidade 

para problemáticos”.12 O texto destaca que haveria, até aquele momento, uma expectativa de 

que a Unidade fosse atender ao modelo de tratamento para jovens como Champinha e que ele 

pudesse ser encaminhado para lá ao fim do cumprimento da medida socioeducativa; no entanto, 

informa que a unidade está sendo construída e pensada para o isolamento e abordagem 

terapêutica de jovens internos da Febem considerados “lideranças negativas” e não como uma 

unidade de saúde para tratamento de adolescentes com problemas mentais. Em destaque, a 

opinião do então advogado e membro do Conselho Nacional de Direitos Humanos, Ariel de 

Castro Alves, revela que “diante da política antimanicomial, se discute a necessidade de prestar 

atendimento especial a esses jovens nas unidades onde estão internados.”  

Já em 25 de julho do mesmo ano, a manchete destaca que um novo “Laudo pode evitar 

saída de Champinha” e que “Promotoria pede nova avaliação de assassino de Liana 

Friedenbach”.13 No texto, a informação evidencia a intenção do novo pedido de avaliação:  

“Numa tentativa de impedir que R.A.A.C, o Champinha, volte para as ruas, 

o Ministério Público Estadual pediu na semana passada um novo laudo psiquiátrico 
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ao Instituto Médico Legal (IML). (...) Os laudos anteriores de Champinha (...), 

indicam que ele tem apenas retardo mental moderado e é influenciável. Se o novo 

exame não apontar novidades mais graves, R. será liberado com a ficha limpa.” 

(grifos meus) 

Nesse momento, os laudos emitidos até então começam a ser questionados por 

profissionais creditados pela imprensa: a opinião do psiquiatra forense Guido Palomba é 

destacada salientando que “para o profissional (...) com mais de 32 anos de experiência na 

área, os laudos anexados ao processo até agora foram feitos ‘por gente despreparada’, já que 

as evidências, ‘inclusive físicas’, mostram que Champinha tem, sim, retardo mental e é 

‘extremamente cruel’.” É curioso como a fala de Palomba é apresentada como se representasse 

um contrassenso, quando na verdade reafirma o diagnóstico de “retardo mental”. Também 

chama a atenção o fato de que, dentre todos os profissionais envolvidos na avaliação de 

Champinha, Palomba, que não fazia parte da equipe, mas tem projeção midiática, tenha sido 

escolhido para representar o saber médico-técnico-científico naquela ocasião. 

Durante o mês de julho de 2006, a incidência de matérias a respeito do caso foi a mais 

alta. Dois textos editoriais foram publicados, revelando os contornos dos temas de opinião e 

atitude sobre a possibilidade de Champinha ser solto, após a enorme repercussão que o crime 

havia tomado três anos antes. Em 22 de julho de 2006, o editorial “Falsa pena máxima”14 

explorou as críticas à Justiça brasileira, ilustrando especialmente as categorias da orientação e 

causalidade da gênese do pânico. Depreende-se do texto a orientação de que, se a impunidade 

é a causa da criminalidade, a punição seria a sua solução:  

“(...) O que está escandalosamente errada é a lei. É a maioridade penal 

vigente no Brasil e o famigerado Estatuto da Criança e do Adolescente (...) que 

propiciam a enorme quantidade de facínoras impuníveis em razão da idade, mesmo 

que possuam (...) o pleno discernimento da pessoa adulta (...). (...) Sem dúvida alguma, 

a impunidade dos menores infratores e a falsa ‘pena máxima’ – falsa porque é 

sentenciada, mas não cumprida – imposta à facínoras são grandes fatores de estímulo 

à criminalidade em nosso meio.” (grifos meus) 

Em 28 de julho de 2006, o editorial “Laudos aberrantes”15 aponta de forma mais 

explícita a descredibilização dos laudos e dos profissionais que negavam o rótulo socialmente 

desejável para Chaminha:  

“(...) o facínora pode sair da Febem em novembro e ficar livre, por ser 

considerado ‘treinável e educável’, conforme avaliações (...). O laudo atesta que o 
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jovem criminoso não é portador de Transtorno de Conduta. (...) O que fez com a 

jovem Liana não haveria de representar qualquer ‘transtorno de conduta’? (...) Há que 

se livrar a sociedade desses psiquiatras forenses que são um perigo maior para ela do 

que os criminosos que examinam.” (grifos meus) 

Cabe destacar ainda que o texto reforça a opinião citando como exemplo, mais uma vez, 

o psiquiatra forense Guido Palomba, que questionou os laudos emitidos e o preparo dos médicos 

envolvidos: “Como disse o respeitado psiquiatra forense Guido Palomba, (...) ‘os laudos são 

ruins, péssimos, desmoralizando a categoria em muitos casos’.” Para Palomba, deveria ser 

criada uma regra obrigando o psiquiatra a responder pelo teor de seu laudo:  

“se mandar soltar alguém perigoso e essa pessoa voltar a cometer crimes, tem 

de ter uma pena – diz ele, para quem Champinha é ‘um criminoso nato’ e os laudos 

sobre ele foram feitos por ‘gente despreparada’. Como se vê, quando o profissional 

(...) é, de fato competente, ele interpreta o sentimento unânime da sociedade que lhe 

cumpre defender.” (grifos meus) 

Nestes dois exemplos, além dos apontamentos para a causa do desvio, as técnicas de 

sensibilização também aparecem, por meio da atribuição de culpa às leis penais e à psiquiatria 

forense desmoralizada. O direcionamento de medidas de controle para um agente específico 

considerado responsável também: nesse caso, tanto os próprios agentes de controle social 

quanto os desviantes, segundo esta orientação, precisam ser punidos ou controlados, cada um à 

sua maneira.  

Em 07 de maio de 2007, o editorial publicado no caderno Notas e Informações do jornal 

Estado de São Paulo e intitulado “Facínora emblemático”16 reagiu à fuga de Champinha, que 

havia ocorrido dias antes, criticando veementemente o Estado brasileiro por fixar a idade penal 

em 18 anos e o ECA por se configurar como “protetor de facínoras” e “crudelíssimos 

assassinos” como Champinha:  

“A fuga (...) de Champinha (...), deixa às escâncaras a distorção profunda 

que representa, em nosso ordenamento jurídico, tanto a maioridade penal somente aos 

18 anos quanto dispositivos do Estatuto da Criança e do Adolescente (...) que, a título 

de estabelecer ‘a proteção integral à criança e ao adolescente’, como dispõe seu artigo 

1º, se transformou em um dos maiores fulcros da crônica impunidade vigente na 

sociedade brasileira.” (grifos meus) 

Por outro lado, o texto não deixou de ressaltar que outros fatores como educação, lazer 

e oportunidades de emprego também figuravam como fatores essenciais para o combate à 

delinquência juvenil. 
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Antes disso, em fevereiro daquele mesmo ano, o “Caso Friedenbach” havia voltado à 

tona com a repercussão do Caso João Hélio, outro crime trágico envolvendo um jovem menor 

de idade, à época com 16 anos: cinco rapazes deram fuga após o roubo de um carro em que 

João Hélio, de 6 anos, ficou preso pelo cinto de segurança para fora do veículo, o que o fez ser 

arrastado por alguns quilômetros, vindo a falecer. O caso reacendeu o debate sobre a redução 

da maioridade penal, já bem aquecido na época por conta da repercussão do Caso Friedenbach 

em fins de 2003 e pela repercussão recente em torno da possível soltura de Champinha no ano 

de 2006.17  

É possível que essa fase guarde certa correspondência com o momento da 

sensibilização, onde além de se fazer atribuições de culpa sobre os responsáveis pelo desvio, 

também se interpretam os eventos recentes sob a ótica do inventário construído anteriormente 

– resguardadas as devidas e marcantes diferenças com as proposições de Cohen a partir do caso 

Mods e Rockers. Os textos de opinião divulgados pelo jornal Estadão logo após a repercussão 

do caso, em geral retomavam o evento anterior, o crime envolvendo Champinha, para pautar 

mudanças no ECA e na legislação penal. 

Em 19 de fevereiro de 2007, dois artigos de opinião intitulados “Nova legislatura, novas 

leis”18 e “A lógica da impunidade”19, assinados por Rodrigo Rebello Pinho e Denis Lerrer 

Rosenfield, respectivamente, foram publicados no jornal Estadão. O primeiro deles adotou uma 

crítica mais ponderada sobre o uso de recursos penais como forma de combater a violência, o 

que demonstra alguma variedade no tom das respostas dadas ao evento. Em um dos momentos 

do texto, Pinho defende:  

“Temos de tomar medidas duras, porém adequadas. Não nos interessa um 

direito penal máximo, próprio de regimes autoritários, que pretenda resolver a questão 

social com a aplicação de legislação criminal. Não atende, porém, às necessidades do 

Brasil, um direito penal mínimo, que não distinga os autores de pequenas infrações 

penais dos grandes delinquentes.”  

O autor também argumenta à luz de reflexão sobre vários episódios da cena criminal do 

Brasil e não apenas a partir de reação a um único caso de grande comoção.  
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Na mesma página, artigo assinado por Rosenfield defende a redução da maioridade 

penal e aplicação de medidas punitivas mais duras, sustentado pela argumentação em torno do 

papel do Estado, defendendo que são funções primeiras desta instituição a “preservação da vida, 

conservação dos movimentos do corpo e proteção da propriedade.” Rosenfield relaciona o 

problema da violência e da segurança às causas maiores da corrupção e impunidade, ilustrando 

os temas de opinião que surgem sob a analogia com a “doença”. Nesse caso, assume a forma 

de algo que está entranhado no Estado e se espalha pela sociedade como um todo. O texto 

defende ainda que as mudanças devem ser pensadas de forma imediata, discordando da 

possibilidade de que exista prejuízo na atitude tomada a partir de eventos de grande comoção 

pública. Defende inclusive que esses momentos são importantes para promover mudanças 

salutares, como a redução da maioridade, tal como nenhum outro momento de maior 

tranquilidade social poderia propiciar. 

Outro texto de opinião, publicado em 14 de abril de 2007, assinado por Mauro Chaves, 

intitulado “Síndrome da covardia moral”20, também adota as analogias com a doença:  

“Por trás da arrogância dos grandes responsáveis pela leniência legal 

brasileira em relação aos facínoras (...), está uma profunda covardia moral, 

identificável por muitos sintomas, a ponto de já poder ser diagnosticada como uma 

verdadeira síndrome.” (grifos meus) 

Aqui podemos observar o discurso moral do pânico mais explicitamente. A "síndrome 

moral" ou "os valores ameaçados" são voltados para uma crítica geral dos que se mostraram 

contrários às medidas punitivas para a segurança pública e tratamento de crianças e 

adolescentes em conflito com a lei: “O primeiro sintoma de seus portadores é a ignorância 

deliberada (não real, pois tratamos de ‘intelectuais’, supostamente bem informados) em relação 

ao que se passa em outros países no campo da defesa da sociedade ante seus criminosos.” Até 

mesmo a ciência e os dados estatísticos são descredibilizados no texto, para quem não há 

argumento contrário à redução que esteja de acordo com a moral que se deve defender: “Quinto 

sintoma é a facilidade com que os portadores dessa síndrome invocam um abstrato ‘critério de 

autoridade’, com base em pesquisas ou estatísticas desconhecidas (e seguramente 

inexistentes).” E segue, sob a afirmação de que essa síndrome de imoralidade se alastra como 

uma doença, e já chega a contagiar os Poderes da República: “(...) o que prevaleceu foi essa 
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síndrome da covardia moral, com todo o potencial de contágio entre os agentes dos Poderes da 

República.” 

4.3 O RESGATE E AS FASES DA SOLUÇÃO  

Já em 27 de outubro de 2006 havia sido dada a solução para a situação-problema em 

que Champinha se encontrava: em nota divulgada no caderno Cidades do Estado de São Paulo, 

a manchete informava: “Champinha vai para o manicômio”.21 A decisão foi tomada com base 

no último laudo que havia sido emitido pelo IML, por ordem da Justiça, em julho daquele ano, 

conforme a matéria reportada anteriormente.22 O juiz deu prazo de dez dias para que a Secretaria 

Estadual de Saúde indicasse o melhor hospital psiquiátrico para interna-lo. Essa determinação, 

no entanto, não foi atendida de imediato.  

Ainda em dezembro daquele ano, a Secretaria Estadual de Saúde de São Paulo afirmava 

não ter lugar para receber o jovem, de acordo com o que havia sido determinado pelo 

Departamento de Execuções da Infância e Juventude (DEIJ).23 Champinha permaneceu, então, 

na Febem, através de liminar da Justiça que determinou sua permanência na instituição até que 

a Secretaria indicasse local para recebê-lo sob condições adequadas de tratamento. Essa 

definição foi realizada, por força das circunstâncias, somente no ano de 2007, após Champinha 

ter fugido das dependências administrativas da Febem, onde estava alocado.  

Em nota divulgada na capa do caderno Metrópole, no dia 3 de maio de 2007, a manchete 

dizia: “Especialistas alertam: foragido é muito perigoso”.24 No corpo do texto, dois especialistas 

são chamados a falar. Um deles, o psicólogo Antônio Serafim, que coordenava o núcleo forense 

do Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas, havia se encontrado com Champinha várias 

vezes nos últimos meses que antecederam a fuga, para realizar avaliações neuropsicológicas: 

“Serafim (...) chama atenção para o fato de que ele fala pouco, não é muito expansivo e nunca 

demonstrou agressividade nos encontros. ‘O problema é que ele age de forma diferente quando 
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está com outras pessoas’.” Na sequência, o psiquiatra forense Guido Palomba aparece mais uma 

vez:  

“(...) Palomba disse que Champinha é um indivíduo sem condições de 

conviver com outras pessoas e não há tratamento, à base de remédios nem terapia, que 

mude essa condição. ‘Ele é irrecuperável’ (...) Palomba explicou que Champinha é 

portador de encefalopatia. (...) De acordo com o psiquiatra, pessoas com essa 

deficiência são pouco inteligentes, muito agressivas, impulsivas, não tem valores 

morais ou éticos, não sentem arrependimentos ou remorsos.”  

Em 04 de maio de 2007 Champinha é recapturado, e as reações se voltam então para a 

Unidade Experimental de Saúde de São Paulo, seu destino após a fuga. Esta é, por excelência, 

a etapa do resgate e fases da solução. Na ocasião, o caderno Cidades/Metrópole reportava: 

“Preso 10 horas após fugir, ele é ‘hóspede exclusivo’ de unidade para jovens problemáticos que 

estava inoperante”.25 A matéria destacou que apesar da insistência do Governo do Estado em 

transferi-lo para Casa de Custódia de Taubaté, a Vara da Infância e Juventude havia 

determinado que Champinha fosse levado para Unidade Experimental de Saúde da Fundação 

CASA.  

O texto informava ainda que a Unidade havia sido inaugurada em dezembro de 2006 

para atender “jovens considerados problemáticos”, mas que estaria inoperante até aquele 

momento. O juiz alegou que por ser menor de 21 anos, Champinha ainda estaria sob tutela do 

ECA e seu encaminhamento para uma unidade prisional – como é o caso das Casas de Custódia 

– seria inadmissível.  O secretário de Justiça à época, Luiz Antônio Marrey, afirmou na ocasião 

que o Governo do Estado iria recorrer da decisão pois Champinha estaria internado por ação de 

interdição civil e não por uma medida com base no ECA, e que por isso não haveria mais que 

se falar no Estatuto. O promotor de Justiça da Infância e Juventude que acompanhava o caso, 

discordou da postura do Estado e lamentou que o jovem tivesse precisado fugir para que a 

Unidade fosse posta em funcionamento. Segundo ele, ela já estaria inaugurada e aparelhada, 

mas estava sem gerenciamento. O promotor defendeu que deveria haver uma unidade de 

tratamento adequada para problemas como o de Champinha, mas que não se criasse situação 

de excepcionalidade por um fato que teve notoriedade pública. 

Aparentemente, a posição do MP era de que uma medida mais permanente tivesse de 

ser criada por conta de uma demanda já existente antes do Caso Champinha, e que outras 

medidas excepcionais não haveriam de ser tomadas nessa situação em específico apenas por 
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em: 20 dez. 2022. 

https://acervo.estadao.com.br/pagina/#!/20070504-41471-nac-35-cid-c1-not
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conta da repercussão – embora já houvesse excepcionalidade confirmada com o aumento do 

prazo de internação, solicitada pelo MPSP já em 2006.   

No dia seguinte, em 05 de maio de 2007, o caderno Cidades publicava na capa de sua 

edição a matéria intitulada “Custo-Champinha: R$12 mil por mês”.26 A matéria fazia um 

comparativo com o valor gasto mensalmente por interno na Fundação CASA (R$2 mil), e 

enfatizava que, enquanto não houvesse decisão da Justiça sobre o recurso do Governo do Estado 

para reverter decisão do MP e encaminhar o Champinha para o Hospital de Custódia e 

Tratamento de Taubaté, 12 funcionários iriam ter de se revezar para cuidar do jovem na UES. 

Enquanto isso, segundo apontava a reportagem, ele receberia aulas de ciclo fundamental e 

atendimento psiquiátrico. A tônica do discurso parecia girar em torno da indignação provocada 

pela mobilização de tamanha quantidade de recursos públicos voltada para um criminoso.  

Em 08 de novembro de 2007, enquanto Champinha permanecia internado da Unidade 

Experimental de Saúde por determinação da Justiça, e o recurso protocolado pelo governo 

estadual era analisado, o jornal Estadão divulgava matéria que apontava “destino incerto” para 

Champinha, que completaria 21 anos no dia seguinte.27 Isso porque o Estado ainda afirmava 

não possuir unidade de contenção física adequada para o tratamento psiquiátrico de internos 

como ele. No entanto, apesar do grande imbróglio gerado entre o Governo do Estado e o 

Ministério Público, a resolução foi definida nos moldes exigidos pelo poder judiciário. Mais 

tarde, a administração da UES foi transferida para a SES, passando a funcionar como uma 

unidade de tratamento psiquiátrico com contenção física, um moderno manicômio judiciário, 

onde Champinha permanece internado até os dias de hoje. 

  

                                                             
26 MANSO, Bruno P.; REINA, Eduardo. Custo-Champinha: R$12 mil por mês. O Estado de S. Paulo, São Paulo, 

05 maio 2007. C1. Disponível em: https://acervo.estadao.com.br/pagina/#!/20070505-41472-nac-58-cid-c1-not. 

Acesso em: 20 dez. 2022. 
27 DACAUAZILIQUÁ, José. Champinha fará 21 anos, mas seu destino ainda é incerto. 08 nov. 2007. C12. 

Disponível em: https://acervo.estadao.com.br/pagina/#!/20071108-41659-nac-57-cid-c6-not. Acesso em: 20 dez. 

2022. 

https://acervo.estadao.com.br/pagina/#!/20070505-41472-nac-58-cid-c1-not
https://acervo.estadao.com.br/pagina/#!/20071108-41659-nac-57-cid-c6-not
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5 DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

Suponho ter demonstrado, pelas evidências apresentadas durante a análise das matérias, 

que a gênese do pânico no caso em questão pode ser representada pela sequência aplicável das 

categorias quando: 

 1) Champinha aparece como símbolo de ameaça física e simbólica à sociedade: física 

pela possibilidade de ser solto e voltar a cometer crimes, e simbólica pela representação da 

impunidade dos adolescentes perante a Justiça brasileira;  

2) sua natureza é sujeitada à estilização do “monstro”;  

3) personalidades social e midiaticamente credenciadas reafirmam valores morais 

opondo-se à “incompetência do Estado”, “impunidade”, “crueldade” etc., visando o consenso 

em torno de temas como a violência e a menoridade penal;  

4) Assim também, os especialistas surgem credenciados pela mídia para realizar 

diagnósticos e propor soluções entorno de uma resolução para o caso – que não estava posta 

pelo arranjo da Justiça até aquele momento;  

5) a Unidade Experimental de Saúde de São Paulo surge como solução para o caso, 

abrandando a opinião pública; e  

6) a discussão tende ao esquecimento em detrimento do aprofundamento, quando a nível 

do debate público, pouco ou nada tem se falado a respeito da Unidade Experimental de Saúde. 

Podemos dizer que a história da Unidade Experimental de Saúde de São Paulo representa 

uma não-história no curso dos acontecimentos que envolveram a sua implementação. Em meio 

à repercussão do Caso Champinha, a UES apareceu figurante como resposta ao impasse que 

parecia irresolúvel. Para quem acompanhava os desdobramentos do caso naquele ano de 2007, 

a partir da imprensa e da grande mídia, a Unidade parecia ter surgido do nada, como uma 

solução para os anseios da sociedade e da Justiça. Grosso modo, configura um acontecimento 

não retratado, não contado, não escrito. Apesar disso, a UES recebeu atenção de importantes 

produções acadêmicas, nas quais o Caso Champinha aparece de forma mais ou menos 

conectada, por ter se tornado parte indissociável da história que culminou em sua 

implementação. Nesse campo estão inseridos os trabalhos realizados pela psicóloga Gabriela 

Gramkow (2011) e pelas sociólogas Fernanda Emy Matsuda (2009) e Juliana Carlos (2011). 

Cada um destes trabalhos contribui de forma indispensável para a compreensão da UES como 
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um acontecimento histórico, em que pese a consideração sobre os diversos saberes, disputas e 

narrativas inscritos no processo.  

Em Fronteiras psi-jurídicas na gestão da criminalidade juvenil (GRAMKOW, 2011), o 

curso dos acontecimentos e disputas em torno da criação da Unidade Experimental de Saúde, 

foram retratados por meio de um detalhado relato cronológico em formato de dossiê. Num 

primeiro momento, tratando do processo de definição daquele que viria a ser o objeto da 

Instituição UES, o dossiê revelou que o projeto havia sido iniciado ainda no ano de 2002, como 

decorrência de um processo de sindicância, instaurado mediante denúncia realizada por 

profissionais da saúde e da assistência social, ligados indiretamente ao atendimento de jovens 

egressos do sistema socioeducativo, que reconheceram situação de omissão e desarticulação 

governamental na política de atendimento a esses internos na então Fundação Estadual do Bem 

Estar do Menor (FEBEM), atual Fundação CASA.  

Esse procedimento teve início com o caso de um jovem que, estando internado 

ilegalmente há mais de 4 meses na Fundação, aguardava transferência para unidade de saúde 

especializada. O documento-sindicância do Departamento de Execuções da Infância e 

Juventude (DEIJ) alegava que o jovem possuía deficiência mental de grau moderado e que, por 

conta disso, sua capacidade para assimilar a medida socioeducativa era insuficiente, 

necessitando por isso ser transferido para uma unidade de tratamento (GRAMKOW, 2011, p. 

27). À época, o tratamento de saúde de jovens internos da Fundação que apresentavam algum 

tipo de demanda de saúde mental – muitas vezes em função da própria internação, como 

depressão, por exemplo – era realizado em modelo ambulatorial por profissionais do Hospital 

das Clínicas.28  

Nesse ínterim, diferentes soluções foram propostas: o Judiciário defendia que fosse 

realizado atendimento de saúde com contenção em local adequado, fora da unidade de 

internação da Febem, com a criação de abrigamento permanente para jovens com demandas de 

saúde mental. Já a Secretaria de Estado da Saúde (SES) defendia a permanência do atendimento 

em regime ambulatorial, com intervenção intersecretarial entre a assistência social e a saúde 

(GRAMKOW, 2011, p. 29). Diante do impasse, o Judiciário reiterava a periculosidade do 

chamado Transtorno de Personalidade Antissocial (TPAS), que passou a ocupar lugar central 

na argumentação favorável à internação. A demanda do poder Judiciário era, portanto, pelo 

                                                             
28 Comunicação recebida por videoconferência com membro do NUFOR-USP (comunicação pessoal, 20 de 

setembro de 2022). 
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investimento na política de contenção do indivíduo considerado perigoso. Já o poder Executivo 

continuava a alegar ausência de local adequado para esse tipo de tratamento, embora 

reconhecesse prejuízo na assimilação da medida socioeducativa nos casos em que o jovem fosse 

portador do TPAS (idem, ibidem, p. 31). Além disso, os órgãos executores da saúde e assistência 

social defendiam não ser da alçada destes profissionais prover vigilância de sujeitos 

considerados perigosos, mesmo que houvesse diagnóstico de transtorno mental associado 

(idem, ibidem, p. 32). A SES, no entanto, corroborava o posicionamento do Judiciário para os 

casos TPAS, mas sugeria que os encaminhamentos deveriam ser feitos à rede de atendimento 

da Secretaria de Administração Penitenciária (SAP), nos Hospitais de Custódia e Tratamento.  

Em meio a esse cenário, o primeiro projeto da gênese UES foi apresentado à Justiça 

ainda naquele ano de 2002, intitulado “Lar Assistido para Adolescentes da FEBEM”. O projeto 

foi formado por um grupo de assistência intersecretarial, representado pelas Secretarias 

Estaduais (SEADS) e Saúde (SES), além da Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP) e 

a própria FEBEM, que acordaram a construção de um projeto de abrigamento para adolescentes 

autores de atos infracionais diagnosticados com deficiência mental leve a moderada, associada 

a distúrbio de conduta ou de comportamento, a fim de atender à demanda do poder judiciário 

(GRAMKOW, 2011, p. 30). Esse primeiro projeto, no entanto, não contemplava a proposta de 

internação psiquiátrica com contenção, por oposição da SES e SEADS.  

Em 2005, o terceiro projeto apresentado, intitulado “Centro de Tratamento e 

Recuperação de Jovens portadores de Desvio de Personalidade”, já comportava a ideia de 

isolamento e contenção, tendo como objetivo recuperar os jovens atendidos para a vida em 

sociedade, isto é, com vistas à desinternação progressiva (GRAMKOW, 2011, p. 43,44). Foi 

sob o escopo desse projeto que a Unidade Experimental de Saúde se tornou conhecida 

publicamente, em 2006, a partir de comunicado da FEBEM sobre sua criação (idem, ibidem, p. 

53). Pouco tempo depois, a UNIFESP, que havia sido idealizadora do projeto, saiu de cena, e a 

parceria para o fluxo de atendimento da UES foi firmada com a Universidade de São Paulo 

(USP). Por conta de diversas discordâncias entre os atores conveniados ao projeto, no entanto, 

somente em 2007 a UES pôde ser posta em funcionamento, sob forte pressão do Judiciário para 

receber Champinha, seu primeiro interno, após ele ter fugido das dependências administrativas 

da FEBEM.  

A partir da análise, feita nesta pesquisa, das matérias divulgadas pelo jornal O Estado de 

S. Paulo, nota-se, pela incidência e pelo caráter de notícias publicadas na imprensa sobre a 

possibilidade de soltura de Champinha, em 2006, e sobre a fuga, em 2007, como a Justiça e o 
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Governo vinham sendo cobrados por uma solução, corroborando os resultados da pesquisa 

documental realizada por Gabriela Gramkow em 2011. Embora a demanda pelo projeto já 

estivesse em andamento desde muito antes de o crime envolvendo Champinha acontecer, foi 

somente após ele ter fugido do sistema socioeducativo que a medida foi implementada 

definitivamente, mesmo que a Unidade ainda não estivesse em funcionamento, e mesmo com 

toda a resistência por parte dos órgãos conveniados da saúde e da assistência social em aderir 

ao tratamento com contenção. O Governo do Estado defendia o envio de Champinha para o 

Hospital de Custódia e Tratamento de Taubaté, mas foi interpelado pelo DEIJ, que alegou ser 

“inadmissível seu encaminhamento para uma unidade do sistema prisional, construída para 

adultos”.29 

 Essa dinâmica evidencia ainda o pluralismo da reação social destacado por Garland 

(2019), demonstrando a existência de uma correlação de forças mais ou menos divergentes 

inscrita durante todo o processo. Ainda assim, embora o Judiciário tenha feito valer uma 

demanda já antiga a partir da repercussão do caso, e toda essa discussão já estivesse sendo 

pautada por diferentes setores da sociedade antes disso, é curioso notar como a solução já 

aparece posta ou sugerida nos moldes de uma aliança psi-jurídica desde a primeira matéria 

analisada, em 18 de julho de 2006, mesmo antes de Champinha ter passado por qualquer 

avaliação psiquiátrica que argumentasse a favor de um juízo de periculosidade. É também 

notório como o conceito – de periculosidade – aparece tanto na opinião dos atores da imprensa 

quanto nas decisões dos atores da Justiça para fundamentar a internação compulsória e impedir 

a soltura de Champinha, mesmo que sob o risco de se incorrer em ilegalidade e arbitrariedade.   

Em A Medida da Maldade: periculosidade e controle social no Brasil, Fernanda 

Matsuda (2009) revela como a noção de periculosidade foi concebida do estreitamento entre 

esses dois campos do poder-saber: a justiça criminal e a medicina. O trabalho de Matsuda busca 

não somente resgatar a origem do conceito nesse cenário histórico, mas também mapear quais 

condições permitiram que esse conceito fosse amplamente difundido por todo o sistema de 

controle social e, mais especificamente, no controle social através da punição. Isso é importante 

não apenas para registrar esse momento que foi crucial para a trajetória do desenvolvimento 

dos mecanismos de sanção e contenção de determinados grupos, mas, sobretudo, para que 

entendamos a permanência desse conceito até os dias de hoje (MATSUDA, 2009, p. 10). Uma 

vez que o papel da punição tenha mudado ao longo dos anos e adquirido novos contornos, torna-

                                                             
29 Conforme matéria citada na página 39. 
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se importante saber qual o peso do juízo de periculosidade e de seus desdobramentos nas atuais 

formas e sentidos da punição e do controle social formal.  

Fruto do conjunto de mudanças ocorridas durante o século XIX, a conveniência entre os 

procedimentos jurídicos e o saber psi surgiu como uma necessidade de conferir resposta aos 

crimes tidos como sem razão, em que a “lógica” por trás da ação não encontrava explicação 

somente através do saber jurídico, pautado pela ideia de autodeterminação e responsabilização 

do sujeito. Esses crimes, por serem dotados de irracionalidade ou ausência de paixão aparentes, 

sob o entendimento da teoria clássica do direito penal, não poderiam remeter a outra coisa senão 

à loucura daqueles que os cometeram – loucura essa, no entanto, nem sempre delirante, nem 

sempre caracterizada pela ausência de consciência sobre a realidade (MATSUDA, 2009, p. 20).  

De tal modo, a sociedade de alienistas dos séculos XVIII e XIX, que ensejaram o 

nascimento da psiquiatria no século XX, galgaram status de ciência a partir do empreendimento 

nas questões relacionadas à criminalidade, por interesse da Justiça, que requisitaram o aporte 

técnico-científico destes estudiosos para as práticas de jurisdição. Assim, o conhecimento 

obtido por meio do exame médico-psiquiátrico passou a configurar parte das práticas de 

produção da verdade jurídico-institucional, como forma de subsidiar a política criminal a ser 

adotada sobre os sujeitos assim considerados inimputáveis ou semi-inimputáveis. O exame 

possibilitou, portanto, conhecer o indivíduo sob o qual incidem às práticas modernas de punição 

para exercer sobre ele um controle informado (MATSUDA, 2009, p. 18). 

Em meio a esse processo colaborativo entre juízes e médicos, a ideia de periculosidade 

surge como um conceito legitimador da política criminal moderna, que tem como fundamento 

a disciplina, o controle e a conformação dos corpos sujeitados ao poder institucional. Em outras 

palavras, a noção de periculosidade como caráter que indica possibilidade de cometer crime ou 

de nele rescindir, nasce com a necessidade de uma intervenção penal que incide sobre o 

indivíduo, e não apenas sobre o crime cometido. O objetivo, por sua vez, consiste em promover 

o ajustamento social do desviante nos aspectos morais e psicológicos, para além de restituir ou 

reparar o dano causado pela ação criminosa (MATSUDA, 2009, p. 16). Nas palavras de 

Matsuda, “para além da dualidade entre indivíduo criminoso e não criminoso, tornam-se 

operantes outras categorias classificatórias, dentre as quais a de perigoso e não perigoso (...)” 

(idem, ibidem, p. 19).  

Por consequência desse legado, Champinha não aparece como um criminoso/infrator 

comum, mas um criminoso/infrator perigoso – um facínora, como apontaram alguns dos textos 
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de opinião analisados por mim. Segundo esse entendimento, prova de sua periculosidade teria 

sido dada pelos laudos/exames produzidos após o ano de 2006, com o diagnóstico de Transtorno 

de Personalidade Orgânica – análogo ao Transtorno de Personalidade Antissocial – ou seja, 

pelo conhecimento médico-técnico-científico que o classificou dessa maneira, justificando 

assim uma punição excepcional. Se antes o criminoso era segregado apenas em razão do crime 

cometido, agora também o é em razão do perigo que representa. Esse movimento possibilitou 

converter a medida socioeducativa em medida de segurança, porque já não se dava em relação 

direta à violência cometida por Champinha, mas sim em relação ao caráter delitivo do 

transtorno a ele associado.  

Nota-se ainda que no primeiro momento a medida socioeducativa foi aplicada com base 

na imputabilidade do jovem, isto é, na sua capacidade psíquica para compreender a nocividade 

dos seus atos e ser responsabilizado por eles. A enorme repercussão e comoção pública que o 

caso gerou parece sugerir que qualquer outra resolução teria sido considerada como sinônimo 

de impunidade perante a opinião pública. No entanto, como aponta Matsuda, quando a ordem 

jurídica vigente indicava a necessidade de soltura, com o fim do prazo legal previsto para 

internação, os exames e avaliações que ensejaram a medida inicial começam a ser questionados 

e a última avaliação acabou por se impor às demais, alegando transtorno psiquiátrico que 

requereria interdição civil, mantendo-se assim a custódia do Estado sobre o mesmo jovem, 

agora considerado incapaz (MATSUDA, 2009, p. 120; 126).  

No trabalho realizado por Juliana Carlos (2011), em Experimento de Exceção: política e 

Direitos Humanos no Brasil contemporâneo, o “caso Champinha” – como chama a própria 

autora – aparece para ilustrar um episódio de ruptura com a ordem democrática, inaugurando 

uma nova regularidade no campo do tratamento de adolescentes considerados inimputáveis pela 

Justiça brasileira. Discutindo questões como igualdade de direitos e democracia, Carlos 

problematiza o episódio a partir de uma discussão político-sociológica, que implica interpretar 

o modelo democrático brasileiro sob o conceito cunhado por Teresa Caldeira (2000): uma 

democracia disjuntiva. Isso porque, na definição de Caldeira, embora uma democracia, em sua 

definição mais geral, possa ser associada à garantia e ao respeito de direitos sociais, políticos e 

civis de maneira indissociável, no Brasil o que se observa, segundo a autora, é na verdade uma 

democracia que se afirma razoavelmente nos termos dos direitos sociais e políticos, mas que 

constantemente viola os aspectos civis da cidadania. Haveria, portanto, um desequilíbrio na 

composição do Estado de Direito brasileiro, um caráter disjuntivo (CALDEIRA, 2000). 
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Carlos demonstra, por meio de entrevistas, análise documental e análise de matérias 

publicadas pelo jornal Folha de S. Paulo durante o ano de 2003, como o caso de Champinha e 

a UES como modelo de resolução escolhido se inserem nesse contexto de negação de direitos 

e negação da humanidade do sujeito, mobilizada para negar a igualdade idealista da Justiça e 

assim enquadrá-lo entre as lacunas do nosso Estado Democrático de Direito, que coexiste, 

portanto com certas práticas de exceção. O processo de redemocratização brasileiro foi 

permeado pelo aumento dos crimes violentos, aumentando a sensação de insegurança e 

atravessando o ideal de Estado Democrático de Direito. Quando os Estados de Bem Estar Social 

começavam a colapsar nos países centrais da economia capitalista, o Brasil começava a ensaiar 

seu próprio modelo de Welfare State, ainda que com todos esses aspectos contraditórios a 

atravessar sua implementação e consolidação. Assim, a defesa dos direitos humanos quando 

estendida, no nível do discurso, dos presos políticos, no pós Ditadura, para os presos comuns, 

no período da reabertura democrática, foi frequentemente rejeitada e tida como sinônimo de 

complacência com o crime e o criminoso, personificado na figura do monstro e, no limite, 

destituído do seu estatuto humano (CARLOS, 2011, p. 17). 

Assim, a Unidade Experimental de Saúde surge, nesse sentido, como representante 

emblemática do caráter paradoxal da nossa experiência democrática. Por falta de recursos 

jurídicos cabíveis àquela situação problema, permitiu-se a criação de um mecanismo de exceção 

para manter preso o Champinha, mesmo depois de este ter cumprido o prazo máximo da medida 

socioeducativa, o que, deste modo, corresponderia à negação do direito à liberdade e à 

reintegração social após o prazo legal de aplicação da medida ou cumprimento da penalidade 

prevista em lei. Segundo Carlos, nos episódios em que a exposição midiática do 

criminoso/infrator alcança níveis exponenciais, como foi o caso de Champinha, a lógica moral 

da Justiça é questionada, e nesse contexto inserem-se as oposições mais radicais à defesa dos 

direitos de pessoas em conflito com a lei. Em suma, 

(...) não se trata de questionar a legitimidade do direito a não ser torturado ou 

do direito a não ser mantido preso após o cumprimento de toda sua pena. Trata-se, 

antes, de questionar se todas as pessoas têm esses direitos, ou se algumas delas, em 

virtude dos atos que tenham cometido, não estariam sujeitas a perder alguns desses 

direitos, a perder seus direitos humanos – o que, no limite, pode ser visto como a perda 

do estatuto de humano (CARLOS, 2011, p. 17) 

Quando um crime de violência incontestável acontece e ganha repercussão, as tentativas 

de compreender o acontecido frequentemente giram em torno de explicações que 

excepcionalizam o criminoso, de tal modo que ele possa encarnar uma espécie diferente daquela 

que conhecemos como humano (CARLOS, 2011). Não foi diferente no caso aqui analisado: 
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nos textos de opinião aparecem os questionamentos ao estatuto humano de Champinha, 

personificado na figura do facínora, do monstro – dada, é certo, pela brutalidade inegável de 

suas ações. No nível simbólico, ao se identificar publicamente com a vítima e em oposição ao 

criminoso, o agente social reforça as barreiras morais intransponíveis da sociedade e assim 

restabelece simbolicamente a ordem social (COHEN, 2011). De todo modo, como vimos, esse 

processo cumpre uma função prática de intervenção jurídico-política quando opera o ideal de 

humanidade para excluir desta categoria aqueles que devem receber um tratamento 

diferenciado.  

Chamo a atenção para o fato de que os resultados obtidos com a análise das matérias 

publicadas entre os anos 2006-2007 pelo jornal O Estado de S. Paulo, reiteram os resultados 

obtidos nas pesquisas anteriores, que se apoiaram em fontes distintas, como documentos 

processuais, entrevistas e matérias jornalísticas de outro veículo, em outro período, o que se não 

me permite inovar, confere robustez para a pesquisa. Todavia, propus lançar mão de um 

conceito sociológico ainda não utilizado anteriormente para o objeto desta análise, e ainda 

pouco utilizado em pesquisas nacionais, de modo geral, de forma que espero ter contribuído 

para ampliar o escopo analítico do caso abordado. Além disso, busquei concentrar o período de 

análise entre os anos de maior ênfase para a medida de resolução sobre o Caso Champinha, 

como afirmei anteriormente ser referente ao limbo jurídico em que este se alocava, com o 

objetivo de verificar a persistência do discurso de imprensa sobre os aspectos da Justiça.  

É necessário ainda pontuar a complexidade do Caso Champinha, que transitou por 

questões de difícil resolução e para as quais, de fato, não haviam respostas fáceis. Com a enorme 

repercussão do crime, Champinha foi jurado de morte no bairro onde residia com a família antes 

de ser enviado para então FEBEM.30 Naquela altura, sua soltura representava mais 

concretamente uma profecia sobre sua própria morte do que sobre a possibilidade de ele voltar 

a cometer crimes. Além disso, a intratabilidade do transtorno a ele associado no último laudo 

emitido pelo IML indicava ainda um problema a ser solucionado pelos profissionais da saúde 

mental, num verdadeiro dilema para atender às recomendações da Lei Antimanicomial 

enquanto acatava as demandas do poder Judiciário para mantê-lo em privação de liberdade, 

mesmo após cessada a sua dívida com a Justiça. Fica posto, portanto, que a repercussão do 

crime na imprensa, dada a forma como foram transmitidas as imagens sobre Champinha, 

                                                             
30 SOUZA, Bárbara. “’Aqui ele não dura 10 dias’, diz vizinho.” O Estado de S. Paulo, São Paulo, 29 jul. 2006. 

C5. Disponível em: https://acervo.estadao.com.br/pagina/#!/20060729-41192-nac-43-cid-c5-not. Acesso em 09 

jan. 2023. 

https://acervo.estadao.com.br/pagina/#!/20060729-41192-nac-43-cid-c5-not
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demarcaram o território de possibilidades para a resolução do caso, deixando de fora qualquer 

possibilidade de reabilitação social (GARLAND, 2008). 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A Unidade Experimental de Saúde, como experiência que inaugura uma nova 

regularidade no âmbito do tratamento de adolescentes infratores considerados inimputáveis no 

Brasil, vem sendo acompanhada pela crítica especializada, de um lado, e pela invisibilidade, do 

outro. Grosso modo, no debate público, muito pouco tem se falado sobre a Unidade desde a sua 

implementação. Buscando então contribuir para ampliação da discussão e para o escopo das 

análises sobre o assunto, esta pesquisa teve como objetivo investigar o impacto da cobertura de 

imprensa sobre o Caso Champinha entre os anos de 2006-2007 na criação da UES. Os objetivos 

específicos investigaram a natureza da abordagem de imprensa sobre o caso e a produção do 

pânico moral que ensejou a resposta dos agentes de controle social.  

Sob as categorias da gênese do pânico moral, foram verificadas a natureza e o efeito da 

reação social ao caso selecionado para esta análise. Durante a etapa de elaboração do inventário 

sobre a possibilidade de soltura, observou-se que a imprensa operou os aspectos da previsão, 

sugerindo que Champinha voltaria a cometer crimes caso fosse posto em liberdade, e que novos 

casos como esse voltariam ocorrer se nenhuma medida mais permanente fosse tomada. Por 

meio da simbolização, destacou os aspectos diagnósticos que conformariam o seu suposto perfil 

criminoso.  

No primeiro nível da reação, os temas de opinião e atitude aparecem representados, na 

categoria da orientação, por uma percepção de que o Estado brasileiro, em seu conjunto, estaria 

tomado pela lógica da impunidade. Já as imagens sobre Champinha o apresentaram sob a 

alcunha do “líder”, “mentor” e “facínora”, rejeitando, nos textos de opinião (editoriais e 

artigos), as avaliações de profissionais da saúde que apontavam personalidade influenciável – 

embora essa característica tenha sido apontada diversas vezes nas matérias codificadas como 

informativo-factuais. As causas apontadas para o desvio/ crime, por sua vez, recaíram, mais 

frequentemente, nas explicações sobre a natureza individual de Champinha, como um jovem 

perverso e sádico, mas também doente, quando o diagnóstico médico de um transtorno mental 

vinha a calhar para a continuidade do isolamento social. Como causa maior da delinquência 

juvenil, no entanto, mais uma vez, as argumentações de um estado de impunidade crônico 

apareceram.  

Durante o regaste e fases de solução, o processo de sensibilização redirecionou a culpa 

para os agentes de controle social, justificando mais uma vez que ausência de punição ensejaria 

a violência dos adolescentes infratores. Como resultado, a cultura do controle operou inovando 
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o quadro de respostas institucionais disponíveis para a resolução de casos como o de 

Champinha, inaugurando a Unidade Experimental de Saúde, em 2007, dada a movimentação 

que já vinha acontecendo nos bastidores da Justiça, como vimos, desde 2002.  

Embora as opiniões tenham convergido para a continuidade da prisão de Champinha, os 

atores envolvidos apresentaram soluções diferentes e pautaram suas próprias agendas: o poder 

Executivo, representado pelo Governo do Estado de São Paulo, defendia o envio de Champinha 

para o Hospital de Custódia e Tratamento de Taubaté, alegando ausência de outro lugar que 

fosse mais apropriado ao caso; o poder Judiciário, por sua vez, representado pelo DEIJ, 

reconhecia a soberania do ECA sobre a decisão, e defendia o tratamento médico com contenção 

em unidade especializada para o grupo alvo do Estatuto. Já os órgãos executores da saúde e 

assistência social, representados pela SES e SEADS, recusavam-se a oferecer tratamento com 

contenção, entendendo que esta ação não figurava entre suas competências, indicando como 

solução o encaminhamento de Champinha para uma unidade administrada pela SAP. Além 

disso, os laudos sobre Champinha divergiram entre os profissionais que o avaliaram, e aquele 

que apontava o Transtorno de Personalidade Orgânica se sobrepôs aos demais, embasando a 

decisão da Justiça sobre a medida de segurança. Todavia, os impasses foram solucionados e a 

UES passou a funcionar sob responsabilidade da SES e da SAP em 2007, após receber 

Champinha, seu primeiro interno. 

Assim, os recursos psi jurídicos parecem ter sido convenientemente mobilizados para 

dar conta de manter Champinha em privação de liberdade, motivada pela grande repercussão e 

forma pela qual o caso foi recebido pelo público, ensejando, portanto, o surgimento da Unidade 

Experimental de Saúde. Todavia, esse resultado confirmou apenas parcialmente a hipótese 

inicial da pesquisa, que considerava que a UES teria surgido como resposta feita sob medida 

para o problema que se colocava naquele momento: a ausência de amparo legal para a 

continuidade da prisão/privação de liberdade de Champinha. Como indicaram os documentos 

analisados por Gabriela Gramkow (2011), o projeto vinha sendo pensado desde 2002, e a 

repercussão do Caso Champinha apenas forçou a urgência de sua implementação. De certo, 

embora não seja possível quantificar o grau de influência da repercussão do caso sobre as 

decisões judiciais tomadas na sequência, fica evidente que a natureza do discurso de imprensa 

repercutiu nas decisões da Justiça quando inviabilizou qualquer possibilidade de Champinha 
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retornar ao convívio em sociedade, restando apenas a opção de mantê-lo preso, sob qualquer 

que fosse a justificativa.31  

Parece ainda ter havido uma atualização do juízo de periculosidade sob o rótulo do 

Transtorno de Personalidade Antissocial, que ensejou contenção pelo seu elevado grau de 

periculosidade. Todavia, a intratabilidade do transtorno, segundo os profissionais de saúde 

mental informaram naquela ocasião, impunha uma condição insolúvel para o tratamento com 

contenção nestes casos, pois implicaria assumir que este configuraria uma espécie de prisão 

perpétua. A Lei nº 10.2016/2001 defende que o tratamento com contenção seja utilizado 

somente nos casos em que o paciente apresentar estado psicótico, e apenas pelo tempo que durar 

o episódio. Do contrário, recomenda-se que a pessoa portadora de transtornos mentais seja 

tratada em regime ambulatorial. Nesse sentido, a experiência da UES como novo formato de 

tratamento de saúde com contenção reedita as práticas manicomiais, e implica uma lógica de 

exceção, porque opera à revelia da lei e dos direitos da pessoa portadora de transtorno mental, 

ajustando a transcorrência do Estado Democrático de Direito em concomitância de 

determinadas práticas de exceção. 

  

                                                             
31 Esta constatação se apoia pelas ameaças de morte que Champinha vinha sofrendo dentro e fora da Fundação 

CASA, como indicaram as matérias divulgadas na imprensa.  
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Data da coleta: Data da matéria: Página: 

 

Link para a matéria: 

Manchete: 

Lide: 

. 

Estrutura do texto Composição 

Notícia: Se caracteriza pela 

impessoalidade, linguagem 

formal e por ser considerada 

uma reportagem curta.  

 O quê? 

 Como? 

 Quando? 

 Onde? 

 Quem? 

 Por quê? 

Reportagem: Aqui, o 

objetivo é descrever os fatos 

de forma extensiva. O tema 

abordado é apresentado de 
forma abrangente, citando-se 

fontes, entrevistas e outras 

informações obtidas 

através de pesquisas. A 

reportagem também pode ser 

classificada como um gênero 

opinativo, refletindo o juízo 

de valor do repórter. 

 

 

Editorial: Esses textos são 

opinativos e não precisam 
ser imparciais. Apresentam a 

opinião do grupo, portanto 

não são assinados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Artigo de opinião: texto 

opinativo-argumentativo e 

assinado 

Autor: 

 

 

 

 

 

 

 

 

APÊNDICE A – Formulário de análise de imprensa completo 
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Cartas do leitor: A carta do 

leitor é um tipo de carta 

veiculada geralmente em 

jornais e revistas, onde os 

leitores podem apresentar 

suas opiniões. Possui uma 

função relevante para os 

meios de comunicação, de 

modo que a carta do leitor 

assegura uma resposta 
(feedback) de seus leitores. 

Painel do Leitor do jornal Folha de São Paulo, por onde os leitores 

do jornal enviam suas opiniões sobre as matérias/artigos publicados. 

A mensagem pode ser publicada em todas as plataformas do jornal. 

 

 

 

Crônica: A crônica é um 

texto híbrido que busca 

apresentar reflexões e pontos 

de vista pessoais a respeito de 

temas ou situações cotidianas. 

Ela se inicia com a 

apresentação temática, 

desenvolve-se com o 
aprofundamento da 

argumentação e é concluída 

com um desfecho que reitera 

a opinião do autor, 

 

 

 

RESUMO DO CONTEÚDO 
  

Observações: 

 

CADERNOS DIÁRIOS FOLHA DE SÃO PAULO 
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Poder: O caderno Poder é dirigido prioritariamente à cobertura de política, Justiça, questão agrária, movimentos sociais, 

imprensa e religiões, além de outros temas de relevância nacional. Ele investiga e fiscaliza as ações do poder público e faz, de 

forma didática, a tradução das decisões governamentais e legislativas, mostrando como afetam a vida do leitor e do 

contribuinte. Seus textos e reportagens permitem ao leitor compreender e interpretar o alcance dos principais fatos do dia, 

municiando-o com informações úteis para o exercício da cidadania. Poder conta também com as análises políticas e econômicas 

de articulistas de reconhecida credibilidade. Voltada para os bastidores da política, a coluna Painel é uma referência no 

jornalismo nacional. 

 

Ciência: Ciência cobre as áreas de pesquisa em ciências naturais e de ambiente no Brasil e no mundo e com o objetivo de 

tornar compreensível às pessoas leigas o trabalho de setores especializados. A seção aproxima a ciência do leitor, estimulando a 

sua compreensão e lhe dando subsídios para entender e participar dos grandes debates públicos sobre os principais assuntos em 

pauta. 

 

Mundo: O caderno Mundo busca informar o leitor sobre os principais acontecimentos políticos e sociais no exterior. Textos 
analíticos e didáticos acompanham as principais notícias, de modo a assegurar ao leitor entendimento preciso sobre o conteúdo 

do noticiário e suas implicações no contexto de cada país ou região. O caderno traz também novas tendências de 

comportamento em outros países, procurando comparar a situação no exterior com a realidade brasileira. O leitor tem acesso à 

reprodução de artigos e reportagens de jornais de prestígio mundial, como The New York Times, Le Monde, Financial Times e 

Independent. 

 

Cotidiano: O caderno Cotidiano faz a cobertura dos principais fatos nas áreas de educação, urbanismo, violência, saúde 

pública, ambiente, administração pública e comportamento. O caderno também presta serviços ao leitor em seções como 

Trânsito e A Cidade É Sua. Em Atmosfera, encontram-se informações sobre a previsão do tempo no país, no Estado, na capital 

paulista, a qualidade do ar na cidade de São Paulo e das praias de São Paulo e do Rio de Janeiro. O noticiário que circula com a 

edição São Paulo prioriza os acontecimentos da capital e a edição nacional contempla outras regiões do país. 

 

Corrida: Criada para ser lida em até cinco minutos, a Folha Corrida traz diariamente resumos de notícias, extratos de 

colunistas, dicas práticas e curiosidades que perpassam todos os cadernos da Folha, de política a cultura, de economia a esporte. 

O objetivo é oferecer ao leitor, sempre com textos curtos, uma segunda "porta de entrada" para o jornal além da primeira 
página. Aos domingos, a seção publica um resumo com as principais notícias da semana e os personagens que mais se 

destacaram. A intenção é atender àqueles que não acompanharam o noticiário ou que só leem o jornal no final de semana. A 

Folha Corrida é sempre publicada na última página do caderno Cotidiano. 

 

CATEGORIZAÇÃO 

Outros dados relevantes: 

1 – Há imagens na matéria?  

 

 

 

 
2 – Qual o conteúdo destas imagens, se houver? 

 

 

 

 

3 – Há presença de entrevistas?  

 

 

 

 

 
4 – Se sim, com quem? 
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1. INVENTÁRIO: 

fase durante a qual as 

pessoas expostas ao 

evento fazem um 

balanço do que 

aconteceu e da própria 

condição. Nesse 

período, rumores e 

percepções ambíguas 

se tornam a base para 
interpretar a situação. 

(...) Forma como a 

situação foi 

inicialmente 

interpretada e 

apresentada pelos 

meios de 

comunicação de 

massa. (Notícias e 

editoriais) 

a. Exagero e Distorção: 

Exagerar grosseiramente 

a gravidade dos eventos, 

em termos de critérios 

como o número de 

participantes e/ou a 

quantidade e os efeitos 

de qualquer dano ou 

violência. (...) Manchetes 

sensacionalistas, 
vocabulário 

melodramático e 

intensificação deliberada 

dos elementos da história 

considerados como 

notícia. 

 

 

 

 

b. Previsão: Essa é a 

suposição implícita, 

presente em praticamente 

todos os relatórios, de 
que o que aconteceu 

inevitavelmente 

acontecerá novamente 

(caso nada seja feito em 

termos da 

punição/exemplo).  

 

 

 

 

 

c. Simbolização: A 

comunicação, e 

especialmente a 
comunicação de massa 

dos estereótipos, depende 

do poder simbólico das 

palavras e das imagens. 

Símbolos e rótulos 

acabam adquirindo seu 

próprio potencial 

descritivo e explicativo. 

 

 

 

2. REAÇÃO: 
percepção e seleção 

de acordo com certas 

orientações já 

existentes e, então, o 

que é percebido é 

moldado e absorvido 

em um conjunto de 

atitudes mais 

duradouras. (...) 

Tentativa de dar 

TEMAS DE OPINIÃO E 
ATITUDE: trata de 

como as imagens do 

inventário foram 

cristalizadas em opiniões 

e atitudes mais 

organizadas: crenças 

cognitivas ou delírios 

transmitidos pela mídia 

de massa e assimilados 

a. Orientação: 
ponto de vista 

emocional e 

intelectual a partir 

do qual o desvio é 

avaliado. 

 

b. Imagens: 

opiniões sobre a 

natureza dos 

desviantes e seu 

comportamento. 
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sentido ao evento 

percebido como um 

deslocamento da 

estrutura social ou 

ameaça aos valores 

estimados 

socialmente. Fala-se 

menos sobre o evento 

em si e mais sobre as 

implicações dele. 
(artigos, editoriais, 

cartas do leitor, 

crônicas e charges) 

em termos de 

predisposição do público. 
c. Causalidade: 
opiniões sobre as 

causas do 

comportamento. 

 

 

RESGATE E FASES 

DA SOLUÇÃO: o que foi 

feito sobre ou o que foi 

pensado que deveria ser 

feito. Foco central no 

sistema organizado de 

controle social e na 

maneira como ele 

respondeu às imagens do 
objeto do desvio. 

a. Sensibilização: 
implica a 

reinterpretação de 

estímulos neutros 

ou ambíguos 

como 

potencialmente ou 

realmente 

desviantes. 
Envolve não 

apenas a 

redefinição, mas 

também a 

atribuição de 

culpa e a direção 

de medidas de 

controle para um 

agente específico 

considerado 

responsável. 
 

 

b. Cultura do 

Controle Social: 
reação organizada 

em termos de 

normas e 

procedimentos 

institucionalizado

s. 

1. Difusão:  

 

2. Escalada: 

 

3. Inovação: 

c. Exploração:   

I. exploração direta 
com base no status 

marginal do desviante 

ou nas aspirações à 

normalidade 

Estão presentes nesta categoria os deficientes 
físicos, doentes mentais, ex-presidiários etc., 

perseguidos por indivíduos e organizações 

fraudulentas, que oferecem medicamentos 

patenteados, curas pela fé, restauradores de 

jovens, clareadores de pele e outros 

tratamentos ou serviços. 

II. exploração 

comercial 

Refere-se ao lucro direto ou indireto derivado 

do crime por pessoas como banqueiros, 

advogados criminais, policiais corruptos, 
funcionários judiciais e advogados 

envolvidos em 'consertos'. 

 

III. exploração 

ideológica 

Uso do desviante na comunicação, 

particularmente pública, para defender ou 

anunciar uma ideologia, por exemplo, 

religiosa ou política. 
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IV. exploração do 

desviante como objeto 

de diversão ou 

ridículo 

Pode conter tanto elementos ideológicos 

quanto comerciais. Tem suas variantes 

contemporâneas na prática de exibir aqueles 

com deformidades físicas mais bizarras em 

circos e feiras. 

 

Fonte: elaborado pela autora (2022). 
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1. INVENTÁRIO: 
fase durante a qual as 

pessoas expostas ao 

evento fazem um 

balanço do que 

aconteceu e da própria 
condição. Nesse 

período, rumores e 

percepções ambíguas 

se tornam a base para 

interpretar a situação. 

(...) Forma como a 

situação foi 

inicialmente 

interpretada e 

apresentada pelos 

meios de 

comunicação de 

massa. (Notícias e 

editoriais) 

a. Exagero e Distorção: 
Exagerar grosseiramente 

a gravidade dos eventos, 

em termos de critérios 

como o número de 

participantes e/ou a 
quantidade e os efeitos 

de qualquer dano ou 

violência. (...) Manchetes 

sensacionalistas, 

vocabulário 

melodramático e 

intensificação deliberada 

dos elementos da história 

considerados como 

notícia. 

 

 

 

 

b. Previsão: Essa é a 

suposição implícita, 

presente em praticamente 

todos os relatórios, de 

que o que aconteceu 

inevitavelmente 

acontecerá novamente 

(caso nada seja feito em 

termos da 

punição/exemplo).  

 

 
 

 

 

 

APÊNDICE B – Formulário de análise de imprensa reduzido 
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c. Simbolização: A 

comunicação, e 

especialmente a 

comunicação de massa 

dos estereótipos, depende 

do poder simbólico das 

palavras e das imagens. 

Símbolos e rótulos 
acabam adquirindo seu 

próprio potencial 

descritivo e explicativo. 

 

 

 

2. REAÇÃO: 
percepção e seleção 

de acordo com certas 

orientações já 

existentes e, então, o 

que é percebido é 

moldado e absorvido 

em um conjunto de 

atitudes mais 

duradouras. (...) 

Tentativa de dar 

sentido ao evento 

percebido como um 

deslocamento da 

estrutura social ou 

ameaça aos valores 

estimados 

socialmente. Fala-se 
menos sobre o evento 

em si e mais sobre as 

implicações dele. 

(artigos, editoriais, 

cartas do leitor, 

crônicas e charges) 

TEMAS DE OPINIÃO E 
ATITUDE: trata de 

como as imagens do 

inventário foram 

cristalizadas em opiniões 

e atitudes mais 

organizadas: crenças 

cognitivas ou delírios 

transmitidos pela mídia 

de massa e assimilados 

em termos de 

predisposição do público. 

a. Orientação: 
ponto de vista 

emocional e 

intelectual a partir 

do qual o desvio é 

avaliado. 

 

b. Imagens: 
opiniões sobre a 

natureza dos 

desviantes e seu 

comportamento. 

 

c. Causalidade: 
opiniões sobre as 

causas do 

comportamento. 

 

 

RESGATE E FASES 
DA SOLUÇÃO: o que foi 

feito sobre ou o que foi 

pensado que deveria ser 

feito. Foco central no 

sistema organizado de 

controle social e na 

maneira como ele 

respondeu às imagens do 

objeto do desvio. 

a. Sensibilização: 
implica a 

reinterpretação de 

estímulos neutros 

ou ambíguos 

como 

potencialmente ou 

realmente 

desviantes. 

Envolve não 

apenas a 

redefinição, mas 

também a 

atribuição de 

culpa e a direção 

de medidas de 

controle para um 

agente específico 
considerado 

responsável. 

 

 

b. Cultura do 

Controle Social: 
reação organizada 

1. Difusão:  
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em termos de 

normas e 

procedimentos 

institucionalizado

s. 

2. Escalada: 

 

3. Inovação: 

c. Exploração:   

I. exploração direta 

com base no status 

marginal do desviante 

ou nas aspirações à 

normalidade 

Estão presentes nesta categoria os deficientes 

físicos, doentes mentais, ex-presidiários etc., 

perseguidos por indivíduos e organizações 

fraudulentas, que oferecem medicamentos 

patenteados, curas pela fé, restauradores de 

jovens, clareadores de pele e outros 

tratamentos ou serviços. 

II. exploração 

comercial 

Refere-se ao lucro direto ou indireto derivado 

do crime por pessoas como banqueiros, 

advogados criminais, policiais corruptos, 

funcionários judiciais e advogados 

envolvidos em 'consertos'. 

 

III. exploração 

ideológica 

Uso do desviante na comunicação, 

particularmente pública, para defender ou 

anunciar uma ideologia, por exemplo, 

religiosa ou política. 

 

IV. exploração do 

desviante como objeto 

de diversão ou 

ridículo 

Pode conter tanto elementos ideológicos 

quanto comerciais. Tem suas variantes 

contemporâneas na prática de exibir aqueles 

com deformidades físicas mais bizarras em 

circos e feiras. 

 

Fonte: elaborado pela autora (2022). 
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APÊNDICE C – Relatório de imprensa (2006)i 

  
21 de junho: nota do caderno “CIDADES/METRÓPOLE” anuncia a data do julgamento de 

três dos quatro maiores de idade acusados pelo envolvimento no sequestro e assassinato de 

Felipe e Liana para o dia 18 de julho, às 10h, em Embu-Guaçu. O formato escolhido foi uma 

pequena nota no canto direito da página 34 do caderno Cidade/Metrópole. O texto possui caráter 

estritamente informativo e foi classificado na categoria informativo-factual. 

18 de julho: em nota assinada por Bárbara Souza, na página 33 do caderno “CIDADES”, a 

manchete anuncia que “Júri de Liana começa hoje; Champinha pode ficar livre”. O corpo do 

texto introduz a matéria em tom informativo, resgatando brevemente o caso em julgamento, 

tendo sido classificado na categoria informativo-factual. Já no segundo parágrafo, atualiza a 

situação de Champinha, então com 19 anos, apontando a possibilidade de soltura entre os dias 

10 e 17 de novembro, quando completaria tempo máximo de internação na Unidade. O terceiro 

parágrafo resgata a participação de Champinha no crime e relembra a acusação de suposto “líder 

do bando, mentor do crime e maior responsável pela violência cometida contra as vítimas”. O 

texto afirma, na sequência, que a única chance de Champinha continuar em privação de 

liberdade é uma ação de interdição com internação em hospital psiquiátrico. Esses trechos, 

embora se adotem teor informativo, revelam algum grau de alarmismo evidenciado pela ênfase 

na participação de Champinha como mentor e maior responsável pelo crime diante a 

possibilidade de soltura, viabilizando a interdição por meio de internação psiquiátrica. A autora 

ainda afirma que isso – a interdição – dificilmente iria ocorrer, por falta de novos elementos 

que comprovariam sua periculosidade. Ambos os parágrafos foram classificados na categoria 

informativo-apelativo. No quarto e último parágrafo, o texto informa que o diagnóstico de 

psiquiatras sobre Champinha atestou retardo mental moderado, e que segundo os médicos a 

decisão por sua soltura caberia ao juiz. Informa também que apesar da análise, Champinha não 

seria encaminhado para a Unidade Experimental de Saúde da Febem, em construção na Vila 

Maria, segundo informação da assessoria de imprensa da entidade. O último parágrafo foi 

classificado na categoria informativo-factual.  

19 de julho: edição do caderno “CIDADES”, pg. 3, inteiramente dedicada as notícias e relatos 

sobre o julgamento iniciado no dia anterior. Três dos quatro textos da página são de autoria de 

Marici Capitelli. O destaque da página é sobre a possibilidade de resolução da sentença ainda 

no dia de publicação da matéria. Denota expectativa. O primeiro texto, da esquerda para a 

direita, refere-se a manchete em destaque na página e relembra mais uma vez a participação de 
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Champinha no crime e a possibilidade de sua soltura conforme previsão do ECA a respeito da 

aplicação de medidas socioeducativas. O trecho que se refere a Champinha foi classificado na 

categoria informativo-apelativo e os demais, na categoria informativo-factual. A advogada 

Katyana Zednik Carneiro, da Ewbank Advogados Associados, explicou sobre o caso de 

Champinha que “(...) o que poderia ocorrer é um promotor público pedir a um juiz a manutenção 

dele a manutenção dele na Febem por mais dois anos e depois, a sua internação em um hospital 

psiquiátrico. Só assim ele não seria reintegrado à sociedade.”1 A assistente de acusação do 

caso, Andrea Zuppo Franco, aparece em três momentos manifestando opinião: primeiro alega 

ser positiva a ausência de Champinha naquele julgamento, pois ele poderia servir como 

testemunha e ajudar a defesa dos acusados assumindo a culpa para diminuir a sentença dos 

mesmos, uma vez que ele não seria condenado por ser menor de 18 anos na ocasião do crime. 

Na segunda aparição, na sequência do depoimento da advogada de defesa de um dos acusados 

pela participação de menor gravidade no crime, Andrea defende que todos devem receber pena 

máxima. A terceira aparição de Andrea consta do texto 3 de Marici Capitelli, que trata da 

possibilidade eminente de o MPE pedir a prorrogação da internação de Champinha para mais 

dois anos, conforme estabelecido no ECA o limite de 21 anos para aplicação da medida 

socioeducativa. Sua fala refere-se aos laudos de Champinha até aquele momento.  

IMPORTANTE: Segundo Andrea, os laudos indicavam possibilidade altíssima de reincidência2 

e já apontavam para a possibilidade de, após os dois anos da prorrogação, ser requerida medida 

protetiva e a internação de Champinha em um hospital psiquiátrico. Andrea alega, 

categoricamente, que fariam uso de todos os recursos possíveis para tirar Champinha do 

convívio social. As falas de Andrea e demais advogados e atores da Justiça ligados ao caso 

foram classificados na categoria opinião de especialistas (atores da Justiça).  No centro é 

apresentado um quadro explicativo-expositivo sobre a participação de cada um dos acusados 

no crime. A matéria apresenta ainda a primeira crítica dirigida ao ECA diretamente na amostra 

analisada do ano de 2006, e foi proferida pelo pai de Felippe Café, Reinaldo Café. Esse trecho 

foi classificado na categoria opinião dos familiares.3 Outro trecho em destaque traz o relato de 

pessoa não identificada que teve contato com Champinha na Febem e traz elementos da 

                                                             
1 aponta para uma articulação entorno da continuidade da prisão de Champinha adotando recursos médicos/psi-

jurídicos para isso, ainda que os diagnósticos não indicassem necessidade de internação. 
2 A assistente de acusação do Ministério Público alegava que os laudos indicavam possibilidade de reincidência 

no crime, mas essa não tinha sido a opinião dos médicos que emitiram os laudos de Champinha. O jornal escolhe 

mostrar a opinião favorável a internação. 
3 Mediante construção do texto jornalístico, no trecho que precede a transcrição da fala de Reinaldo, fica 

subentendido que o ECA representa um entrave para a punição de Champinha, de modo que a medida 

socioeducativa adotada nesse caso seria sinônimo de impunidade. 
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personalidade do jovem. Esse trecho foi classificado na categoria narrativas sobre 

Champinha. 

O último texto, em formato narrativo-descritivo, que integra a página, é assinado por Marcelo 

Godoy e traz uma reportagem com o delegado Etori André Bonifácio que esteve à frente das 

investigações do caso e não quis assistir ao julgamento dos três acusados naquela ocasião. Esse 

texto foi classificado na categoria narrativo-descritivo. 

20 de julho: a matéria em destaque é assinada por Marici Capitelli no caderno 

“CIDADES/METRÓPOLE” e trata dos recursos utilizados pela promotora Helena Bonilha 

Toledo durante o segundo dia de julgamento (19 de julho): apresentação de fotos das vítimas, 

vivas e mortas. Em destaque, a manchete informa que “imagens chocantes foram apresentadas 

ao júri” e no título auxiliar, o destaque é dado a emoção que tal evento provocou na mãe de 

Felippe Café, Lenice Café, presente na foto em destaque da matéria, onde aparece cercada de 

jornalistas. O texto encerra trazendo aspectos emocionais através da narração-descrição dos 

familiares das vítimas na ocasião do julgamento. Os trechos que foram escritos pela jornalista 

descrevendo as emoções dos familiares foram classificados na categoria narrativo-descritivo, 

enquanto os trechos que destacam o relato dos familiares foram classificados na categoria 

opinião dos familiares. Os familiares entrevistados foram Lenice Café e Ari Friedenbach. Cabe 

destacar que Ari F. relatou nesta entrevista ser favorável a internação de Champinha em um 

manicômio judiciário. O segundo texto da página intitulado “Seis horas entre defesa e 

acusação”, refere-se aos acontecimentos do julgamento no que diz respeito aos procedimentos 

padrão da apresentação de provas e livre convencimento do júri na alternância entre a defesa e 

acusação. O primeiro parágrafo do texto foi classificado na categoria informativo-factual e o 

segundo, que (re)apresenta a participação de Champinha no caso, foi classificado na categoria 

informativo-apelativo. O trecho destaca o tratamento diferenciado de Champinha em menção 

ao ECA e reitera a possibilidade que ele seja solto em breve. Também destaca a possibilidade 

de o MPE solicitar a prorrogação da internação por mais dois anos.  

O terceiro texto em destaque é assinado por Bárbara Souza e trata da Unidade Experimental 

de Saúde como Unidade de interação para “problemáticos”. O texto aponta que a unidade está 

sendo construída e pensada para o isolamento e abordagem terapêutica de jovens internos da 

Febem considerados “lideranças negativas” e não como uma unidade de saúde para tratamento 

de adolescentes com problemas mentais. O texto destaca que haveria, até aquele momento, uma 

expectativa de que a Unidade fosse atender ao modelo de tratamento para jovens como 

Champinha e que ele pudesse ser encaminhado para lá ao fim do cumprimento da medida 
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socioeducativa. O texto da jornalista foi classificado na informativo-factual. Em destaque, a 

opinião do advogado e membro do Conselho Nacional de Direitos Humanos Ariel de Casto 

Alves revela que “diante da política antimanicomial, se discute a necessidade de prestar 

atendimento especial a esses jovens nas unidades onde estão internados”. O trecho foi 

classificado na categoria opinião dos especialistas (atores da Justiça). Os trechos que retratam 

a fala da supervisora de saúde da Febem, Maria Eli Bruno, foram classificados na categoria 

opinião dos especialistas (atores da saúde).  

21 de julho: as sentenças são divulgadas. Os textos de Marici Capitelli no caderno “CIDADES” 

se referem integralmente ao julgamento e as sentenças dos três réus na ocasião, e por isso não 

serão analisados. No texto de Bárbara Souza, o título indica que “MPE ainda não sabe se 

Champinha é são”. O título auxiliar revela que “acusado de estupro pode ser solto por falta de 

laudo de sanidade”. IMPORTANTE: o texto informa que até aquele momento, haviam sido 

realizadas duas análises ou pareceres médicos sobre Champinha em 2004, mas nenhum laudo 

havia sido solicitado pelo MPE até o momento. A primeira foi realizada pela Febem em março 

de 2004 e indicava “retardo mental moderado, tendência a agir de forma impulsiva e 

inconsequente, além de ser influenciável.”  

O segundo parecer data de outubro do mesmo ano e foi emitido pelo Instituto de Medicina 

Social e Criminológica de São Paulo (Imesc) que concluiu que Champinha “apresenta 

periculosidade latente por ser influenciável.” Os trechos que se referem aos pareceres foram 

classificados na categoria opinião dos especialistas (atores da saúde). Em seguida, foi 

apresentada a opinião do criminalista Francisco Ruiz que aponta que um “laudo de sanidade 

mental consiste em estudo profundo e pesquisa toda a origem do examinado, investiga a família 

e levanta informações pessoais como o tipo de parto”. Segundo Francisco, no caso de 

Champinha, era temerário que a prorrogação da internação de Champinha fosse feita sem essa 

análise, pois em sua opinião faltaria amparo legal para mantê-lo preso.  Para o criminalista 

Sergei Cobra Arbex o caso de Champinha deveria ser profundamente analisado em razão do 

grau de crueldade do crime e da repercussão obtida. Ainda segundo Serguei, “se não foi feito 

um laudo, o Estado falhou.” Os trechos que se referem as falas dos criminalistas foram 

classificados na categoria opinião dos especialistas (atores da Justiça). O texto encerra 

trazendo narrativas de moradores da região de Embu-Guaçu que conheceram Champinha. Uns 

disseram que ele era o “terror” o “bandidinho da área”, outros que ele agia como criança. Esse 

trecho foi classificado na categoria narrativas sobre Champinha.  
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22 de julho: texto de opinião não assinado (editorial?) “Falsa pena máxima” publicado no 

caderno “NOTAS E INFORMAÇÕES”, pg. 3, trata da matéria divulgada no dia anterior sobre 

as sentenças e a situação de Champinha. O texto possui caráter opinativo direto e argumenta 

contra o limite de 30 anos para cumprimento de pena em regime fechado e ainda a uma 

desproporcionalidade das penas aplicadas quando comparado ao crime em julgamento, 

apontando essa como uma das causas para o descrédito na Justiça. Quando se tratando do caso 

de Champinha, enfatiza sua participação como “principal autor no crime” e argumenta que seu 

julgamento teria sido a maior distorção/fato aberrante no caso em questão. Relembra os laudos 

divulgados na reportagem anterior e as falas do advogado Francisco Ruiz sobre eles, concluindo 

que não é o advogado que está errado, mas sim a lei. Critica a maioridade penal vigente e o 

ECA concluindo que estes “propiciam enorme quantidade de facínoras impuníveis em razão da 

idade, mesmo que possuam – como na maioria esmagadora dos casos possuem – o pleno 

discernimento da pessoa adulta (...)”. Retoma a argumentação favorável a redução da 

maioridade penal apontando que “em grande parte dos países a maioridade penal é estabelecida 

em 14 anos e em alguns até menos”. Desataca que os jovens não são mais os mesmos jovens 

de tempos atrás em que a maioridade estaria fixada aos 18 anos em razão do grau de ingenuidade 

que essa geração anterior possuía, por decorrência de menor acesso/avanço tecnológico e 

informacional. Finaliza concluindo que “sem dúvida alguma, a impunidade dos menores 

infratores e a ‘falsa pena máxima’ (...) imposta a facínoras são grandes fatores de estímulo a 

criminalidade em nosso meio.” Os trechos que destacam opinião argumentativa foram 

classificados na categoria opinativo-argumentativo e os trechos que ilustram linguagem 

passional ou hiperbólica foram classificados na categoria opinativo-ampliativo.  

23 de julho: caderno “CIDADES/METRÓPOLE”, reportagem assinada por Bárbara Souza 

trata da presença de 500 jovens com transtornos psiquiátricos na Febem, como destaca a 

manchete. O título auxiliar destaca “eles convivem lado a lado com jovens sem problemas 

mentais”. Página 43 do caderno Cidades/Metrópole inteiramente dedicado ao caso Friedenbach, 

como foi chamado. A matéria traz imagem do casal Felippe e Liana ao centro seguida da 

legenda “CRUELDADE – Champinha liderou o bando que torturou e matou Felippe Café e 

Liana Friedenbach”. No trecho em destaque no corpo da matéria “Juízes pedem exame de 

sanidade para 20% a 30% dos infratores”. O texto inicia revelando que mais de 500 internos da 

fundação teriam diagnóstico de algum tipo de transtorno psiquiátrico e que o Caso Liana e 

Felippe teria revelado mais uma das mazelas da Febem, cuja qual seria esses internos 

convivendo com outros sem nenhum tipo de transtorno mental. Esse trecho foi classificado na 
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categoria informativo-apelativo e os demais na categoria informativo-factual. O texto segue 

informado que a estimativa feita pelo juiz Eduardo Cortez, ex diretor do fórum das Varas 

Especiais da Infância e da Juventude de São Paulo, aponta que entre 1% e 3% dos internos da 

instituição podem ter algum distúrbio mental;4 A Febem não tinha informações sobre o número 

de infratores nessa situação. Segundo o Departamento de Execuções da Infância e Juventude 

(Deij) os exames são pedidos para uma média de 20% a 30% dos jovens. Afirma que a maioria 

apresenta algum problema psiquiátrico ou neurológico. Traz à tona o caso de Champinha, com 

diagnóstico de retardo mental leve e de Baianinho (caso sem repercussão) acusado de dez 

homicídios (!!!). Segue informando que Champinha seria exceção vivendo isolado e sob sigilo 

de identidade por questões de segurança, e que os demais conviveriam todos juntos, sem 

distinção, por falta de uma unidade especializada de tratamento.  

IMPORTANTE: o texto mostra que a questão era bastante discutida por especialistas e que 

alguns defendiam a criação de unidade especiais, e que outros, favoráveis à política 

antimanicomial, eram a favor do atendimento na unidade onde o jovem estivesse cumprindo 

medida socioeducativa. Segue-se a opinião do psiquiatra Mário Louzã, do Hospital das 

Clínicas5, para quem o tratamento deveria ser dado de acordo com o caso. Fala da advogada 

Katyana Sposato, diretora executiva do Ilanud, afirma que a Febem não é o lugar adequado e 

vem descumprindo o ECA. Os trechos foram classificados na categoria opinião de 

especialistas (atores da saúde) e categoria opinião de especialistas (atores da Justiça), 

respectivamente. Breve sessão intitulada “dúvida” faz uma interpretação dos fatos a partir de 

um questionamento sobre “o que fazer com o autor de um crime violento e considerado 

psicopata6 depois que ele cumpre até três anos de internação em regime fechado ou completa 

21 anos como determina o ECA?”. Na opinião do juiz Cortez que se segue, “o correto seria 

mudar o ECA transferir a jurisdição do adolescente para o Estado (...) depois de cumprida 

medida socioeducativa, assim o adolescente seria levado para unidades de custódia ou 

psiquiátrica”. O trecho foi classificado na categoria opinião de especialistas (atores da 

Justiça).7 O historiador Marcelo Freixo defende que “no caso de distúrbio mental, é muito mais 

                                                             
4 Em 2019, quase um bilhão de pessoas – incluindo 14% dos adolescentes do mundo – viviam com um 

transtorno mental. Fonte: https://bvsms.saude.gov.br/oms-divulga-informe-mundial-de-saude-mental-

transformar-a-saude-mental-para-todos/. 
5 Que prestava atendimento aos internos da Febem. 
6 Os diagnósticos de Champinha, até aquele momento, indicavam retardo mental leve ou/a moderado e 

personalidade influenciável. 
7 Essa medida de segurança (a Promotoria da Infância entra com ação de interdição civil) já era um recurso 

disponível e utilizado até aquele momento, no entanto, o desfecho de Champinha foi outro. É possível que a sua 

transferência para a UES em construção tenha se dado pelo grau de repercussão do caso que pressionou as 

https://bvsms.saude.gov.br/oms-divulga-informe-mundial-de-saude-mental-transformar-a-saude-mental-para-todos/
https://bvsms.saude.gov.br/oms-divulga-informe-mundial-de-saude-mental-transformar-a-saude-mental-para-todos/
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importante diagnosticar o problema para saber o tipo de tratamento do que cumprir o tempo na 

instituição.” O trecho foi classificado na categoria opinião de especialistas (outros). 

“Champinha vai passar pela sexta avaliação psiquiátrica”. O texto foi classificado nas 

informativo-factual e informativo-apelativo. 

Entrevista com o pai de Liana. A manchete destaca a fala “Champinha tem de responder por 

crime hediondo” e o título auxiliar “Pai da jovem assassinada há três anos defende que menor 

que comete esse tipo de delito não pode ser tratado como criança”. Os títulos foram 

classificados na categoria informativo-apelativo. Na entrevista, Ari Friedenbach afirma ter 

mudado de ideia sobre redução da maioridade penal, por ser em sua opinião uma “medida 

equivocada” e “satisfação imediatista”. Ari também afirma que “são especulações vazias” as 

que se referem a possibilidade de soltura de Champinha. As falas de Ari foram classificadas na 

categoria opinião dos familiares. 

25 de julho: páginas 33 e 35 do Estadão, caderno “CIDADES/METRÓPOLE”. Matéria 

assinada por Marici Capitelli e Arthur Guimarães. Manchete “Laudo pode evitar saída de 

Champinha” e título auxiliar “Promotoria pede nova avaliação de assassino de Liana 

Friedenbach” estampam a chamada da página 33. O texto foi classificado nas categorias 

informativo-factual, opinião de especialistas (atores da Justiça), informativo-apelativo e 

opinião de especialistas (atores da saúde). Na página 35 a manchete “MPE quer Champinha 

preso” e o título auxiliar “Para promotor, estupradores e assassinos tem potencial para novos 

crimes”. O texto configura continuação do anterior, com alguns trechos repetidos, como a fala 

do promotor de justiça Tales César de Oliveira e do psiquiatra forense Guido Palomba.8 

28 de julho: O editorial “Laudos aberrantes” do caderno “NOTAS E INFORMAÇÕES” inicia 

se desculpando com o leitor pela publicação de matérias que veiculam informações divulgadas 

por esses profissionais e os “laudos aberrantes” que não atestaram “Transtorno de conduta”. 

Contesta a idoneidade dos laudos e o preparo ou caráter dos médicos envolvidos na emissão 

dos laudos sobre Champinha, citando o nome do psiquiatra forense do sistema prisional Breno 

Montari Ramos, membro do Conselho Penitenciário e professor universitário. Os termos 

“critérios técnicos” e “científico” são sempre colocados entre aspas como forma de ironia. 

                                                             
autoridades de Justiça a apresentar solução imediata, especialmente após a fuga de Champinha da Febem em 

2007. 
8 Guido declara que os laudos realizados até aquele momento haviam sido feitos por profissionais despreparados 

pois, segundo ele, existem evidências “inclusive físicas” (?) de que Champinha “tem sim retardo mental” e “é 

extremamente cruel”. A fala de Guido parece contrariar os laudos, mas aponta para o mesmo diagnóstico. 
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Apresenta trechos de falas de psiquiatras envolvidos na avaliação médica de Champinha para 

contestá-los de forma passional.9 O autor reforça sua opinião através do psiquiatra forense 

Guido Palomba que questionou os laudos emitidos e o preparo dos médicos envolvidos, 

alegando que eles estariam desmoralizando a categoria. Guido é elogiado pelo editorial como 

sendo um médico respeitado e competente. O texto informa que “entidades médicas e 

representantes do Judiciário (...) vem participando de reuniões com o objetivo ‘de recuperar’ a 

psiquiatria forense criminal do Estado de São Paulo, tendo como principal organizadora desse 

movimento a Associação Paulista de Medicina. “Para Palomba deve ser criada uma regra 

obrigando o psiquiatra a responder pelo teor de seu laudo: ‘se mandar soltar alguém perigoso e 

essa pessoa voltar a cometer crimes, tem de ter uma pena – diz ele, para quem Champinha é 

‘um criminoso nato’ e os laudos sobre ele foram feitos por ‘gente despreparada’.”10 

IMPORTANTE: na sequência da fala de Palomba, o texto afirma que “como se vê, quando o 

profissional (...) é, de fato competente, ele interpreta o sentimento unânime da sociedade que 

lhe cumpre defender.”11 O texto foi classificado nas categorias opinativo-argumentativo, 

opinativo-ampliativo e opinião de especialistas (atores da saúde). 

Matéria do caderno “Cidades/Metrópole” assinada por Bárbara Souza traz a manchete “Mesmo 

psiquiatra liberou luz Vermelha” e o título auxiliar “Kiraly, que agora examinou Champinha, 

avaliou anos atrás que o famoso bandido podia conviver em sociedade”. O texto questiona a 

capacidade de um dos cinco médicos psiquiatras que assinam o laudo de Champinha, o 

psiquiatra Charles Louis Kiraly, responsável também pelo laudo que embasou a soltura de João 

Acácio Pereira da Costa, em 1997, que morreu envolvido numa briga logo após ser solto. 

Segundo reportagem, os laudos apontavam possibilidade de soltura mediante recolhimento 

familiar numa espécie de força tarefa entre psicólogos, psiquiatras e assistentes sociais da 

Febem para monitorar o comportamento do jovem nesse processo de reintegração. O psiquiatra 

Breno Montari, citado no editorial, defende mudanças no tempo de internação para cinco ou 

dez anos para crimes violentos. O texto foi classificado nas categorias informativo-factual 

(majoritariamente), informativo-apelativo e opinião de especialistas (atores da saúde). 

                                                             
9 A matéria encontra-se na mesma edição, página 37 do caderno Cidades/Metrópole. 
10 A decisão sobre a prisão ou soltura de pessoa que tenha cometido crime/ato infracional é, em última instância, 

uma decisão dos órgãos de Justiça, subsidiada pelos códigos da lei. Os laudos médicos devem obedecer à 

critérios técnicos próprios do campo do conhecimento em saúde, portanto os profissionais não podem ser 

coagidos a emitir diagnósticos falsos ou enviesados para satisfazer as expectativas da sociedade. 
11 Supõe que a ciência deve operar com os critérios da opinião pública e não segundo critérios técnicos?  
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Na mesma página, a manchete “Cremesp vai ouvir autores do laudo” e o título auxiliar 

“Cremesp vai investigar o laudo que ajudaria Champinha a sair livre”. O texto foi classificado 

nas categorias informativo-factual e opinião de especialistas (atores da saúde). 

29 de julho de 2006: caderno “CIDADES/METRÓPOLE”, manchete “Aqui ele não dura 10 

dias” e título auxiliar “assassino de Liana Friedenbach morou a vida toda em vilarejo a 18m do 

centro de Embu-Guaçu” ilustram reportagem assinada por Bárbara Souza. O texto traz 

depoimentos de vizinhos de Champinha sobre sua possível soltura e relações de convívio na 

região. Falam sobre a possibilidade de ele ser morto pelos moradores caso retorne para o 

vilarejo e também sobre “voltar a andar com as mesmas más influências”. O texto traz ainda 

algumas informações sobre o histórico de vida de Champinha, que revelam bom 

comportamento na escola e com professores. Champinha estudou até a quarta-série. A 

composição familiar consistia em dois irmãos, uma irmã e a mãe, Maria. O texto foi classificado 

nas categorias informativo-factual e narrativas sobre Champinha.  

Na mesma página, sinopse da matéria “Juízes querem mudar o ECA” que trata sobre a 

apresentação de um anteprojeto de lei com propostas de mudança na atual legislação penal 

brasileira e no ECA. Segundo o presidente da Associação Paulista dos Magistrados (Apamagis), 

Luiz Amorim, um dos objetivos é a aplicação de pena com avaliação de caso também para 

menores infratores. Matéria assinada por Paulo Baraldi. 

Ainda na mesma página: o então governador de São Paulo, Claudio Lembo (PFL) propõe 

alteração do nome Fundação para o Bem-Estar do Menor (Febem) para Fundação Centro de 

Atendimento Socioeducativo ao Adolescente (CASA) após 30 anos marcados por problemas 

administrativos e rebeliões. Matéria assinada por Juliano Machado.  

30 de julho: Coluna de opinião de Daniel Pizza no caderno “CULTURA” intitulada “Porque 

não me ufano (1)” comenta sobre os diagnósticos e interpretações de psicólogos e juristas 

quando dos acontecimentos de crimes como o de Suzane Richthofen e critica o laudo de 

Champinha, mais uma vez apontado como “chefe do bando que barbarizou o casal Liana e 

Felippe”. O texto foi classificado na categoria opinativo-argumentativo. 

caderno “ALIÁS” (?) traz manchete “Champinha é a exceção que supera a regra”, no título 

auxiliar “Procuradora argumenta que, embora a lei seja para todos, nesse caso pede-se mais 

elasticidade para que se faça justiça”. Matéria assinada por Andréa Barros. Entrevista com a 

procuradora de justiça Luiza Nagib Eluf alega que seria uma “irresponsabilidade judiciária” 
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deixa-lo livre agora. “É a história mais cruel que já li, ele não pode ser solto” afirma Nagib. O 

texto foi classificado na categoria opinião de especialistas (atores da Justiça). 

05 de agosto: caderno “CIDADES/METRÓPOLE”, matéria de Arthur Guimarães e Marici 

Capitelli. “Ativista quer Champinha mais tempo na Febem”. O advogado Ariel de Castro Alves, 

coordenador do Movimento Nacional de Direitos Humanos (MNDH) defende que Champinha 

deve continuar na Febem: “em razão de toda polêmica, da complexidade do episódio e das 

características do crime, precisaria haver uma interpretação do ECA (...) no sentido de ele ter 

aumentado o seu período de internação. É em nome da integridade dele e da sociedade”.  O 

texto foi classificado nas categorias informativo-factual e opinião de especialistas (atores da 

Justiça). 

30 de setembro: caderno “CIDADES/METRÓPOLE”, notícia de Marici Capitelli ilustra 

manchete “Novo laudo diz que Champinha deve ficar internado na Febem”. Laudo de quatro 

profissionais do Instituto Médico Legal (IML) entregue anteontem à Justiça e ao Ministério 

Público diz que Champinha não tem condições de viver em liberdade. Segundo os médicos, 

Champinha sofre de Transtorno Orgânico de Personalidade.12 A notícia ainda menciona que 

médicos e psicólogos que examinaram Champinha afirmam que o jovem “tem altíssima 

possibilidade de reincidir no crime”. O texto foi classificado nas categorias informativo-

factual e opinião de especialistas (atores da saúde). 

17 de outubro: caderno “CIDADES/METRÓPOLE” notícia de Marici Capitelli “Champinha 

pode ir para o manicômio”. “Se o juiz levar em conta o último laudo de Champinha, deve 

manda-lo a um Hospital de Custódia e Tratamento que faz o papel de um manicômio judiciário. 

A família acha que ele ficará livre.” A matéria também faz referência ao Jornal da Tarde que 

teve acesso ao laudo e histórico de Champinha na Febem. O trecho cita que Champinha já havia 

passado pela Febem aos 14 anos quando matou um homem por conta de uma galinha.13 

Também afirma que Champinha culpa Liana por estar na Febem e que segundo psiquiatras ele 

finge chorar ao ver fotos das vítimas. O texto foi classificado na categoria informativo-factual.  

                                                             
12 CID-10 - Transtorno orgânico de personalidade é conceituado como a alteração da personalidade e de 

comportamento que aparece como um transtorno residual ou concomitante de uma doença, lesão ou disfunção 

cerebral. Fonte: 

https://www2.icb.ufmg.br/cipa/artigos/TRANSTORNOS%20MENTAIS.htm#:~:text=Transtorno%20org%C3%

A2nico%20de%20personalidade%20%C3%A9,doen%C3%A7a%2C%20les%C3%A3o%20ou%20disfun%C3%

A7%C3%A3o%20cerebral. 
13 Em outros momentos, essa passagem de Champinha na Febem foi citada como sendo por ele ter matado um 

andarilho e que alegou ter assumido a culpa por um tio. 

https://www2.icb.ufmg.br/cipa/artigos/TRANSTORNOS%20MENTAIS.htm#:~:text=Transtorno%20org%C3%A2nico%20de%20personalidade%20%C3%A9,doen%C3%A7a%2C%20les%C3%A3o%20ou%20disfun%C3%A7%C3%A3o%20cerebral
https://www2.icb.ufmg.br/cipa/artigos/TRANSTORNOS%20MENTAIS.htm#:~:text=Transtorno%20org%C3%A2nico%20de%20personalidade%20%C3%A9,doen%C3%A7a%2C%20les%C3%A3o%20ou%20disfun%C3%A7%C3%A3o%20cerebral
https://www2.icb.ufmg.br/cipa/artigos/TRANSTORNOS%20MENTAIS.htm#:~:text=Transtorno%20org%C3%A2nico%20de%20personalidade%20%C3%A9,doen%C3%A7a%2C%20les%C3%A3o%20ou%20disfun%C3%A7%C3%A3o%20cerebral
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27 de outubro: caderno “CIDADES/METRÓPOLE”, notícia de Mariana Pinto tem manchete 

“Champinha vai para manicômio” e o título auxiliar indica “Juiz determina internação do 

assassino de casal de estudantes, que tem de sair da Febem até o mês que vem”. O juiz Trasíbulo 

José Ferreira da Silva do DEIJ determina que Champinha deve ir para o manicômio. 

Pernambuco ainda aguardava julgamento. O juiz deu prazo de dez dias para a Secretaria 

Estadual de Saúde indicasse o melhor hospital psiquiátrico para interna-lo. O juiz afirma em 

sua decisão que “o educando, apesar do longo período de internação a que está submetido, 

alcançou progressos insuficientes em relação às características negativas de sua personalidade. 

(...) Ainda ostenta, infelizmente, deficiências que o tornam propenso a novas ações antissociais 

violentas e extremamente vulnerável a situações de risco, caso venha a receber estímulos 

inadequados ou se associar a pessoas inescrupulosas.” A matéria resgata novamente a passagem 

de Champinha pela Febem aos 14 anos, dessa vez alega que R.A.A.C tenha matado o homem 

com tiros além de facadas. Encerra trazendo opinião do psiquiatra forense Guido Palomba que 

afirma que a decisão do juiz não é nenhuma surpresa, pois “infelizmente na psiquiatria existem 

doenças incuráveis e a do Champinha é uma delas”. O texto foi classificado nas categorias 

informativo-factual, opinião de especialistas (atores da Justiça) e opinião de especialistas 

(atores da saúde). 

10 de novembro: caderno “CIDADES/METRÓPOLE”, mini texto assinado por Thalita Pires 

traz a manchete “Juíza mantém Champinha na Febem”. A juíza Alena Contrim Bizzaro, de 

Embu-Guaçu, aceitou anteontem o pedido de interdição de Champinha feito pelo Ministério 

Público, impedindo que ele seja solto no dia 17 de novembro, quando terminaria o prazo 

máximo legal de internação de três anos. Champinha é acusado de planejar o assassinato de 

Felippe, como apontam as últimas matérias dos meses de agosto, setembro e outubro. A mãe 

de Champinha, Maria das Graças Figueiro Cardoso é nomeada curadora do filho e deve 

responder pelos seus atos. A notícia informa que decisão foi dada em liminar e o processo para 

confirma-la pode durar anos. O texto foi classificado na categoria informativo-factual. 

19 de dezembro: caderno CIDADES/METRÓPOLE: “Estado que Champinha na Febem” 

aponta manchete de Adriana Carranca. O título auxiliar informa ainda “Sem clínica adequada, 

Secretaria de Saúde pede à Justiça que autorize tratamento em unidade da Fundação”. A matéria 

informa “Sem clínicas de saúde mental para adolescentes com o perfil de Champinha, a 

Secretaria presentou como alternativa sua permanência na Febem. O juiz Trazíbulo José 

Ferreira da Silva sugeriu que Champinha seja tratado por psiquiatras do Hospital das Clínicas 

na Febem.” A diretora do Deij, juíza Mônica Paukoski, adianta que a proposta da secretaria não 
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deve ser autorizada pois a permanência definitiva de Champinha na Febem contraria a lei. A 

Secretaria já havia sugerido a transferência de Champinha para os hospitais de custódia de 

Taubaté ou Franco da Rocha. A juíza informa que as casas de custódia e tratamento são para 

presos adultos e jovens estão sob a esfera do ECA até os 21 anos, de modo que para que 

Champinha pudesse ser encaminhado a uma das casas de custódia, seria necessário mudar a lei. 

O entendimento e defesa da juíza é que o Estado deve garantir tratamento psiquiátrico aos 

jovens com problemas mentais. A Febem informou que só se pronunciaria após a decisão do 

magistrado (Trazíbulo José). A matéria foi classifica nas categorias informativo-factual e 

opinião de especialistas (atores da Justiça).  

“Caso expõe falha no trato de distúrbios” é a manchete que segue a anterior, na mesma página. 

O texto informa que estimativas apontam que 1% a 2% dos internos sofrem de problemas 

mentais e o atendimento adequado é exigido por lei. Informa também que no dia anterior a 

matéria, a Febem havia inaugurado a Unidade Experimental de Saúde com capacidade para 40 

jovens com problemas de conduta.14 Os especialistas da saúde referenciados na matéria 

desconfiam da eficácia da proposta da UES porque além de ferir as diretrizes antimanicomiais, 

considera apenas um tipo de transtorno, como informa o psiquiatra citado Mario Louzã, do HC. 

Eles defendem que para cada diagnóstico deve haver um tratamento. Além disso, segundo 

psiquiatra Paulo Sérgio Rigonatti, coordenador de uma equipe que atende jovens na Febem, 

afirmam também não terem encontrado casos em que fosse necessário separar um paciente dos 

outros jovens, sendo esta ação necessária apenas durante surto psicótico. O psiquiatra Auro 

Lescher, do Projeto Quixote, considera ser um erro segregar lideranças ruins, pois a troca entre 

jovens com diferentes perfis é benéfica para o tratamento.  O texto foi classificado nas 

categorias informativo-factual e opinião de especialistas (atores da saúde). 

i 20 matérias ao longo de 17 dias. 

                                                             
14 No entanto, em matéria analisada do ano de 2007, quando o juiz determinou que Champinha fosse 

encaminhado para a Unidade após fugir da Febem, as informações eram de que a Unidade não estaria ainda em 

funcionamento e que Champinha seria seu primeiro interno. 
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APÊNDICE D – Relatório de imprensa (2007)i 

 

11 de fevereiro:1 Caderno “CIDADES/METRÓPOLE”: “Pai de Lina apoia pena maior” é 

manchete da matéria de Alexandra Penhalver, Rodrigo Pereira e Lígia Formenti. O título 

auxiliar é “Para ele, Serra tem ‘obrigação’ de lutar pela ampliação do prazo de internação em 

casos como o de Champinha”. Ari volta à cena para defender que penas mais duras sejam 

dispensadas aos adolescentes envolvidos em crimes graves. Defende o aumento do tempo de 

internação na Febem (já alterado o nome para Fundação CASA) para 10 anos, em apoio ao que 

foi sugerido pelo governador José Serra. Ari defende ainda que “em casos assim ou do rapaz 

que matou o menino é preciso recorrer à internação em manicômio.”2 O texto informa em 

seguida que a pena de Champinha encerrou em novembro de 2006, mas que ele permanece 

internado na Fundação CASA por falta de local adequado para internação psiquiátrica.  

Opinião de especialistas: Secretário de Justiça paulista Luiz Antônio Marrey defende a 

ampliação do prazo de internação como uma proposta realista para resolver o problema (da 

violência extremada), mas defende que essa solução não seja tomada isoladamente, e deve se 

associar aos programas de prevenção com trabalho educacional de infratores. O professor de 

Direito Penal da PUC-SP, Alberto Toron, afirma que “não é admissível que jovens que 

cometeram crimes graves passem dois, três meses cumprindo medida socioeducativa” e ainda 

que “hoje a alternativa para que isso não ocorra é fazer considerar o menor mentalmente insano 

e encaminhá-lo para uma casa de custódia e tratamento. Mas isso também é insatisfatório.”3 O 

especialista defende modelo misto, onde se reduz a idade para que o jovem possa assumir 

responsabilidade penal em casos de roubo ou homicídio, mas ao mesmo tempo seja enviado a 

uma unidade própria, diferente da dos adultos. A procuradora do Ministério Público Paulista, 

Luiza Nagib Eluf defende a redução da maioridade para 15 anos e o aumento do tempo de 

internação para os menores de 15. “A legislação brasileira é muito branda”, afirma. O advogado 

                                                             
1 O caso de Champinha volta à tona com o acontecimento do Caso João Hélio, morto em um assalto onde um 

dos assaltantes era um menor de idade, de 16 anos. É possível que essa fase possa corresponder, ao momento da 
sensibilização (pistas de ressurgimento do problema) – somente em certo grau e guardadas suas devidas 

diferenças, pois esses “sinais” ou comportamentos não seriam considerados irrelevantes anteriormente de 

qualquer forma. 

2 Embora ainda não houvessem laudos sobre a saúde mental do rapaz em questão que comprovassem 

necessidade de internação. Supõe-se que essa seja uma forma de contornar a impossibilidade de prisão. Isso 

alerta para a possibilidade da emissão de laudos/diagnósticos políticos e ou fraudulentos. – importante ressaltar 

que se trata aqui da opinião de uma pessoa direta e emocionalmente afetada pela violência do crime, e não a de 

um especialista dotado do devido distanciamento/neutralidade emocional do crime e do criminoso, como se faz 

necessário para um julgamento racional da questão. 

3 Reafirma a suposição anterior. 
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Eduardo Carnelós defende o aumento do tempo de internação, mas rejeita proposta de redução 

da maioridade penal: “Não é assim que se resolve. Concordo com Berenice (Gianella, 

presidente da Fundação CASA): período de internação maior para autores de crimes graves e 

tratamento mais brando para casos que não são violentos.” O texto foi classificado nas 

categorias informativo-factual, opinião dos familiares e opinião de especialistas (atores da 

Justiça). 

Na mesma página, coluna ao lado assinada por Alexandra Penhalver, a manchete “Medida é 

inócua, diz especialista” carrega título auxiliar “Pesquisador cita exemplo dos EUA para 

afirmar que redução da maioridade penal não fez a criminalidade cair”. O pesquisador Júlio 

Jacobo Waiselfsz afirma que o índice de violência não foi reduzido onde houve redução da 

maioridade penal. E apesar de citar referência internacional, afirma também que no Brasil não 

se pode reservar ao menor infrator o mesmo tratamento que é dado em países nórdicos, por 

exemplo: “A sociedade tem de assumir a sua parcela de culpa pela violência dos jovens. E 

procurar alternativas.” Cita também, como sinônimo de sucesso entre as experiências 

brasileiras, o caso de Diadema e Guarulhos, que reduziram o índice de mortes por homicídio: 

“Nestes locais foi implantado o fechamento dos bares e escolas passaram a ser abertas aos fins 

de semana para que jovens pudessem praticar esportes.” O texto foi classificado nas 

informativo-factual e opinião de especialistas (outros). 

19 de fevereiro: seção “ESPAÇO ABERTO” do jornal Estadão, coluna do procurador de 

justiça Rodrigo César Rebello Pinho (procurador geral da Justiça do Estado de São Paulo) 

“Novas Legislaturas, Novas Leis”.4  Em um dos momentos do texto, Pinho defende que “Temos 

de tomar medidas duras, porém adequadas. Não nos interessa um direito penal máximo, próprio 

de regimes autoritários, que pretenda resolver a questão social com a aplicação de legislação 

criminal. Não atende, porém, às necessidades do Brasil, um direito penal mínimo, que não 

distinga os autores de pequenas infrações penais dos grandes delinquentes.” O autor também 

argumenta à luz de reflexão sobre vários episódios da cena criminal do Brasil e não apenas a 

partir de reação a um único caso de grande comoção. O texto foi classificado na opinativo-

argumentativo e subcategoria opinativo-ponderativo. 

Ao lado, coluna do professor de filosofia da UFRGS, Denis Lerrer Rosenfield, defende a 

redução da maioridade penal e ou aplicação de medidas punitivas mais duras sustentado pela 

                                                             
4 O texto advoga em favor do aumento de leis penais, mas adota um tom tão distintamente ponderado e 

equilibrado, que julguei necessário criar uma subcategoria para os textos de opinião avaliados até então, cuja 

qual foi classificada como subcategoria opinativo-ponderativo.  
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argumentação entorno do papel do Estado, sendo funções primeiras desta instituição a 

“preservação da vida, conservação dos movimentos do corpo e proteção da propriedade.” 

Relaciona o problema da violência e da segurança às causas maiores da corrupção e 

impunidade, numa narrativa generalista da “doença” – está entranhado no Estado e se espalha 

pela sociedade como um todo. Defende também que as mudanças (legislativas/penais) sejam 

pensadas de forma imediata, sem considerar que exista prejuízo na atitude tomada a partir de 

eventos de grande comoção pública. Defende inclusive que esses momentos são importantes 

para promover mudanças salutares tal como nenhum outro momento de maior tranquilidade 

social poderia propiciar. O texto foi classificado nas opinativo-argumentativo e opinativo-

ampliativo. IMPORTANTE: verificar quadro de repercussão da matéria na seção “Fórum dos 

Leitores”. 

14 de abril: caderno “ESPAÇO ABERTO”, coluna de Mauro Chaves intitulada “Síndrome da 

covardia moral”. O texto foi classificado nas opinativo-argumentativo e opinativo-

ampliativo. 

22 de abril: caderno “CIDADES/METRÓPOLE”, matéria de Lourival Sant’Anna. Manchete: 

“A vida de Chaminha na Febem”. Título auxiliar: agora um jovem adulto de 20 anos, ele 

continua na Fundação CASA, onde leva uma vida amena e é bem cuidado”. Reportagem de 

página inteira. Traz descrição do espaço físico onde Champinha tem passado os dias e relata 

serviços prestados ao jovem na Fundação. Traz algumas falas de Champinha que demonstram 

conhecimento do tempo excedido da medida socioeducativa e estado de paranoia (medo de ser 

morto). Traz também algumas “narrativas de entretenimento” que tratam da personalidade e 

aptidões de Champinha. Informa também que dentistas se recusaram a prestar atendimento 

odontológico ao jovem quando tomaram conhecimento sobre quem ele era. Champinha também 

não era bem recebido pelos outros internos, dos quais vivia isolado na área administrativa e já 

havia passado por outras unidades em razão da descoberta de sua identidade por outros internos. 

O texto foi classificado nas categorias informativo-factual, informativo-apelativo, 

narrativos-descritivos e narrativas sobre Champinha.  

Continuação, página seguinte: “Avaliações indicam que ele não pode ser solto” e título auxiliar 

“Champinha não é louco, mas não mede consequência de seus atos”. Opiniões divergem entre 

psicólogos e psiquiatras que avaliaram Champinha: a maioria afirma que Champinha possui 



78 

 

inteligência limítrofe e personalidade influenciável5, o que o impede de pensar de maneira 

abstrata sobre os danos e a gravidade dos seus atos. Garantem também que o jovem é impulsivo 

e intolerante. Dois psiquiatras e duas psicólogas que emitiram o último laudo de Champinha a 

mando da Justiça em setembro de 2006, afirmaram que o jovem teria transtorno de 

personalidade antissocial por causas orgânicas: falta de oxigênio no cérebro no momento do 

nascimento, o que lhe causou episódios de convulsão durante a infância. Outros profissionais 

discordam e descartam a relação por falta de alterações cerebrais.  

O jornalista afirma ainda haver uma divisão quanto a possibilidade de cura ou recuperação: 

integrante da equipe do último laudo alega que há tratamento, mas não há cura. O uso de 

anticonvulsivos poderia aturar no controle dos impulsos violentos. Outro acredita que pacientes 

como Champinha podem melhorar com psicoterapia comportamental, mas também não vê 

chances de cura.  

O psicanalista Raul Gorayeb, diretor do Centro de Referência para Infância e Adolescência da 

UNIFESP, um dos quatro autores de dois laudos sobre Champinha acredita que em casos como 

o dele pode haver recuperação em instituição adequada.  

IMPORTANTE: Segundo Gorayeb, na Santa Fé, bons resultados foram conquistados com 

indivíduos com histórico mais grave que o de Champinha “não pela via médica, mas pela 

construção de convívio social baseado em valores.”6 O texto foi classificado nas categorias 

informativo-factual, opinião de especialistas (atores da saúde) e narrativas sobre 

Champinha. 

IMPORTANTE: Outra notícia na coluna direita “O ‘jeitinho’ da justiça para manter 

internação” revela que Champinha não poderia ser encaminhado para nova unidade da Febem, 

inaugurada em novembro, para “adolescentes com tendência antissocial”, por risco de ser 

reconhecido. Enquanto isso, a Secretaria de Saúde do Estado tenta estabelecer acordo com 

prefeituras para compra de terreno e construção do prédio. O defensor público de Champinha, 

Flávio Frasseto, entrou com recurso pedindo a soltura do jovem, alegando ilegalidade da 

                                                             
5 A matéria também destaca episódio em que Champinha apresentou mudanças bruscas na aparência e 

comportamento ao ser alocado com outros seis jovens estupradores, aderindo ao padrão desses outros e 

retornando ao estado anterior assim que retirado de convívio com eles, por recomendação de psicólogos. 

6 A solução adotada, entretanto, foi totalmente na contramão desse exemplar de experiência bem sucedida. 
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medida em curso.7 O texto foi classificado nas categorias informativo-factual e informativo-

apelativo. 

03 de maio: capa do caderno “METRÓPOLE”, reportagem de Bruno Paes Manso, Bruno 

Tavares, Humberto Maria Júnior, José Dacauaziliquá, Marcelo Godoy e Rodrigo Brancatelli: 

“Champinha, matador de Liana foge da Febem; polícia promete caçada”. O título auxiliar 

aponta “Autor de crime que chocou o país usou escada de obra para transpor muro; secretário 

afasta diretor e 19 funcionários”. A matéria estampa foto de Champinha coma legenda: “LIVRE 

– Segundo psiquiatra, Champinha, de 20 anos, é cruel e não tem nenhum discernimento ético.” 

Champinha foge da Fundação acompanhado de outro interno, R.I. O secretário de Justiça, Luiz 

Antônio Marrey e a presidente da Fundação CASA, Beatriz Gianelli suspeitam de falha na 

segurança ou favorecimento de funcionários como explicação para a fuga. O pai de Liana, Ari 

F. e a mãe de Felippe, Lenice C. também foram citados na reportagem e afirmam que não 

ficaram surpresos com a fuga. Para a psiquiatra Hilda Clotilde Penteado Morana, Champinha 

“é um psicopata perverso, que sofre de desvio de personalidade.” Para o professor de psiquiatria 

da UNIFESP, Ronaldo Laranjeiras, “mais assustadora ainda é a facilidade que Champinha teve 

para fugir.” O texto foi classificado nas categorias informativo-factual, opinião de 

especialistas (atores políticos), opinião dos familiares e opinião de especialistas (atores da 

saúde).   

Na coluna do canto direito “Especialistas alertam: foragido é muito perigoso”, assinada por 

Humberto Maia Júnior e Rodrigo Brancatelli. O psicólogo Antônio Serafim, coordenador do 

núcleo forense do Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas: “ele deve estar se sentindo 

acuado em condição de fuga, portanto é sempre um perigo.” Serafim se encontrou com 

Champinha várias vezes nos últimos 60 dias para sessões de análise neuropsicológicas e chama 

atenção para o fato de que “ele (Champinha) fala pouco, não é muito expansivo e nunca 

demonstrou agressividade nos encontros. O problema é que ele age de forma diferente quando 

está com outras pessoas. Tenho medo disso.” O psiquiatra forense Guido Palomba8 disse que 

Champinha é um indivíduo sem condições de conviver com outras pessoas e que não há 

tratamento, à base de remédio nem terapia, que mude essa condição. “Ele é irrecuperável” 

afirmou Palomba. Segundo o psiquiatra, a sua fuga resultará na sua própria morte ou na morte 

de outras pessoas. Palomba afirma que Champinha é portador de encefalopatia provavelmente 

                                                             
7 A imprensa destaca mais uma vez a possibilidade de Champinha ser solto. O prazo de internação já havia 

vencido e Champinha aguardava, por ordem de interdição civil da Justiça, ser encaminhado para unidade de 

tratamento adequada. A Secretaria estava sendo pressionada para encontrar um local o mais rápido possível. 
8 Ao que parece, Palomba nunca teve contato com o caso de Champinha pessoalmente. 
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ligado ao mau desenvolvimento do cérebro. O psiquiatra afirma ainda que pessoas com essa 

condição são pouco inteligentes, muito agressivas e impulsivas, não tem valores morais ou 

éticos, não sentem arrependimentos ou remorsos. Considera ainda a fuga de Champinha uma 

falha gravíssima do sistema, e ainda que a ciência diz que ele deve ficar afastado da sociedade 

e que as leis deveriam prever isso. O texto foi classificado nas categorias informativo-factual 

e opinião de especialistas (atores da saúde). 

04 de maio: caderno “CIDADES/METRÓPOLE” traz a manchete “Champinha sozinho em ala 

da Febem” e título auxiliar “Preso 10 horas após fugir, ele é ‘hospede exclusivo’ de unidade 

para jovens problemáticos que estava inoperante”. Reportagem é de Bruno Tavares, Bruno Paes 

Manso, Eduardo Reina, Rodrigo Pereira e Rodrigo Brancatelli. Matéria destaca que apesar da 

insistência do governo estadual em transferi-lo apara Casa de Custódia de Taubaté, a Vara da 

Infância e Juventude determinou no fim da tarde que Champinha fosse levado para Unidade 

Experimental de Saúde da Fundação CASA. O texto informa ainda que a Unidade havia sido 

inaugurada em dezembro de 2006 para atender jovens considerados ‘problemáticos’, mas que 

estaria ainda inoperante. A Fundação não revelou quantos funcionários foram deslocados para 

atender Champinha. O juiz alegou que por ser menor de 21 anos, Roberto ainda estaria sob 

tutela do ECA e seu encaminhamento para uma unidade prisional seria inadmissível.  O 

magistrado afirmou ainda que já haveria tomado decisão idêntica em 2003 e que na época o 

Estado não recorreu da decisão. O secretário de justiça, Luiz Antônio Marrey, afirmou que o 

Estado vai recorrer da decisão pois Champinha está internado por determinação de interdição 

civil e não por uma medida do ECA, e que por isso não haveria mais que se falar no estatuto. 

O promotor de Justiça da Infância e Juventude, Wilson Tafner, que acompanha o caso, 

discordou da postura do Estado e lamentou que Champinha tenha precisado fugir para que a 

Unidade fosse posta em funcionamento. Segundo ele, ela já estaria inaugurada e aparelhada, 

mas estava sem gerenciamento. O promotor defende que haja uma unidade de tratamento 

adequada para problemas como esse e não que se crie situação de excepcionalidade por um fato 

que teve notoriedade pública.9  O texto foi classificado nas categorias informativo-factual, 

opinião de especialistas (atores políticos) e opinião de especialistas (atores da Justiça). 

Na mesma página texto de Rodrigo Pereira traz a manchete “Fugitivos tomaram cerveja e vinho 

e ainda festejavam quando polícia chegou”. O texto traz narrativa dos acontecimentos na casa 

                                                             
9 Aparentemente, a posição do MPE era de que uma medida mais permanente tivesse de ser criada por conta de 

uma demanda já existente antes do caso Champinha e que outras medidas excepcionais não haveriam de ser 

tomadas nesse caso em específico apenas por conta da repercussão – embora já houvesse excepcionalidade 

confirmada com o aumento do prazo de internação solicitada pelo Estado. 
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da tia de R.A.N onde ele e Champinha foram capturados. O texto foi classificado na categoria 

narrativo-descritivo. 

Outra matéria na mesma edição: “Família ainda vive sob estigma do crime”.10 Família de 

Champinha e moradores do bairro de Santa Rita, na periferia de Embu-Guaçu, lidam com o 

estigma causado pela repercussão do caso. Os moradores evitam falar com jornalistas e a 

família de Champinha vive praticamente isolada. Os vizinhos relatam que a mãe de Champinha 

que já era reclusa, passou a ficar ainda mais reclusa em casa. 

05 de maio: manchete capa do caderno “CIDADES”, reportagem de Bruno Paes Manso e 

Eduardo Reina informa “Custo-Champinha: R$12 mil por mês” e faz um comparativo com o 

valor gasto mensalmente por interno na Fundação CASA (R$2 mil). O texto também enfatiza 

que “Enquanto a decisão não sai (sobre o recurso do Estado para enviar Champinha à Casa de 

Custódia) 12 funcionários que recebem salário de R$1 mil (sem encargos sociais) se revezarão 

em dois turnos. Sozinho na unidade, o infrator ainda receberá aulas de ciclo fundamental e terá 

atendimento psiquiátrico.” Embora criada no ano passado, Unidade ainda não tinha saído do 

papel por motivos de trâmites contratuais com os parceiros que tocariam o projeto, a UNIFESP 

e a ONG Associação Beneficente Santa Fé. E já anuncia que um novo convênio será firmado 

entre a Fundação e a Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. O texto foi 

classificado nas informativo-factual e informativo-apelativo.  

“Unidade não é adequada para Champinha” e título auxiliar “Especialista adverte que finalidade 

do local é familiar; 8% dos internos da fundação tem distúrbios mentais.” É a matéria assinada 

na mesma edição por Bruno Paes Manso e Eduardo Reina. Esses 8% englobam também os 

transtornos de hiperatividade e depressão psicótica. O texto foi classificado nas categorias 

informativo-factual e opinião de especialistas (atores da saúde). 

06 de maio: edição de domingo, caderno “ALIÁS!” do Estadão: Profissionais do NUFOR, 

Antônio de Pádua Serafim e Sérgio Paulo Rigonatti, publicam carta aberta à sociedade 

brasileira intitulada “Indivíduos como Champinha têm dificuldades de adaptação à sociedade, 

e requerem ambiente seguro”. O texto foi classificado na categoria opinião de especialistas 

(atores da saúde). 

                                                             
10 Em setembro do mesmo ano, um novo caso de homicídio de dois jovens (14 e 13 anos) por Ademir Oliveira 

Rosário, que ficou conhecido como Maníaco da Cantareira, gerou estigma para a família de Aldemir que teve a 

casa depredada por moradores do bairro onde moram. Importante relatar o quanto o tratamento de certos casos 

gera ainda mais violência e hostilidade social. – ou amplificação do desvio, nos termos da abordagem 

transacional. 
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07 de maio: Editorial do caderno/seção “NOTAS E INFORMAÇÕES” intitulado “Facínora 

emblemático” reage à fuga de Champinha. Critica veementemente o Estado brasileiro por fixar 

a idade penal em 18 anos e o ECA por se configurar como protetor de “facínoras” e 

“crudelíssimos assassinos” como Champinha. O texto foi classificado nas opinativo-

argumentativo e opinativo-ampliativo. 

08 de maio: caderno “CIDADES/METRÓPOLE” traz a manchete “Estado tenta novamente 

transferir Champinha”. A Secretaria de Justiça e a Fundação CASA protocolam na tarde 

anterior um pedido ao Tribunal de Justiça para levar o R.A.A.C para a Casa de Custódia e 

Tratamento de Taubaté, solicitando reverter a decisão do juiz Trazíbulo José Ferreira do 

Departamento de Execuções da Infância e Juventude (Deij) que determinou o encaminhado 

para a UES após fuga da Fundação. A Secretaria alega que só a Casa de Custódia poderá 

oferecer tratamento psiquiátrico adequado. O texto foi classificado na categoria informativo-

factual. 

08 de novembro: caderno “CIDADES/METRÓPOLE” texto de Camila Rigi “Acusado de 

matar Felippe Café diz que confessou sob tortura” e título auxiliar “No júri, Pernambuco muda 

versão dada à polícia e nega ter estuprado Liana e atirado em rapaz”. Nesta matéria, Champinha 

aparece mais uma vez como “chefe do bando” no quadro que ilustra a participação de cada um 

dos condenados pelo crime.  

Na mesma página texto de José Dacauaziliquá “Champinha fará 21 anos, mas seu destino ainda 

é incerto”. Champinha completa 21 anos no dia 9 de dezembro e então deixaria de estar sob 

tutela do ECA. A juíza Patrícia Padilha, de Embu-Guaçu, determinou a prorrogação do prazo 

de interdição civil por precaução11, como aponta a matéria. Champinha estava internado na 

Unidade Experimental de Saúde desde maio, quando foi recapturado após fuga da ala 

administrativa da Fundação. O promotor do Deij, Wilson Tafner, afirma que “o governo 

estadual ainda não dispõe de uma unidade de contenção física adequada para o tratamento 

psiquiátrico de internos como o Champinha.” A matéria foi classificada nas categorias 

informativo-factual e opinião de especialistas (atores da Justiça) – embora nesse caso a fala 

do promotor não tenha se referido à uma opinião, mas apenas a uma informação. 

21 de novembro: caderno “CIDADES/METRÓPOLE”, texto de Sônia Figueiras: “Relator 

propõe elevar para 8 anos pena de jovens” “Projeto será apresentado hoje na câmara; hoje, prazo 

                                                             
11 Segunda medida tomada para evitar a soltura de Champinha. A primeira foi após o término do prazo máximo 

de internação. 
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máximo de internação de adolescentes é de 3 anos”. A medida de segurança (como 

possibilidade de conversão da medida socioeducativa durante o processo) e o exame 

psicológico às vésperas da liberação (para possibilidade de determinar internação/interdição 

civil) são sugestões anexadas à proposta.  

Entidades representantes e presentes no fórum reagem à proposta de forma negativa, alegando 

que atualmente as condições da internação nas unidades da Fundação são precárias e incluem 

“desde de restos de fezes nas paredes, a locais onde só um monitor pode dar descarga, sem rede 

de esgoto e com castigos físicos e psicológicos” afirma Tatiana Sento-sé, secretária nacional 

do Fórum de Direitos das Crianças e Adolescentes, após visita aos Estados de todo o país para 

verificar condições de unidades para menores infratores. Tatiana defende que só após mudar 

essa realidade é que vão poder dizer que a medida não funciona ou que se precisa aumentar o 

tempo de internação. Ela defende que nas condições atuais, fazer o jovem passar 8 anos fechado 

em uma unidade como essa faria ele perder toda a sua juventude e retornar igual ou pior para a 

sociedade. Entidades afirmaram ainda que já existia previsão legal para a semiliberdade após 

os três anos de internação caso o juiz julgasse necessário. Francisco Sadeck, assessor da área 

da Criança e do Adolescente no Instituto de Estudos Socioeconômicos (Inesc) e integrante do 

fórum destaca que “só há discussão sobre o atendimento a menores infratores quando casos de 

violência praticada por jovens atingem a classe média”. O texto foi classificado nas categorias 

opinião de especialistas (outros) e opinião de especialistas (atores políticos). 

01 de dezembro: caderno “CIDADES/METRÓPOLE” - “Champinha é interditado e 

continuará em Fundação” e “Juíza determina ação antes de o assassino do casal Liana 

Friedenbach e Felipe Café completar 21 anos, quando poderia ganhar liberdade”. O texto é de 

Josmar Jozino. O que a matéria informa de novo: A Secretaria de Saúde foi notificada pela juíza 

e convocada a apresentar unidade adequada para o encaminhamento de Champinha com 

urgência. A assessoria de imprensa da Secretaria afirmou que Champinha irá permanecer na 

Unidade Experimental de Saúde e que a pasta irá assumir integralmente a direção da Unidade 

e fornecerá atendimento médico, psicológico e psiquiátrico além de medicação aos internos da 

Unidade. A segurança do interditado ficará sob responsabilidade da Administração 

Penitenciária. A juíza Patrícia Padilha deu prazo de cinco dias para que a mãe de Champinha 

compareça em cartório para assinar o termo de compromisso de internação compulsória do 

filho. Já para a Fundação CASA, a juíza enviou ofício informando que ele só pode ser 

transferido para o estabelecimento indicado pela Secretaria de Saúde. O texto foi classificado 

na informativo-factual.  Ainda na mesma página “Caso tem laudos conflitantes”: segundo a 
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nota, depois da fuga, outras duas avaliações psiquiátricas foram realizadas. Um dos laudos 

concluído em maio pelo NUFOR, foi assinado pelos psiquiatras Daniel Martins de Barros e 

Sérgio Rigonatti e ainda os psicólogos Antônio de Pádua Serafim e Fabiana Saffi, e concluiu 

que Champinha não é um doente mental, tem “inteligência limítrofe” e o Nufor não recomenda 

sua internação. O texto foi classificado na categoria azul. 

08 de dezembro: capa do caderno “METRÓPOLE”, texto de Adriana Carranca: “61 infratores 

têm doença mental grave”. Os 61 casos foram identificados desde julho pelo Deij. O jornal teve 

acesso aos laudos e informa que desses, 14 cometeram homicídio, 6 tentativas de homicídio, 5 

estupros e atentados violento ao pudor, 3 assaltos à mão armada e 7 tentativas, 26 furtos e 4 

sequestros. Outros 14 são casos de uso ou tráfico de drogas. O texto foi classificado na categoria 

azul e amarelo escuro. 

Na página seguinte da mesma edição e caderno: “60% dos jovens com distúrbio reincidem” e 

“Dos 61 internos cujos laudos psiquiátricos foram analisados, 37 cometeram crimes mais de 

uma vez”. A matéria foi classificada nas informativo-factual e informativo-apelativo. Ainda 

na mesma página “Laudos raramente recomendam internação” fala sobre os laudos emitidos 

pelo Nufor e Antônio de Pádua Serafim afirma que os laudos não podem ser passionais, e que 

quando não há recomendação do ponto vista psiquiátrico, não há que se recomendar internação, 

mas isso não implica tomar decisões pela Justiça. Afirma ainda que os laudos do Imesc tendem 

a ser mais propensos à internação. O texto foi classificado na informativo-factual e opinião 

de especialistas (atores da saúde). 

i 18 matérias ao longo de 14 dias. 
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APÊNDICE E – Tabela de códigos de análise  

CÓDIGO                                                                                                         DESCRIÇÃO 

 

 

informativo-apelativo Notícias de caráter informativo com possíveis interpretações de fundo, que podem induzir opinião.  

informativo-factual Notícias de caráter informativo, impessoal 

narrativas sobre 

Champinha 

Textos que se referem a história pessoal de Champinha, que retratam elementos da sua personalidade, comportamento, histórico 

familiar ou trajetória de vida. 

narrativos-descritivos 
Histórias de atores envolvidos no caso que trazem tônica narrativa com descrição de detalhes peculiares e ou emocionantes 

sobre cenários, emoções etc. 

opinião dos familiares 

das vítimas 
Entrevistas ou citações que dão voz a opinião dos familiares e/ou amigos das vítimas  

opinativo-ampliativo 
Trechos destacados nos textos de opinião que dramatizam o evento: ampliação do desvio; tom mais emocional; linguagem 

hiperbólica. 

opinativo-

argumentativo 
Textos editoriais e colunas de opinião. Podem ser do tipo ou conter trechos opinativo-ampliativo ou opinativo-ponderativo.   

opinativo-ponderativo 
Trechos ou caráter dos textos de opinião que evidenciam maior equilíbrio; abordagem mais racional; menor apelo às emoções 

do leitor. 

opinião de especialistas 

(atores da justiça) 

Trechos que revelam a opinião de especialistas do Direito envolvidos no caso: promotores, juízes, advogados, assistentes de 

acusação etc. 

opinião de especialistas 

(atores da saúde) 

Trechos que revelam a opinião de especialistas da Saúde (psicólogos, psiquiatras, secretários de saúde) sobre a internação de 

Champinha e ou critérios diagnósticos, características da doença/transtorno, tratamento recomendado etc. 

opinião de especialistas 

(atores políticos) 
Prefeitos, governadores, presidente, ministros, parlamentares 

opinião de especialistas 

(outros) 
Pesquisadores, movimentos sociais etc. 

Fonte: Elaborado pela autora (2022). 


