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“ATÉ O ÚLTIMO HOMEM”: UMA ANÁLISE DA OBJEÇÃO DE

CONSCIÊNCIA NA CONSTITUIÇÃO FEDERAL BRASILEIRA DE 1988

Gisella POSSAMAI
Luiz Rodolpho Santana ARAUJO1

RESUMO

O presente trabalho faz uma análise do filme “Até o Último Homem”, o qual conta a história
de um médico americano que se alistou no exército durante a Segunda Guerra Mundial, mas
negou-se a tocar em armas e a matar, atuando apenas no trabalho de socorro e resgate dos
soldados, sendo o primeiro objetor consciente a receber condecoração do Exército Americano
por  salvar  mais  de  cinquenta  vidas  em uma só  batalha.  Correlaciona-se  o  enredo com a
realidade brasileira da Objeção de Consciência ao Serviço Militar Obrigatório. Reflete como o
Direito Brasileiro trata a consciência humana, pincelando sobre os principais tipos de Objeção
de Consciência, quais sejam, liberdade religiosa, filosófica e política, constituindo um dos
desfechos da própria liberdade de consciência, implicando no direito que cada um possui de
agir de acordo com a sua própria convicção, livre da coação do Estado ou da sociedade. Faz
também uma breve explanação dos discursos que defendem o Serviço Militar Obrigatório e
das posições contrarias que defendem o direito subjetivo do objetor. Ante o exposto, busca-se
justificar a existência de uma obrigação que esbarra no mais íntimo traço do ser humano, ou
seja, sua liberdade de convicção, e resolvê-la através do direito fundamental da objeção de
consciência.

PALAVRAS-CHAVE:  Escusa  de  consciência.  Imperativo  de  consciência.  Liberdade  de

consciência. Objeção de consciência. Opositor consciente.

ABSTRACT

The present work analyzes the film "Hacksaw Ridge", which tells the story of an American
doctor who enlisted in the army during World War II, but he refused to touch arms and kill,
acting only in the relief and rescue work for the soldiers, being the first conscientious objector
to receive US Army's award for saving more than fifty lives in one battle. The plot with the
Brazilian reality of the Conscience Objection to the Mandatory Military Service is correlated.
Reflects  how  Brazilian  law  treats  human  consciousness,  brushing  on  the  main  types  of
Conscientious Objection, namely, religious, philosophical and political freedom, constituting
one of the outcomes of one's own freedom of conscience, implying in each one's right to act
According to his own conviction, free from coercion by the State or society. It also gives a
brief  explanation  of  the  speeches  that  defend  the  Mandatory  Military  Service  and  the
opposing positions that defend the subjective right of the objector. In view of the above, it

1 Possui graduação em Fisioterapia pela Universidade Estadual do Norte do Paraná - UENP (2007-2010). Ex-
integrante do Grupo de Estudo, Projeto e Pesquisa de Ergonomia, Biomecânica e Cinesioterapia orientado
pelo Prof. Julio Agante Fernandes.  Ex-integrante do Grupo de Pesquisas em Biomecânica e Intervenção
Musculoesqueletica orientado pelos Professores Fabrício José Jassi e Paulo Fernandes Pires. Conhecimentos
em Informática de nível avançado. Experiência em atendimento domiciliar e clínico nas áreas de Fisioterapia
Neurológica, Ortopédica, Traumatológica, Pneumológica, Preventiva, Osteopatia, Terapia Manual e Postural
e Microfisioterapia. Graduando em Direito na Universidade Estadual do Norte do Paraná - UENP (2013-
2017). Servidor Público Federal.
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seeks to justify the existence of an obligation that comes up against the most intimate trait of
the human being, that is, his freedom of conviction, and to solve it through the fundamental
right of conscientious objection.

KEYWORDS: Excuse  of  conscience.  Imperative  of  conscience.  Freedom of  conscience.

Objection of conscience. Conscientious objector.

1. INTRODUÇÃO

Baseado na história real, o filme retrata a vida de Desmond Doss, o primeiro soldado

a alegar oposição de consciência e, posteriormente, ser condecorado com a Medalha de Honra

do governo americano. 

Doss se recusava a pegar em armas e a matar, por motivos pessoais e religiosos, mas

mesmo assim se alistou no Exército durante a Segunda Guerra Mundial, sendo que nessas

condições, em uma batalha sangrenta em Okinawa, salvou sozinho algo entre 50 (cinqüenta) e

100  (cem)  soldados  feridos,  os  quais  já  haviam  sido  deixados  para  trás  no  alto  de  um

penhasco quando a companhia “bateu em retirada”.

Passou a infância na cidade de Lynchburg, no Estado da Virginia, onde certa vez

travou uma briga com seu irmão Harold, e o atingiu com uma pedra na cabeça, deixando-o

desacordado. Percebendo que podia tê-lo matado, entrega-se às orações, seguindo os preceitos

da religião adventista do sétimo dia, a qual sua família era adepta. 

Sob influencia dos “Dez Mandamentos” e das figuras de Caim e Abel, personagens

clássicos da bíblia, os quais estavam estampados em uma gravura na cozinha da residência,

passou a acreditar e ter como valor integrante de seu caráter que tirar a vida de uma pessoa era

inadmissível.

Em um flashback, Desmond vê seu pai, o qual sofre com os efeitos da depressão

após ter lutado na Primeira Guerra Mundial, onde perdeu muitos amigos de infância (razão

pela qual não concorda com o alistamento de seus filhos), agredindo sua mãe com uma arma

na  mão,  momento  em  que  interfere,  toma  a  arma  e  aponta  para  o  pai.  Razão  esta  que

corroborou com seus princípios religiosos para nunca mais tocar em uma arma e matar. 

Antes  de  se  alistar,  Desmond  vai  até  um  hospital  doar  sangue  para  ajudar  um

acidentado, onde conhece a enfermeira Dorothy. Começam a namorar e continuam mesmo

depois do alistamento de Desmond no serviço militar americano. Planejaram se casar antes do

mesmo ser mandado para a guerra, em um dia de folga do treinamento, entretanto o pedido de

folga é negado e o casamento, adiado por algumas semanas, o qual ocorre em 17 de agosto de
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1942.

Em  sede  de  treinamento  militar,  Desmond  era  ridicularizado  por  ser  opositor

consciente,  chegando  a  sofrer  agressões  verbais  e  até  mesmo físicas,  sendo  que  um dos

comandantes tenta dispensá-lo por razões psiquiátricas, o que realmente veio a acontecer.

Por conta dessa dispensa, teve de enfrentar um julgamento na corte marcial por causa

de suas convicções, ocasião em que seu pai pede ajuda a um antigo companheiro da Primeira

Guerra Mundial, a fim de livrar o filho da prisão, sendo este pedido concedido. 

Ato contínuo, após ser permitida sua permanência no exercito, teve que enfrentar a

Batalha de Okinawa,  a  mais  sangrenta do conflito  no Pacífico,  deixando mais  de 80.000

soldados mortos.  Nesta batalha,  o batalhão de Desmond precisava escalar  um paredão de

pedra,  utilizando-se  de  escadas  de  corda.  Desarmado,  corria  para  ajudar  os  feridos,  sem

nenhuma identificação, porque os médicos eram alvo dos japoneses. Incansável, conquistou o

respeito de seus companheiros.

Cercados pelos japoneses, sem nenhuma alternativa, os americanos precisam “bater

em retirada”. Desmond Doss fica para trás, resgatando feridos, por um período entre 10 e 12

horas, suplicando: “Deus, me ajude a salvar só mais um”. Sob a mira de atiradores do exército

inimigo, ele arrasta cada ferido para a beira do penhasco e depois os baixa um a um, com

auxílio de uma corda. Os relatos de quantos homens ele salvou variam de 50 (cinqüenta) a

100 (cem). Com as mãos machucadas, exausto, Desmond desce da montanha e é levado de

volta à base. 

 O respeito de seus colegas e comandantes passa a ser total, eles esperam Desmond

fazer  sua  oração  antes  de  escalar  a  encosta  outra  vez,  tanto  que  em um sábado,  dia  de

descanso em sua religião, eles se recusam a ir sem ele. 

Na batalha, uma granada é jogada em sua direção, e Desmond a chuta para longe,

para que seus companheiros não sejam feridos, quando fica gravemente ferido e o transferem

de Okinawa para um hospital.

Depois disso, seu feito é reconhecido e Desmond condecorado com uma Medalha de

Honra, tornando-se o primeiro opositor consciente a ter essa homenagem.

2. DA OBJEÇÃO DE CONSCIÊNCIA NA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988

Faz-se importante mencionar as correspondências normativas do instituto da objeção

de  consciência  no  ordenamento  jurídico  brasileiro.  Por  tratar-se  de  direito  fundamental,

encontra previsão no artigo 5° da Constituição Federal, em seus incisos VI e VIII. Senão

vejamos:

8



Art.  5º Todos  são  iguais  perante  a  lei,  sem  distinção  de  qualquer  natureza,
garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade
do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos
seguintes:
VI - e inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre
exercício dos cultos religiosos e garantida, na forma da lei, a proteção aos locais de
culto e a suas liturgias;
(...)
VIII -  ninguém será privado de direitos por motivo de crença religiosa ou de
convicção filosófica ou política, salvo se as invocar para eximir-se de obrigação
legal a todos imposta e recusar-se a cumprir prestação alternativa, fixada em
lei;

O princípio da liberdade religiosa está  materializado no inciso VI,  bem como na

primeira parte do inciso VIII, o qual sucintamente, estabelece que é defeso privar alguém de

seus direitos por razões religiosas, filosóficas ou políticas. No entanto, não se pode utilizar a

religião como uma razão de descumprimento da lei, ou extinção de punibilidade.

Referido inciso tem ligação direta com outro princípio de suma importância no que

tange aos direitos fundamentais, o princípio da dignidade da pessoa humana, o qual protege a

liberdade do indivíduo de se autodeterminar, coibindo a intervenção do Estado para imposição

de valores ideológicos, religiosos ou morais, tendo em vista, salvo se prejudicar outrem, todos

são iguais e livres em sua consciência.

Em outras palavras, a objeção de consciência quando alegada, impõe um não fazer ao

indivíduo, sendo este, beneficiário de um direito que não pode ser violado por quem quer que

seja,  nem mesmo pelo  Estado.  Ou seja,  é  a  possibilidade  dada  ao  indivíduo,  através  do

exercício  deste  direito  fundamental,  de  viver  de  acordo  com  suas  convicções  religiosas,

política ou filosóficas. 

O exercício deste direito fundamental constitui uma negação parcial das leis, visto

que deve-se cumprir prestação alternativa. Assim, constitui resistência de baixa veemência

política e elevado efeito moral. 

Portanto, a escusa de consciência nada mais é que a soma de motivos alegados por

algum indivíduo para dispensar-se de obrigação jurídica imposta pelo Estado indistintamente,

se este, por alguma razão, sentir que sua liberdade política, filosófica ou religiosa fora ferida. 

Para Rogério Carlos Born:

Na  concepção  do  pós-positivismo,  ocorre  a  primazia  da  aplicação  das  normas
humanas  com  uma  grande  abertura  para  aplicação  das  escrituras  sagradas  e
ordenamentos jurídicos.
O  direito  temporal  ameniza  o  rigor  dos  códigos  humanos  proporcionando  uma
abertura àqueles que se sentem constrangidos a cumprir ordenamentos que violem
seus mandamentos religiosos, filosóficos, políticos, éticos, dentre outros. (2014, p.
37)

Entende-se,  portanto,  que  a  objeção  de  consciência  é  uma  forma  de  optar  pela
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superioridade dos mandamentos sagrados ou filosóficos em face dos jurídicos nos Estados

laicos. 

Importante  se  faz  a  distinção  entre  a  liberdade  de  crença,  cujas  espécies  são  a

liberdade  religiosa  (subdivida  em  liberdade  de  culto  coletivo  e  culto  individual),  o

agnosticismo e o ateísmo; a liberdade de convicção filosófica, a qual engloba os ensinamentos

da doutrina espírita, da Maçonaria, da Ordem Rosacruz, do Seicho-no-Ie, dentre outras; bem

como a liberdade política, que estabelece o direito de exercer os direitos políticos para eleger

candidatos,  se  candidatar  e  apoiar  ideologias  que  entender  apropriado,  com  exceção  do

nazifacismo (Lei de crimes, preconceito, raça e cor, n° 7.716/89). 

Acerca da liberdade religiosa, destaca-se o inciso VI, do artigo 5°, da Constituição

Federal, que aduz que “é inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado

o livre exercício dos cultos religiosos e garantida, na forma da lei, a proteção aos locais de

culto e as liturgias”.

Significa dizer que ao cidadão é permitido acreditar ou não em entidade religiosa,

bem como ao professarem crença religiosa suscitarem dispensa de trabalho ou prática de atos

cívicos em determinados dias e horários.

Por exemplo,  no Estado do Rio de Janeiro,  a lei  municipal 1.410/89 garante que

aqueles que professem a fé judaica tenham direito ao ponto facultativo em determinadas datas

tidas como especiais para esta religião, como por exemplo, o ano novo (Rosh Hashanah) e dia

do perdão (Yom Kippur). 

Tem-se que, um dos pioneiros da objeção de consciência foi Martinho Lutero (Martin

Luther) em 1517, quando o mesmo pregou na porta da Igreja do Castelo de Witternberg suas

teses condenando a avareza e o paganismo pela Igreja Católica. (BORN, 2014, p.75)

Ressalta-se que o Brasil é tido como um país leigo, laico ou não confessional, não

existindo,  portanto,  qualquer  religião  que  oficial  da  República  Federativa  do  Brasil.

Entretanto,  a  Constituição  Federal  de  1988,  fora  promulgada  “sob  proteção  de  Deus”,

conforme observado em seu preâmbulo.

Nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal, para definir a questão, declarou que a

invocação “proteção de Deus” não é norma de reprodução obrigatória, bem assim assinalou a

irrelevância  jurídica  do preâmbulo.  Em outras  palavras,  a  menção a  Deus não tem força

normativa, não cria direitos ou obrigações, respeito ao princípio da tolerância e o respeito à

diversidade. 

No  Brasil,  há  diversas  menções  a  Deus  através  de  símbolos  e  frases,  como por

exemplo, nas cédulas de real, o Cristo Redentor no Rio de Janeiro e os feriados nacionais, os
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quais  podem se  colidir  com o  direito  dos  ateus  e  agnósticos,  ou  até  mesmo  de  pessoas

seguidoras de outras religiões. 

Uma saída que o Congresso Nacional encontrou para justificar os feriados religiosos

nacionais, tais como o natal, dia de finados e dia da Nossa Senhora Aparecida, padroeira do

Brasil, foi afirmar o caráter histórico-cultural brasileiro do calendário, em razão da laicidade

do país. 

Outra questão controversa, é a existência de crucifixos em repartições públicas, como

é o caso do prédio do Supremo Tribunal Federal. A saída para esta prática foi similar a dos

feriados religiosos, reconhecendo, portanto, a característica do crucifixo de símbolo cultural.

A  obrigatoriedade  ou  não  de  o  Estado  ter  que  designar  data  alternativa  para

realização de concursos públicos, quando a data da prova tiver sido fixada em dias que devam

ser  guardados  para  determinadas  religiões  também é  uma  questão  que  gera  polêmica.  A

alternativa tem sido a apresentação de todos os candidatos no mesmo dia e hora e, sendo

necessário, aguardar em sala isolada para realização da prova. 

A liberdade religiosa, para Rogério Carlos Born:

Em síntese, a liberdade religiosa envolve a liberdade de crença e religião, sendo que
aquela envolve o direito de crer ou não numa entidade superior (crentes, agnósticos
e ateus) e esta a de pertencer ou não a determinada organização religiosa (crentes e
agnósticos).  A  objeção  religiosa  é  uma  forma  de  exigir,  de  priorizar  os
conhecimentos e  atitudes  adquiridos  pela  consciência  para  se  eximir  de  cumprir
mandamento legal ou ensinamentos contraditórios de outra ordem. (2014, p.87)

É claro que, a liberdade religiosa, de crença, de culto e suas manifestações não é

absoluta, deve-se levar em conta que um direito fundamental encontra seu limite até onde

outro começa e, diante de eventual colisão, um deverá se sobrepor ao outro se não for possível

harmonizá-los, através de uma ponderação de interesses. 

Portanto, levando em conta o bom-senso, prudência e razoabilidade, a Constituição

assegura o direito a todos de aderir a qualquer crença religiosa, ou recusá-la e, no mesmo

contexto, de ser ateu ou agnóstico, garantindo a liberdade de descrença e de escolha.

Outra maneira de suscitar a objeção de consciência é através da liberdade filosófica,

a qual, segundo Rogério Carlos Born, é uma garantia constitucional de que qualquer cidadão é

livre  para  exercitar  o  seu  pensamento  dentro  do  próprio  conceito  de  ética  e  moral  ou

decorrente da ordem filosófica a que pertence (2014, p.87).

A necessidade  de  criar  a  objeção  de  consciência  através  da  liberdade  filosófica

adveio das perseguições que os integrantes da  Maçonaria sofreram durante a idade média.

Maçonaria é uma instituição essencialmente filosófica, filantrópica, educativa e progressista

de caráter religioso, pois reconhece a existência de um único princípio criador, mas não é uma

11



religião, pois tem por objetivo a União recíproca dos homens e todos os credos. 

Assim,  o  Supremo  Tribunal  Federal  reconheceu  a  natureza  jurídica  de  ordem

filosófica da Maçonaria e afastou o benefício da imunidade tributária de templos de qualquer

culto.

Rosacruz  é  outra  ordem  filosófica  reconhecida  para  inspirar  a  objeção  de

consciência, a qual se define como uma associação internacional, de caráter cultural, fraternal,

dedicada a estudos e aplicações práticas das leis naturais que regem o universo e a vida.

Dentre as ordens filosóficas está o Seicho-no-Ie, oriunda do Japão e que se apresenta

como uma filosofia de vida e religião, a qual não obriga que os praticantes deixem outros

credos. Tem por objeto despertar nas pessoas a verdade de que todos são filhos de Deus e,

através de atos e pensamentos, melhorar o mundo.

Por fim, a liberdade política é mais uma forma de escusa de consciência garantida

pela  Constituição  Federal.  Logo,  qualquer  cidadão  é  livre  para  aderir  qualquer  ideologia

política sem interferência do Estado e se opor a determinações políticas que firam a sua ética

e moral. Teve origem na Constituição Federal de 1988, a fim de evitar perseguições políticas

de comunistas e socialistas como ocorreu em regimes militares.

Entretanto, há uma exceção a regra. O Brasil proíbe a ideologia nazifacista, a qual

defende,  dentre  outras  características,  o  totalitarismo,  o  militarismo,  o  ultranacionalismo,

unipartidarismo, o controle de propaganda, o culto ao líder, o anticomunismo, o racismo e o

antissemitismo,  que  atingem  de  forma  incisiva  os  direitos  fundamentais  da  Constituição

Brasileira. 

Por  essa  razão,  a  Lei  que  define  os  crimes  de  preconceito  raça  ou  cor  (Lei

n°7.716/89) tipifica em seu artigo 20, 1°:

Art.  20.  Praticar,  induzir  ou incitar  a  discriminação ou preconceito de raça,  cor,
etnia, religião ou procedência nacional. 
Pena: reclusão de um a três anos e multa.
§ 1º Fabricar, comercializar, distribuir ou veicular símbolos, emblemas, ornamentos,
distintivos  ou propaganda que  utilizem a  cruz  suástica  ou  gamada,  para  fins  de
divulgação do nazismo.
Pena: reclusão de dois a cinco anos e multa.

Ademais, para chancelar esse direito fundamental do cidadão, o instituto da objeção

de consciência está presente na Convenção Americana de Direitos Humanos (Pacto de San

José da Costa Rica), que prescreve:

Artigo 12. Liberdade de consciência e de religião
1.Toda pessoa  tem direito  à  liberdade  de  consciência  e  de  religião.  Esse  direito
implica  a  liberdade  de  conservar  sua  religião  ou  suas  crenças,  ou  de  mudar  de
religião ou de crenças, bem como a liberdade de professar e divulgar sua religião ou
suas crenças, individual ou coletivamente, tanto em público como em privado.
2.Ninguém pode ser objeto de medidas restritivas que possam limitar sua liberdade
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de conservar sua religião ou suas crenças, ou de mudar de religião ou de crenças.
3.A liberdade de manifestar  a  própria  religião  e  as  próprias  crenças  está  sujeita
unicamente às limitações prescritas pela lei e que sejam necessárias para proteger a
segurança, a ordem, a saúde ou a moral públicas ou os direitos ou liberdades das
demais pessoas.

Conclui-se  que  a  objeção  de  consciência  é  uma garantia  constitucional  que  visa

proteger o exercício da liberdade de pensamento, assegurando a liberdade de crença religiosa,

convicção filosófica e política.

Por assim dizer, a Constituição de 1988, em homenagem ao princípio da liberdade de

pensamento, facultou ao cidadão o descumprimento uma obrigação a todos imposta em troca

da prerrogativa de cumprir outra prestação específica.

Importa diferenciar a objeção de consciência,  a desobediência civil,  bem assim o

direito a resistência passiva. Para Rogério Carlos Born:

A objeção  de  consciência  é  um  ato  privado,  que,  em  regra,  não  interessa  ou
influencia ao publico, o seu interesse é refratar a violação das crenças, evitando a
transgressão de códigos morais e individuais e não há uma quebra ao mandamento
legal, bem como reconhecimento e aceitação das sanções impostas aos objetores.
(2014, p. 133) 

Desobediência civil trata-se de uma manifestação coletiva, para modificar, revogar

ou ab-rogar uma normal  legal,  a qual  é vista  como ilegítima ou imoral,  ao passo que na

objeção de consciência o indivíduo se volta contra uma norma legal, legítima e moral, a qual

fere seus princípios pessoais de cunho religioso, filosófico ou político. 

O  direito  de  resistência  esta  previsto  nas  constituições  portuguesa  e  alemã,  que

estabelece  a  possibilidade  do  cidadão  resistir  à  obrigação  de  executar  uma  ordem

manifestamente ilegal, por meio de repulsa, insurreição ou revolução (BORN, 2014, p. 138).

Portanto, a desobediência civil e o direito de resistência diferem-se da objeção de

consciência,  pois,  esta  é  voltada  a  uma  norma  legítima  e  moral,  entretanto,  mostra-se

incoerente com o âmago do indivíduo.

Salienta-se, por fim, que a Constituição sobrepôs a liberdade do cidadão ao próprio

texto normativo, mas caso este descumpra a prestação alternativa, a qual será irrenunciável,

sujeita-se a suspensão de seus direitos políticos.

Os  direitos  políticos  referem-se  à  participação  popular  no  processo  político,  em

outras palavras, é a atuação do cidadão na vida pública, e nascem a partir dos dezesseis anos

de idade aos brasileiros natos ou a partir da naturalização, perdurando até a morte ou a perda

por  motivos  como  o  cancelamento  da  naturalização,  a  opção  de  nacionalidade  ou  o

descumprimento de prestação alternativa em substituição a obrigação a todos imposta em

decorrência do imperativo de consciência.  
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Destarte,  a  suspensão  dos  direitos  políticos  daquele  que  descumprir  medida

alternativa, não configura sanção, mas enquadra-se como poder de polícia, que cessa quando

o objetor cumpre a referida medida alternativa, isto é, visa apenas impor o cumprimento desta.

Cumpra-se destacar a distinção entre objetor e eximido. O primeiro é aquele que

invoca a objeção para se isentar do cumprimento de um dever a todos imposto, quando este

sente que seus princípios foram feridos, submetendo-se ao cumprimento de uma prestação

alternativa  determinada  pelo  Estado.  O segundo  diz  respeito  àqueles  que  igualmente  aos

objetores,  se  recusam  ao  cumprimento  da  obrigação,  porém  não  aceitam  a  prestação

alternativa  imposta,  ou  seja,  eximido  é  aquele  que  descumpriu  prestação  principal  e  a

alternativa e tem como consequência a suspensão de seus direitos políticos.

3. DA OBJEÇÃO DE CONSCIÊNCIA NO SERVIÇO MILITAR OBRIGATÓRIO

Poucas são as questões que envolvem o direito de objetar uma lei, sendo as mais

abrangentes, as que envolvem questões militares. No Brasil, o Serviço Militar Obrigatório tem

duração de doze meses e, a alegação de objeção de consciência é permitida em tempos de paz

e se encontra positivada na Carta Magna no artigo 143, § 1º, o qual dispõe:

Art. 143. O serviço militar é obrigatório nos termos da lei.
§ 1º Às Forças Armadas compete, na forma da lei, atribuir serviço alternativo aos
que,  em  tempo  de  paz,  após  alistados,  alegarem  imperativo  de  consciência,
entendendo-se como tal o decorrente de crença religiosa e de convicção filosófica ou
política, para se eximirem de atividades de caráter essencialmente militar.

Segundo Rodrigues (2010, p.  73),  a obrigatoriedade na defesa da pátria tem sido

tratada pela via constitucional desde 1824, na Constituição Política do Império do Brasil, a

qual foi aprimorada na Constituição da República de 1891, adotando o princípio da nação em

armas, o qual obriga a pessoa do sexo masculino, maior de dezoito anos de idade, a submeter-

se ao serviço militar obrigatório, buscando proteger a soberania nacional pela criação de uma

reserva de contingencia, sendo um papel fundamental dos exércitos brasileiros a proteção das

fronteiras e da soberania nacional de possíveis invasões inimigas.

Com a leitura do dispositivo, pode-se verificar que o legislador constituinte criou

exceções  ao  cumprimento  da  obrigação derivadas  do imperativo  de consciência,  fruto de

convicções  religiosas,  filosóficas  ou  políticas,  atribuindo  ao  indivíduo  outros  serviços

compatíveis com tais crenças, desempenhando outras atividades dentro de uma das Forças.

No âmbito da objeção de consciência no serviço militar, esta pode ser caracterizada

como  omissiva,  personalíssima,  pacifica  e  parcial.  Ou  seja,  o  imperativo  de  consciência

militar  é  omissivo,  quando  o  cidadão  escusa-se  se  cumprir  obrigação  a  todos  imposta;
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personalíssima,  visto  que  esta  é  inerente  ao  indivíduo,  sendo ele  o  único  apto  a  praticar

referido ato; pacifico, pois é um ato realizado mediante simples alegação; e, por fim, parcial

porque ao ser alegada, fica o indivíduo sujeito a uma prestação alternativa. 

A Portaria n.° 2.681/Cosemi, de 28/7/1992, considerada o Regulamento da Lei da

Prestação  do  Serviço  Alternativo,  estabeleceu  algumas  condições  do  Serviço  Alternativo,

quais sejam:

Art. 3.º O Serviço Alternativo ao Serviço Militar Obrigatório, consiste no exercício
de atividades de caráter administrativo, assistencial, filantrópico, ou produtivo, por
aqueles que, em tempo de paz, após alistados, alegarem imperativo de consciência,
decorrente  de  crença  religiosa  ou  de  convicção  filosófica  ou  política  para  se
eximirem de atividades de caráter essencialmente militar.
[...]
Art.  4.º  O Estado-Maior  das  Forças  Armadas  (EMFA),  em coordenação  com os
Ministérios Militares, estabelecerá as áreas de atividade, a carga semanal mínima e
as modalidades de Prestação desse Serviço.
§  1.º  Desde  que  compatível  com as  atividades  da  Força,  o  Serviço  Alternativo
poderá ser prestado em Organização Militar da Ativa (OMA) ou Órgão de Formação
de Reservas (OFR), respeitada a restrição legal de não atribuição ao prestante de
atividades de caráter essencialmente militar.

Todavia,  os  serviços  alternativos,  com  caráter  unicamente  civil  como  prestação

substituta, que poderiam ser realizados nos muitos órgãos civis ligados às funções estatais,

adotado  como  opção  pelos  jovens  objetores  de  consciência  ao  serviço  militar,  os  quais

deveriam assegurar valores essenciais à democracia, acabaram por ser prestados dentro das

unidades  castrenses,  estando  aos  cuidados  exclusivos  das  Forças  Armadas,  sendo

incompatível com a ideia de quem busca servir à pátria para objetivos pacíficos. Deste modo,

acabavam por contrariar acordos internacionais dos quais o Brasil pactua, pois, ainda assim,

possuíam elementos militares.

Outro ponto importante é que, a obrigação para com o Serviço Alternativo, em tempo

de paz, deve iniciar-se a partir da opção do alistado por esse serviço e se estender até 31 de

dezembro do ano em que o indivíduo completar quarenta e cinco anos, com duração normal

de dezoito meses.

Devido ao grande número de  pedidos  de eximição ao serviço  militar  obrigatório

juntamente  com o  serviço  alternativo  e,  tentando  combater  uma injustiça  gerada  para  os

opositores de consciência devido à suspensão dos direitos políticos,  foi editada a Portaria

Normativa do Ministério  da Defesa n.º  147, de 16 de fevereiro de 2004, a qual resolveu

implantar o Serviço Alternativo ao Serviço Militar Obrigatório mediante convênios com os

demais ministérios, devendo ainda obedecer à diretriz de ser efetivamente realizado fora das

unidades castrenses.

O  processamento  dos  casos  de  eximição  da  prestação  do  serviço  militar  com a
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suspensão  de  direitos  políticos  cabe  ao  Ministério  da  Justiça, ocorrendo  quase  sempre

administrativamente.  Para isso, basta o indivíduo requerer a eximição alegando escusa de

consciência, apresentar declarações de filiação à religião, quando for esse o caso, e aguardar a

publicação da suspensão dos direitos políticos no Diário Oficial da União (DOU).

Ante o exposto, a Objeção de Consciência faz colidirem os valores de liberdade e de

segurança.  A  caracterização  nacional  das  Forças  Armadas  como  instituição  nacional,

permanente e regular, é reconhecida pela Constituição Federal de 1988, donde se depreende

que  sempre  deverá  contar  com  efetivos  suficientes  para  seu  funcionamento,  mediante

recrutamento compulsório, considerando que todo cidadão tem a responsabilidade de defender

sua Pátria.

Nas últimas décadas a instituição militar tem perdido gradativamente a sua força de

atração moral e psicológica. A propaganda militarista, ao tentar demonstrar pontos positivos

de sua instituição, prega que o serviço militar contribui para a educação cívica dos jovens,

para que assimilem os valores e interiorizem o espírito militar que logo irão aplicar em sua

vida social. 

Porém,  para  Maraschin  (2002,  p.  38),  “seu  papel  de  controle  social,  formação,

simbolismo e encarnação de valores patrióticos está em declive, assim como sua propaganda

de escola de cidadãos e  modelo de autoridade”.  Tal  discurso ainda fala  da utilização das

Forças Armadas apenas para defesa externa, o que, entretanto, possui ressalvas, uma vez que

em vários  países  os  exércitos  foram utilizados  para  intimidar  os  cidadãos  dentro  do  seu

próprio país.

Dentre os argumentos contra o Serviço Militar Obrigatório encontra-se a anulação da

individualidade, sujeitando o indivíduo a um sistemático autoritarismo, através de um rígido

processo disciplinar, o que acaba por favorecer a corrente dos objetores de consciência. Além

do que, os diversos valores militares utilizados para defesa de tal obrigação demonstram um

contrassenso com os interesses democráticos da maioria do povo brasileiro.

Cumpre destacar que o fato do indivíduo alegar escusa de consciência ao serviço

militar obrigatório, não o libera da obrigação de cidadania, a qual impõe o dever lutar pelo

próprio país em caso de guerra.

Nesse  campo  da  objeção  de  consciência  invocada  perante  o  Serviço  Militar

Obrigatório, cabe ainda analisar a questão referente à suspensão dos Direitos Políticos, que

ocorre quando o indivíduo se recusa também a prestar o serviço alternativo, disposto no artigo

15, da Constituição da República, in verbis:

Art. 15. É vedada a cassação de direitos políticos, cuja perda ou suspensão só se dará
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nos casos de:
I - cancelamento da naturalização por sentença transitada em julgado;
II - incapacidade civil absoluta;
III - condenação criminal transitada em julgado, enquanto durarem seus efeitos;
IV -  recusa  de  cumprir  obrigação  a  todos  imposta  ou prestação  alternativa,  nos
termos do art. 5º, VIII;
V - improbidade administrativa, nos termos do art. 37, § 4º.

A perda  e  a  suspensão  dos  direitos  políticos  importam  na  perda  definitiva  ou

temporária  dos  direitos  políticos  de  votar  ou  ser  votado,  respectivamente,  em  caráter

excepcional. Observa-se que a Constituição não especificou os casos de perda ou suspensão,

ficando a critério da doutrina fazê-la. 

A  suspensão  dos  direitos  políticos,  que  ocorre  se  for  descumprido  o  serviço

alternativo imposto por conta da escusa de consciência, difere da perda dos direitos políticos

pela duração da restrição imposta. Enquanto a suspensão dos direitos políticos é temporária, a

perda é definitiva. Em caso de perda ou suspensão dos direitos políticos o indivíduo deixa de

ser eleitor ou torna-se incapaz de alistar-se como tal, privando-se da elegibilidade e de todos

direitos fundados na qualidade de eleitor. 

Ademais, o fato de o cidadão recusar-se a cumprir ou cumprir parcialmente a medida

alternativa  imposta,  ficará  sujeito  a  suspensão dos  direitos  políticos.  Em outras  palavras,

aquele que não cumprir integralmente as medidas alternativas, está sujeito, igualmente aquele

que se eximiu de cumprir a medida, à suspensão de seus direitos políticos. 

As  conseqüências  da  suspensão  dos  direitos  políticos  refletem  diretamente  no

cotidiano do indivíduo, importando em restrições em diversas esferas, tais como a privação

temporária  do  direito  de  votar,  ser  votado  e  de  seus  atributos  de  eleitor,  assumir  cargo

decorrente de concurso público, efetuar matrícula em universidades, emitir passaporte, entre

outros. 

Acrescenta-se que a suspensão dos direitos políticos é temporária, portanto, cessadas

as causas que a originaram, o cidadão readquire seus direitos políticos.

4. CONCLUSÃO

A  necessidade  de  esclarecimento  do  instituto  da  objeção  de  consciência  no

ordenamento brasileiro é nítida, uma vez que a estrutura legislativa de amparo aos direitos da

consciência é precária, levando-se em conta que sua regulamentação é feita apenas por meio

de portarias normativas.

Deve-se considerar que existem alguns limites no comportamento individual que não

podem ser transpostos pelas leis, o que certamente geraria uma injustiça sentida no âmago do
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indivíduo. Os problemas em torno do Serviço Militar Obrigatório e a Objeção de Consciência

como uma forma de oposição ao mesmo podem ser tratados como uma injustiça para muitos

indivíduos. 

Ao se deparar com jovens que se negam a cumprir esta obrigação, o Estado se vê na

necessidade de retirar-lhes alguns direitos, como forma camuflada de coação para a prestação.

A Objeção  de  Consciência  se  trata  de  uma  opção  política  democrática,  da  decisão  do

indivíduo ser moralmente coerente consigo mesmo.

A obrigação de prestar o Serviço Militar Obrigatório colide com as razões morais

das  pessoas  obrigadas  ao  mesmo,  sendo  que  o  direito  de  consciência  como  direito

fundamental, é resguardado na maioria dos países. 

O Brasil, como Estado democrático, deve reconhecer este direito inalienável de todo

o ser humano, afirmando a liberdade de conduzir sua existência com base em valores que lhes

sejam dignos. A aplicação de tal instituto não pode ser feita de forma restritiva, permitindo

que as pessoas tenham uma margem mais ampla de escolhas,  seguindo normalmente suas

convicções. 

Sob outro aspecto, o legislador não levou em consideração que a eximição ao serviço

militar  significaria  não  somente  a  suspensão dos  direitos  políticos.  Outros  direitos  foram

prejudicados,  podendo  citar  a  impossibilidade  de  acesso  às  universidades  públicas  e  a

indisponibilidade de saída do país, devido à impossibilidade de retirada do passaporte. Trata-

se, portanto, de direitos civis e sociais que são indiretamente violados em razão da perda dos

direitos políticos.

Pode-se observar que os serviços alternativos ficaram vinculados às Forças Armadas,

e devido ao fato de as atividades oferecidas continuarem a ser prestadas dentro das unidades

castrenses, houve a necessidade de edição de outra Portaria Normativa. Todo esse problema

poderia ser evitado caso houvesse Lei regulamentando o instituto, o que contribuiriam em

muito para a sua segurança jurídica.

A forma como o Serviço Militar Obrigatório é tratado no ordenamento, sugere que

algumas mudanças devem ser implantadas, uma vez que acaba por submeter o indivíduo aos

ditames de uma instituição antidemocrática, onde não há possibilidade de opinar, apenas de

obedecer.

A objeção de consciência confronta as normas jurídicas e não as normas sociais,

tendo em vista que sua exigência é especificamente sobre obrigação jurídica. Por assim dizer,

a  objeção  de  consciência  e  consequente  liberdade  do  cidadão  legitimam  o  Estado

Democrático de Direito. 
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Portanto, o objetor consciente deve não apenas ser tolerado, mas sim ser respeitado,

uma vez que a liberdade de consciência é um direito e a objeção de consciência é o meio para

se valer deste direito. 

Há uma clara necessidade de formas alternativas de construção social, e os objetores

acabam influenciando indiretamente nessas reformas, atuando como meios efetivos na luta

política pela transformação do sistema. 

Neste rumo, é notório que a alegação da escusa de consciência demanda divulgação

nos círculos sociais de toda extensão territorial, uma vez que o tema é carente de divulgação

publicitária para instruir a população acerca deste direito fundamental.
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A EUTANÁSIA E O LIMITE PARA A INTERFERÊNCIA DO ESTADO,

EM ANÁLISE DO FILME MENINA DE OURO

Laísa Fernanda CAMPIDELLI2

RESUMO

Neste trabalho, procura-se analisar a faculdade do indivíduo de optar pela morte, nomeada de
eutanásia voluntária, em casos em que o estado de doença é crônico e, portanto, incurável. Em
paralelo, será examinado o filme “Menina de Ouro”, o qual traz o assunto à tona e revela os
sofrimentos enfrentados por essas pessoas. O doente, motivado pelo intenso sofrimento físico
e psíquico,  sem chances de melhora,  decide eliminar toda a dor e morrer com dignidade.
Assim, o presente trabalho tem como objeto a faculdade do indivíduo de optar pela eutanásia.
Neste contexto, inicialmente analisou-se o princípio do dano, o qual se baseia nos conceitos
do filósofo e economista inglês John Stuart Mill, importante pensador liberal e utilitarista do
século  XIX.  Para  Mill,  toda  interferência  externa  (Estado/  outros  indivíduos)  no  âmbito
individual (por ele nomeado de questões de interesse pessoal) é ilegítima, cabendo o ônus da
prova a quem deseje interferir em assuntos que só digam respeito ao próprio indivíduo. Essa
tese foi defendida no livro Ensaio sobre a liberdade, o qual estabelece limites do poder que
pode  ser  exercido  legitimamente  pela  sociedade  sobre  o  indivíduo.  Assim,  pretende-se
demonstrar  que  a  interferência  do  Estado no âmbito  individual,  com a  criminalização da
Eutanásia em casos de compaixão pelo pedido de morte com dignidade por parte do doente,
vai  contra  os  princípios  de  liberdade  e  respeito  a  vontade  do  indivíduo  quando esta  não
implica riscos a terceiros.

PALAVRAS-CHAVE:  Menina de Ouro. Dignidade da pessoa humana. Princípio do dano.
John Stuart Mill. Eutanásia.

ABSTRACT

This paper seeks an analysis of the individual's right to opt for death, known as voluntary
euthanasia, in cases where the disease state is chronic and therefore incurable. In parallel, the
film  "Million  Dollar  Baby"  will  be  analyzed,  which  brings  the  subject  to  light  and
demonstrates the sufferings faced by these people. The patient, motivated by intense physical
and mental suffering, with no chance of improvement, decides to end all the pain and die with
dignity. In this context, the harm principle was analyzed, which is based on the concepts of
the  English  philosopher  and economist  John Stuart  Mill,  a  leading  liberal  and  utilitarian
thinker  of  the  nineteenth  century.  To  Mill,  all  outside  interference  (State/others)  at  the
individual level (named by him as self-interest matters) is illegitimate, leaving the burden of
proof to whoever wishes to interfere in matters which only refer to oneself. This thesis was
defended in the book On Liberty, which defines the limits of power that can be exercised
legitimately  by  society  over  the  individual.  Thus,  we  intend  to  demonstrate  that  State
interference in the individual, with the criminalization of euthanasia in cases of sympathy to
the request for death with dignity by the patient, goes against the principles of freedom and
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respect the will of the individual when it does put others in risk.

KEY WORDS:  Million Dollar Baby. Dignity of the human person. Harm principle. John
Stuart Mill. Euthanasia.

INTRODUÇÃO

Com o exame do filme “Menina de Ouro”, o presente artigo propõe uma análise do

direito  à  liberdade  de  escolha  sobre  a  própria  vida,  situação  relatada  no  enredo,  pela

personagem Maggie, no intuito de discutir a garantia à dignidade da pessoa humana em casos

de doentes em fase terminal ou sem qualidade de vida. 

O  filme  que  inspira  este  artigo  mostra  o  sofrimento  da  personagem  Maggie,

interpretada por Hilary Swank, a qual concretiza seu sonho de tornar-se lutadora de boxe,

mas, ao passar por uma fase degradante, após ficar tetraplégica e acamada, implora ao seu

treinador que acabe com seu sofrimento, praticando com ela a eutanásia. 

A Eutanásia tem vários significados, todos associados a uma boa morte, sendo esta a

forma de libertação do sofrimento de um doente em fase terminal ou em situação de péssima

qualidade de vida. 

A discussão deste trabalho torna-se necessária, visto que, assim como no filme, o

tema se faz presente no cotidiano e, por essa razão, os direitos fundamentais aqui dispostos

serão estudados mediante a perspectiva constitucional, com a intenção de analisar até onde

pode o Estado intervir na liberdade do indivíduo. Serão citadas as discussões morais e éticas,

bem como as razões apresentadas pela legislação de diversos países tanto para a aceitação da

eutanásia e a sua penalização, quanto as justificativas dadas pelos que a permitem. O presente

trabalho foi desenvolvido pelo método hipotético – dedutivo. 

Dessa forma,  pretende-se analisar  se  seria  justa  a  criminalização do treinador  de

Maggie, Frankie Dunn, interpretado por Clint Eastwood, ao ceder à insistência da jovem que

sofria acamada e retirar sua vida em um ato de piedade. Sendo de grande valia ressaltar que a

autonomia do direito de morrer é proibida em detrimento de regras que a sociedade impõe.

Até que ponto, no entanto, há justiça em criminalizar alguém que, motivado por um pedido de

morte com dignidade, termina com o sofrimento de outrem que, em tese, deveria ter liberdade

de escolha sobre a própria vida?

Esse é o drama enfrentado pelo personagem de Bill Clinton, o treinador de boxe a

quem Maggie suplica que lhe desligue os aparelhos que a mantêm viva, ainda que em estado

próximo ao vegetativo.

Expor-se-á,  nas  linhas  subsequentes,  o  princípio  do  dano,  de  John  Stuart  Mill,
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confrontando o sistema atual Brasileiro com os limites com os quais o Estado deveria agir

sobre a esfera individual, sendo o intuito principal deste artigo a preocupação com o respeito

ao princípio da dignidade da pessoa humana (art. 1º, inc. III da Constituição Federal), porque

na prática, a sobrevivência de forma indigna é valorizada, enquanto a escolha pela morte com

dignidade é proibida e penalizada. 

O presente artigo busca contribuir para uma melhor interpretação quanto ao direito

de liberdade do indivíduo sobre a sua vida, de maneira mais justa, mesmo sabendo que o aqui

exposto não é a solução do problema, mas uma argumentação a favor da necessidade de se

respeitar a liberdade individual desde que esta não prejudique terceiros.

1 DELIMITAÇÃO DA EUTANÁSIA

A discussão sobre a eutanásia começou a existir já na Grécia Antiga. Assim, a origem

etimológica da palavra vem do grego “eu”(bom) e  “thanatos”(morte), sendo traduzida como

boa morte. Filósofos antigos, como Sócrates e Platão, já a mencionavam em seus estudos,

defendendo a  ideia  de  que  o sofrimento  resultante  de  uma doença  dolorosa  justificava  o

suicídio. (GOLDIN, 2004)

Destacam-se  notáveis  diferenças  nas  diversas  definições  de  eutanásia,  sendo

necessário analisar cada uma delas. A eutanásia ativa é tida como um ato piedoso de extinguir

a  dor  do  doente,  provocando-lhe  a  morte  sem  sofrimento,  normalmente  realizada  pelos

parentes próximos ou pelo médico responsável. Já a eutanásia passiva, muitas vezes chamada

de ortotanásia, consiste na interrupção de todos os meios que tenham como fim prolongar-lhe

a  vida,  com  o  objetivo  de  abreviar  sua  morte,  diminuindo  seu  sofrimento  e  evitando  a

distanásia. Diferem ambas do suicídio assistido, pois neste não é um terceiro quem o executa,

mas sim o próprio doente, mesmo que auxiliado por outrem. A eugenia, prática que tem como

principal  exemplo  de  adeptos  os  nazistas,  é  a  eliminação  de  indivíduos  para  exterminar

determinada raça ou tipo de pessoas descritas como “inferiores”. Razões econômicas também

podem levar à eutanásia, quando parentes não conseguem custear o tratamento do doente,

podendo esta modalidade ser nomeada de eutanásia econômica. (SONOHARA et al, 2014, p.

26-27).

Pretende-se, neste artigo, dar destaque à eutanásia voluntária, aquela que é executada

conforme a vontade do paciente. 

Nas palavras de José Roberto Goldim:

O  termo  Eutanásia  vem  do  grego,  podendo  ser  traduzido  como  "boa  morte"ou
"morte apropriada". O termo foi proposto por Francis Bacon, em 1623, em sua obra
"Historia  vitae  et  mortis",  como  sendo  o  "tratamento  adequado  às  doenças
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incuráveis". De maneira geral, entende-se por eutanásia quando uma pessoa causa
deliberadamente a morte de outra que está mais fraca, debilitada ou em sofrimento.
Neste  último  caso,  a  eutanásia  seria  justificada  como  uma  forma  de  evitar  um
sofrimento acarretado por um longo período de doença. Tem sido utilizado, de forma
equivocada, o termo Ortotanásia para indicar este tipo de eutanásia. Esta palavra
deve ser utilizada no seu real sentido de utilizar os meios adequados para tratar uma
pessoa que está morrendo. (2004)

A eutanásia pode ser resumida em uma ação (eutanásia ativa), caso do filme “Menina

de Ouro”, quando efetuada mediante pedido da própria pessoa ou da família, ou em uma

omissão, ou seja, a ausência de uma ação que teria resultados terapêuticos em determinada

circunstância (eutanásia passiva).

2 A EUTANÁSIA NO BRASIL

Para uma compreensão do estudo que será apresentado, faz-se necessário demonstrar

a instituição da eutanásia no Brasil. 

Essa  prática já  foi  objeto  de estudo na  Faculdade  de Medicina da Bahia.  Houve

também atenção ao tema em outros  estados,  como Rio  de  Janeiro  e  São Paulo,  onde se

desenvolveram inúmeras teses sobre esse assunto. 

Normalmente se usa, como suporte ao posicionamento favorável a esta prática, o art.

1º,  inciso III,  da Constituição Federal  (1988),  o  qual  faz menção à “dignidade da pessoa

humana”, tratando-a como fundamento do Estado Democrático de direito. O art. 5º, inciso III,

o qual  estabelece que  "ninguém será submetido a  tortura nem a tratamento desumano ou

degradante",  pode  ser  considerado  como  justificativa  para  a  prática  do  ato  supostamente

condenável em casos em que o indivíduo não suporta mais a situação em que se encontra.

O Código Civil estabelece que "ninguém pode ser constrangido a submeter-se, com

risco de morte, a tratamento médico ou a intervenção cirúrgica". Assim há a autorização de

que, em determinados casos, o indivíduo se negue a realizar o tratamento. (BRASIL, 2002).

Pode-se considerar um avanço o caso do Estado de São Paulo, o qual possibilita ao

paciente recusar determinados tratamentos por meio da Lei dos Direitos dos Usuários dos

Serviços  de Saúde,  de  nº  10.241/99,  que  em seu  art.  2º,  Inciso  XXIII,  expressa que  são

direitos dos pacientes dos serviços  de saúde no Estado de São Paulo "recusar  tratamentos

dolorosos ou extraordinários para tentar prolongar a vida", respeitando a liberdade de escolha

do indivíduo.(GOLDIM, 2004).

O  atual  código  penal  não  faz  menção  em  específico  ao  crime  de  eutanásia,

condenando assim qualquer ato antinatural que possa vir a extinguir a vida, apenas sendo

tratado como homicídio privilegiado de relevante valor moral. 
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Na busca por melhorias e respeito aos direitos fundamentais, tornou-se projeto de lei

nº 236/2012, o anteprojeto do novo Código Penal do Senado Federal, que trata da eutanásia

no seu §2:

Art. 122. Matar, por piedade ou compaixão, paciente em estado terminal, imputável
e maior, a seu pedido, para abreviar-lhe sofrimento físico insuportável em razão de
doença grave:
Pena – prisão, de dois a quatro anos.
§ 1º O juiz deixará de aplicar a pena avaliando as circunstâncias do caso, bem como
a relação de parentesco ou estreitos laços de afeição do agente com a vítima.
Exclusão de ilicitude
§ 2º Não há crime quando o agente deixa de fazer uso de meios artificiais para
manter a vida do paciente em caso de doença grave irreversível, e desde que essa
circunstância esteja previamente atestada por dois médicos e haja consentimento do
paciente,  ou,  na  sua  impossibilidade,  de  ascendente,  descendente,  cônjuge,
companheiro ou irmão. (BRASIL, 1940)

A autonomia no direito de escolha entre a vida em situação desumana e a morte de

maneira digna não é permitida em detrimento das regras que regem a sociedade; é o doente,

porém, que paga o preço com seu sofrimento prolongado.

3 DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA

A dignidade da pessoa humana é um direito fundamental, podendo-se dizer que os

titulares  dos  direitos  fundamentais  são  “todos os  homens”.  Assim,  nas  palavras  de  quem

defende o direito a vida digna:

...  significa  cada  um e  todos  os  humanos  do  planeta,  os  quais  haverão  que  ser
considerados  em  sua  condição  de  seres  que  já  nascem  dotados  de  liberdade  e
igualdade em dignidade e direitos. (ROCHA, 2004, p.7)

A dignidade, segundo Rizzatto Nunes, “é um conceito que foi sendo elaborado no

decorrer da história e chega ao início do século XXI repleta de si mesma como um valor

supremo, construído pela razão jurídica”, devendo dessa forma, ser analisada em cada caso e

não podendo ser generalizada. (2009, p.49) 

Toda pessoa tem direito  à  vida  com liberdade e  igualdade,  mas até  que ponto o

princípio da dignidade da pessoa humana é respeitado quando se obriga alguém a viver em

constante sofrimento psíquico e físico? A dignidade do adoentado é mesmo respeitada quando

este é obrigado a continuar vivendo em meio a tanta dor? Não teria a própria pessoa direito de

escolha sobre a própria vida? E o direito a morte digna?

A dignidade da pessoa humana só poderá ser limitada quando afetar a dignidade de

outrem.  Assim,  no estudo sobre a  eutanásia,  o  fenômeno da  ‘’autodeterminação’’ sobre  a

própria vida não pode ser contido, uma vez que não interfere na vida de terceiros. 

Assim,  observa-se  que  a  dignidade,  enquanto  qualidade  de  valor  inerente  ao  ser
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humano,  pressupõe o direito  ao indivíduo de deliberar  de forma independente sobre suas

opiniões e conceitos existenciais. Torna-se desnecessário manter indivíduos vivos contra sua

vontade,  quando  estes  não  aguentam  mais  o  sofrimento  advindo  de  dores,  limitações  e

dependências impostas por doenças ou acidentes que lhes tiraram o prazer de viver.

É de grande valia ressaltar que não se pode decidir por outrem o que fazer com sua

vida. Deve-se ter garantido o direito de querer viver ou morrer dignamente, baseando-se na

argumentação de que não se aguenta mais o sofrimento e as suas limitações. Esse argumento

deve ser considerado pela legislação pátria, pois não se pode estar no lugar do enfermo para

estimar quão grande é o sofrimento pelo qual ele está passando.

4 PRINCÍPIO DO DANO

O princípio do dano de John Stuart Mill, tese defendida em Sobre a Liberdade, parte

do pressuposto de que, ao Estado, só seria legítimo intervir em relações individuais que o

prejudiquem ou o façam a terceiros.  Assim,  toda interferência  em assuntos que só dizem

respeito ao próprio indivíduo é ilegítima, cabendo à parte que a deseja o ônus de provar a

razão pela qual tem direito de fazê-la. Segue trecho do livro de Mill:

O único propósito com o qual se legitima o exercício do poder sobre algum membro
da sociedade civilizada contra a sua vontade é impedir o dano a outrem. O próprio
bem do indivíduo, seja material seja moral, não constitui justificação suficiente. O
indivíduo não pode legitimamente ser compelido a fazer ou deixar de fazer uma
coisa, porque talvez seja melhor para ele, porque tal o faça mais feliz, porque na
opinião dos outros seja sábio ou reto. Essas são boas razões para o admoestar, para
com ele discutir, para o persuadir, para o aconselhar, mas não para o coagir, ou para
lhe  infligir  algum  mal  caso  aja  de  outra  forma.  Para  justificar  a  coação  ou  a
penalidade, faz-se mister que a conduta de que se quer desviá-lo, tenha em mira
causar dano a outrem. A única parte da conduta por que alguém responde perante a
sociedade, é a que concerne aos outros. Na parte que diz respeito unicamente a ele
próprio, a sua independência é, de direito, absoluta. Sobre si mesmo, sobre o seu
próprio corpo e espírito, o indivíduo é soberano. (1991, p. 33-34)

Nesse contexto é necessário entender quais são os assuntos pertinentes somente ao

indivíduo, não podendo ele ser objeto de interferência. Indivíduos maiores de idade e com

plena  capacidade  em relação  a  suas  faculdades  mentais  devem ter  suas  opiniões  e  seus

objetivos de vida respeitados, desde que estes não causem danos a terceiros.  Deverão ser

tratados com respeito os sentimentos e opiniões pessoais, os gostos e objetivos de vida, a

liberdade que cada ser humano deve ter na escolha do melhor para si.

É  importante  ressaltar  que  toda  interferência  consiste,  na  prática,  em forçar  um

indivíduo a fazer algo contra a sua vontade, desrespeitando a sua liberdade de optar por aquilo

que julgue melhor para si.

Para Mill, há casos em que é legitimo ao Estado intervir em opiniões particulares,
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como é o caso de crianças, as quais ainda não atingiram plena capacidade de discernimento e,

portanto, não podem delimitar o melhor para suas vidas. Pode-se dizer o mesmo de pessoas

que não estejam em plena posse das faculdades mentais comuns, como os deficientes mentais

e pessoas sob a influência de álcool ou drogas.

Deverá, contudo, haver intervenção da mesma forma em casos em que o indivíduo

em questão,  apesar  de estar  em plena capacidade  mental,  não  conheça algum fato  que o

poderia fazer agir de outro modo. Para ilustrar tal percepção, pode-se usar o caso de uma

pessoa que está em uma ponte prestes a ruir. É legítimo avisar-lhe que esta poderá desmoronar

a qualquer momento, caso ainda não o saiba; se ela sabe, porém, da situação atual da ponte e

mesmo assim deseja ficar ali, não caberá intervenção. Destaca-se o trecho ainda do mesmo

livro:

Desde  o  instante,  todavia,  em  que  os  homens  atingiram  a  capacidade  de  se
orientarem  para  o  próprio  aperfeiçoamento  pela  convicção  ou  pela  persuasão
(instante já há bastante tempo alcançado em todas as nações com que precisamos
preocupar-nos  aqui),  a  coação,  quer  na  forma  direta,  quer  na  de  castigos  ou
penalidades por rebeldia, passou a ser inadmissível como método de consecução do
próprio bem individual, sendo justificável apenas quando tem em mira a segurança
alheia. (1991, p.35)

Há de se tratar ainda da legitimidade da intervenção em sociedades bárbaras, as quais

diferem das retrógradas. Mill concorda que a interferência nos assuntos internos de um país

seria  legítima  caso  se  tratasse  de  um regime  totalitário,  visto  que  nesse  caso  procura-se

impedir as pessoas de sair do país, limitando-lhes a liberdade. Diferencia-se, porém, nos casos

de sociedades retrógradas, como as que praticam a poligamia: é ilegítimo interferir caso todos

os seus membros concordem com a prática e a adotem.

É de grande valia relembrar o fato de Mill ser utilitarista; assim, opõe-se a qualquer

interferência caso esta não maximize a utilidade.

Em suma, esse princípio diz que a única razão pela qual as pessoas têm justificação,

individual ou coletivamente, em interferir na liberdade de ação de outrem, é a autoproteção.

Assim sendo,  a  função pela  qual  o  poder  pode ser  corretamente exercido sobre qualquer

membro de uma comunidade civilizada, contra a sua vontade, é o de prevenir dano a outros.

Dessa forma, ainda segundo Mill:

Em segundo lugar, o princípio requer a liberdade de dispor o plano de nossa vida
para  seguirmos  nosso  próprio  caráter;  de  agir  como  preferirmos,  sujeitos  às
consequências  que  possam  resultar;  sem  impedimento  da  parte  dos  nossos
semelhantes  enquanto  o  que  fazemos  não  os  prejudica,  ainda  que  considerem a
nossa conduta louca, perversa ou errada. (1991, p.38)

Pode-se concluir, então, que só será válida a intervenção motivada na autoproteção,

não podendo o Estado intervir em situações que só dizem respeito ao próprio indivíduo.
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5 RECUSA AO PATERNALISMO ESTATAL

Com base  no  Direito  Constitucional,  pode-se  dizer  que  o  Estado  paternalista  se

fundamenta em determinados valores como corretos e parte deles para limitar as liberdades

individuais. O Estado estaria, dessa forma, invadindo a esfera individual das pessoas tendo

como premissa que determinadas situações, mesmo que só versem sobre o indivíduo, devem

ser decididas pelo Estado. Para Mill, trata-se de um posicionamento equivocado:

Cada qual é o guardião conveniente da própria saúde, quer corporal, quer mental e
espiritual. Os homens têm mais a ganhar suportando que os outros vivam como bem
lhes parece do que os obrigando a viver como bem parece ao resto. (1991, p.38)

Para  Mill,  tal  justificação é  insuficiente,  uma vez  que uma pessoa  não pode ser

forçada a fazer ou deixar de fazer algo porque será melhor para ela, porque lhe trará mais

felicidade, em razão de o senso comum achar mais sábio que o faça, ou porque a opinião

pública acha mais  correto que assim seja  feito.  Considera-se que essas  razões  devem ser

usadas como forma de persuasão para que o indivíduo mude de ideia, considerando que, ao

debatê-la, nada se tendo imposto sobre sua liberdade, ele próprio tenha mudado de opinião.

O Estado deve apenas impedir que certos atos causem danos a outros indivíduos, não

havendo necessidade do consentimento do indivíduo em casos em que suas práticas estejam

prejudicando terceiros. Desse modo, segundo Mill, não pode o Estado proibir que as pessoas

façam mal a si mesmas, uma vez que isso limita a liberdade individual de pessoas plenamente

capazes.  Da mesma forma,  não  deve  o Estado intrometer-se nas  relações  que as  pessoas

estabelecem livremente entre si.

Mill demonstra que não basta apenas a pessoa possuir opiniões, mas sim comportar-

se de acordo com elas, o que é indispensável para o desenvolvimento humano. Assim sendo,

os  argumentos  apresentados  têm  o  intuito  de  preservar  a  liberdade  de  pensamento,  de

expressão e de ação conforme essas opiniões. A individualidade é relatada no trecho:

Sendo essas as razões que tornam imperativo tenham os homens liberdade de formar
opiniões e de exprimi-las sem reservas; e essas as funestas consequências para a
natureza intelectual humana e, através desta, para a natureza moral, se essa liberdade
não for concedida ou, a despeito de proibição, afirmada; examinemos, em seguida,
se as mesmas razões não requerem a liberdade dos homens para agir segundo as suas
opiniões — para levá-las à pratica, na sua vida, sem obstáculo, físico ou moral, da
parte dos seus semelhantes, enquanto o façam por sua, própria conta e risco. (1991,
p.102)

Observa-se que, ao invadir a esfera pessoal de liberdade do homem sem que este

tenha afetado terceiros,  o  Estado não estará  respeitando sua opinião e  direito  de agir  em

conformidade. Se o indivíduo é totalmente capaz ao tomar sua decisão, não cabe ao Estado

interferir, devendo deixar que cada um assuma suas decisões e riscos delas decorrentes.
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O  principal  ingrediente  do  processo  individual  e  social,  como  diria  Mill,  é  a

liberdade. É desejável que, nas coisas que não digam respeito primariamente aos outros, a

individualidade se possa afirmar. Assim como não há verdades absolutas e infalíveis, deve-se

valorizar  a  diversidade  de  opiniões,  pois  isso  é  bom,  uma  vez  que  resta  claro  que  a

humanidade ainda é imperfeita, devendo as diferentes experiências de maneiras de vida ser

levadas em consideração. (1991, p.103-104)

Assim,  usando  como  base  o  princípio  do  dano,  já  citado,  haverá  recusa  ao

Paternalismo Estatal, visto que este afere riscos irreparáveis à liberdade individual.

Dessa forma, a única parte da conduta de qualquer pessoa com a qual ela responde

perante a sociedade é a que diz respeito a terceiros e não às condutas que versem no âmbito

pessoal, referentes somente ao próprio indivíduo, à sua independência, sendo esta, por direito,

absoluta. Assim sendo, o indivíduo é soberano sobre o seu próprio corpo e a sua mente.

6 DESCRIMINALIZAÇÃO DA EUTANÁSIA PELO MUNDO

6.1 URUGUAI

O Uruguai foi, em 1934, um dos pioneiros a tolerar a Eutanásia. O procedimento

dependeria apenas da opinião do juiz após a análise do caso concreto, podendo isentar de pena

o agente que abreviou a morte de uma pessoa em estado terminal, desde que preenchidos

determinados requisitos, a saber:

De acordo com a legislação Uruguai, é facultado ao juiz a exoneração do castigo a
quem realizou este tipo de procedimento, desde que preencha três condições básicas:
- Ter antecedentes honráveis
- Ser realizado por motivo piedoso, e
- A vítima ter feito reiteradas súplicas. (GOLDIN, 1997, p. 06)

Isso está expressamente tratado no artigo 37 do Código Penal Uruguaio (lei n°9.914

de 29 de junho de 1934)

Artigo 37: Del homicídio piedoso: Lo jueces tiene la facultad de exonerar de castigo
al sujeto de antecedentes honrables, autor de um homicídio, efectuado por mobiles
de piedad, mediante súplicas reiteradas de la vítima. (URUGUAI, 1934)

Entretanto, o mesmo tratamento não é dado ao suicídio ou à morte assistida, que

ocorrem  quando  uma  pessoa  auxilia  outra  a  tirar  a  própria  vida.  Nesta  hipótese,  há  a

caracterização de um delito, previsto no artigo 315 desse mesmo código.

6.2 HOLANDA

A eutanásia  vem  sendo  debatida  na  Holanda  desde  a  década  de  1970,  e  mais
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especificamente no ano de 1973, no mundialmente conhecido caso Postma, que consistiu no

julgamento e condenação da médica Giertuida Postma pela prática da eutanásia, até então

considerada  homicídio,  contra  sua  mãe,  doente  em  estado  terminal  que  reiteradamente

clamava pela retirada de sua própria vida. (SONOHARA et al, 2014, p. 28-29).

A partir de então, o Ministério da Justiça e a Real Associação Médica Holandesa

(RDMA) deliberaram e chegaram a um consenso sobre a necessidade do estabelecimento de

um procedimento com critérios e elementos regulamentados e unificados para a prática da

eutanásia. Isso a tornaria um procedimento aceito, porém não legal, e essas condições apenas

eximiriam o médico da acusação de homicídio. Os critérios propostos foram os seguintes:

1) A solicitação para morrer deve ser uma decisão voluntária, feita por um paciente
informado;
2)  A  solicitação  deve  ser  bem  considerada  por  uma  pessoa  que  tenha  uma
compreensão clara e correta de sua condição e de outras possibilidades. A pessoa
deve ser capaz de ponderar estas opções, e deve ter feita tal ponderação;
3) O desejo de morrer deve ter alguma duração;
4) Deve haver sofrimento físico ou mental que seja inaceitável ou insuportável; e
5) A Consultoria de um colega é obrigatória. (GOLDIM, 2003)

Esse cenário pendurou até 2001, quando o país aprovou a lei que tornou a morte

assistida,  eutanásia  ou  suicídio  assistido,  um procedimento  legalizado  nos  países  baixos,

alterando os artigos 293 e 294 da Lei Criminal Holandesa. Apesar disso, tais práticas sofrem

rigoroso controle, sendo cada caso minunciosamente analisado por uma comissão regional e,

em caso de dúvida, levado ao conhecimento do poder judiciário. (GOLDIM, 2003)

6.3 BÉLGICA

A legalização da eutanásia na Bélgica ocorreu em maio de 2002, com a promulgação,

pelo Parlamento,  da lei  que autorizava sua prática,  definindo-a como: “Ato realizado por

terceiros, que faz cessar intencionalmente a vida de uma pessoa a pedido desta”. (SANTORO,

2010, p.121).

Observa-se que,  após  a  prática da  eutanásia,  todos os  casos  são revistos  por  um

comitê especial, que analisará se os critérios estabelecidos pela lei belga foram cumpridos.

6.4 COLÔMBIA

No movimento da judicialização do assunto, a análise da eutanásia na Colômbia deu-

se  mediante  decisão  final  de  sua  Corte  Constitucional,  em 1997.  Nessa  ocasião,  a  Corte

decidiu pela isenção de responsabilidade penal daquele que cometesse o chamado ‘’crime

piedoso’’,  desde  que  houvesse  consentimento  prévio  e  inequívoco do paciente  em estado

terminal. Entretanto, essa decisão não solucionou a questão, por ser conflitante com o artigo
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326 de seu Código Penal, que prevê como tipo penal a conduta do homicídio piedoso. Apesar

de sua tradição católica, grande parcela da população colombiana é a favor da legalização da

prática. (GOLDIN,1998).

6.5 ARGENTINA

Contemporaneamente, na Argentina, foi aprovada, em 2012, a denominada “Lei da

morte digna”, a qual pacientes terminais ou em estado irreversível têm o direito de rejeitar

tratamento médico, alimentos ou reanimação artificial. Assim sendo, de acordo com o senado,

a lei argentina não legaliza a eutanásia ou o suicídio assistido, mas permite a “morte digna”.

A questão é muito polêmica e ainda amplamente criticada por diversos setores da

comunidade do país.

7 PAÍSES ONDE A EUTANÁSIA É PROIBIDA E SUAS EXCEÇÕES

7.1 ESTADOS UNIDOS

Nos  Estados  Unidos,  a  decisão  sobre  a  permissão  ou  proibição  da  prática  da

eutanásia é de competência de cada um dos entes da federação. A justiça americana, apesar de

proibir sua prática, por lei, possibilitou, em algumas situações que envolviam o final da vida,

a  interrupção do tratamento  que visava apenas  prolongar  o processo natural  da  morte  do

paciente, o suicídio assistido. (GOLDIM, 2005).

É expressamente permitida a prática do suicídio assistido nos Estados americanos do

Oregon, de Washington, de Vermont, de Montana e do Texas.

7.2 FRANÇA

Na França,  o  cenário é  de possíveis mudanças.  Em maio de 2015,  o  Parlamento

Francês aprovou a chamada “Lei do sono profundo’’ permitindo a pacientes com doenças

terminais a possibilidade de entrarem em sedação contínua até a morte, caso o solicitem.

É, sem dúvida, um grande passo rumo à legalização da eutanásia, sendo que esta é

intitulada como crime de homicídio, embora com previsão de atenuante da pena, de acordo

com o artigo 116 do Código Penal Francês.

7.3 ALEMANHA

A suprema  corte  Alemã,  em  junho  de  2010,  decidiu  como  não  sendo  crime  a
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eutanásia passiva, ou seja, nesse país não é crime interromper procedimentos médicos que

mantêm vivos pacientes terminais, desde que haja sua autorização. Entretanto, essa decisão

não legalizou o suicídio assistido ativo, punido, segundo a legislação nacional, com até 5 anos

de prisão, sendo causa atenuante de pena. (BBC - ALEMANHA, 2010).

CONCLUSÃO

Dado o exposto, e após analisar o enredo do filme que inspirou o presente artigo,

pode-se dizer que cabe ao Estado apenas impedir atos que causem danos a outros indivíduos.

Desse modo, segundo John Stuart Mill, não pode o Estado proibir que as pessoas façam mal a

si  mesmas,  uma vez que isso limita  a liberdade individual  de seres  humanos plenamente

capazes. 

Como se constata  no filme,  de nada adiantou a  recusa de Frankie em atender  o

pedido de Maggie, a qual termina se cortando para demostrar o quão pior que a morte, era a

situação que ela estava vivenciando, fazendo com que esse treinador mude de ideia e lhe dê o

medicamento que causa o seu falecimento.

É  conveniente  que  a  vida  de  forma  indigna  também  seja  entendida  como  um

desrespeito à dignidade da pessoa humana. Torna-se desnecessário manter indivíduos vivos

contra sua vontade, quando estes não aguentam mais o sofrimento advindo de limitações e

dores motivadas por doenças ou acidentes que lhes tiraram o prazer de viver.

A dignidade da pessoa humana deve ser considerada em todos os momentos de sua

vida, inclusive nos últimos instantes. A única opção atual no Brasil é a ortotanásia, a qual é

lícita  porque  possibilita  justamente  isto:  que,  com  a  abstenção  de  tratamentos  fúteis  e

degradantes e a concessão de cuidados paliativos, possa o doente terminal seguir seu curso

natural, não partindo desta vida somente depois do que era incapaz de suportar.

Traçando  um  paralelo  entre  a  Constituição  Federal  de  1988  e  os  princípios  de

dignidade da pessoa humana, é de grande valia a tentativa de equilíbrio entre o Estado e a

liberdade sobre decisões que afetam apenas o indivíduo, relativamente à vida digna e à morte

sem dor. Assim, é importante que sejam estudadas com mais cautela situações em que há a

necessidade desse equilíbrio, diminuindo o sofrimento insuportável daqueles que claramente

não conseguem mais viver dignamente.
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A FALÊNCIA DA GUERRA ÀS DROGAS, SUA POLÍTICA

DISCRIMINATÓRIA E A REDUÇÃO DE DANOS - ANÁLISE DOS

DOCUMENTÁRIOS “CORTINA DE FUMAÇA” E “QUEBRANDO O

TABU”.

Valdir Henrique Ribeiro Firmino de OLIVEIRA3

RESUMO

O mundo busca há mais de um século erradicar  o  consumo e a produção de substâncias
psicoativas através de uma postura intercionalizada pelos Estados Unidos. A cada década que
se passava, a guerra às drogas era inflada pelo país norte-americano e comprada pelos demais
países.  Entretanto,  a  política  criminal,  que  atualmente  usa  o  método  bélico,  não  vingou,
inclusive no Brasil com sua atual Lei de Tóxicos. O presente trabalho pretende demonstrar a
falência deste sistema, mostrando que a criminalização acarreta danos profundos aos usuários
e as pessoas de seu convívio social, além de ser mais uma forma de discriminação social.
Busca, também, apresentar um posicionamento que alguns países vêm adotando atualmente
em relação ao consumo de entorpecentes, chamado de redução de danos.

PALAVRAS-CHAVE: Guerra  às  Drogas,  Proibicionismo;  Lei  de  Tóxicos;
Descriminalização; Redução de Danos.

ABSTRACT

The  world  seeks  more  than  a  century  to  eradicate  the  consumption  and  production  of
psychoactive substances through a posture internationalized by the United States. With each
passing decade, a war on drugs was inflated by the north-american country and bought by the
other  countries.  However,  a  criminal  policy,  that  currently  uses  the  war  method,  did  not
avenge,  including  in  Brazil  with  its  current  Toxic  Law.  The  present  work  intends  to
demonstrate the bankruptcy of this system, showing that the criminalization causes profound
damage  to  the  users  and  people  of  their  social  life,  besides  being  a  form  of  social
discrimination.  It  also seeks to present a position that some countries have been adopting
recently regarding the consumption of narcotics, called harm reduction.

KEY  WORDS:  War  on  Drugs,  Prohibitionism;  Toxic  Law;  Decriminalization;  Harm
Reduction.

INTRODUÇÃO

Há anos, notícias de apreensões de drogas inundam os noticiários. Todos os dias, a

mídia  apresenta  reportagens  de  tiroteios  em  favelas  ou  periferias  que  afligem  toda  a

sociedade.  Este  é  o  resultado  da  política  criminal  de  proibição  de  drogas,  que  ocorre

3 Graduando  em  Direito  pela  Universidade  Estadual  do  Norte  do  Paraná  –  UENP.  Contato:
valdir.henrique95@gmail.com
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internacionalmente.

O início do proibicionismo pelo mundo remete-se ao ano de 1912, na cidade de Haia

na Holanda, onde foi realizado o primeiro encontro para debates sobre o consumo e produção

de entorpecentes, especificamente de ópio e cocaína, que originou na chamada Convenção

Internacional do Ópio.

Naquele momento, começava uma abordagem que foi se difundindo pelo planeta,

principalmente com influência dos Estados Unidos, a ponto de declararem em 1971, com o

Presidente Richard Nixon, a conhecida Guerra às Drogas.

Após mais de quatro décadas com aplicação deste sistema bélico, restou provado que

a humanidade jamais  será capaz de viver  sem estas substâncias,  fazendo parte  da cultura

mundial, seja de forma positiva ou negativa. Consequentemente, resta reconhecer que a “War

on Drugs” não funcionou, que este é um modelo falido.

O consumo só aumentou e os preços só caíram, de modo que a batalha só prejudicou

os usuários,  estigmatizando-os.  Estes  indivíduos,  com a marginalização sob suas  cabeças,

passam  a  cometer  outros  ilícitos  como  forma  de  sustentarem  seus  vícios.  Acabam  se

prostituindo, roubando ou, até mesmo, traficando.

O Estado tenta solucionar esse vício através de sanções penais, como é nosso país.

Mas, dessa forma de abordagem manifesta-se outros dois problemas: a superlotação carcerária

e  a  discriminação  do  sistema  prisional.  Deste  modo  é  que  deve-se  reconhecer  que  os

dependentes necessitam de ajuda,  sendo uma das políticas apontadas a redução de danos,

aplicada por países como Portugal e Holanda. 

Os documentários “Cortina de Fumaça” e “Quebrando o Tabu” foram lançados entre

2010  e  2012,  demonstrando,  através  de  entrevistas  com especialistas  criminais,  médicos,

pesquisadores,  usuários,  produtores e,  até ex-presidentes  de diversos países,  que a Guerra

fracassou e que alternativas, como a que reduz os danos causados pelas drogas, mostram-se

melhores para toda a sociedade.

1. DROGAS: BREVE CONCEITUAÇÃO E HISTÓRICO DO PROIBICIONISMO

O século XX está marcado na história pela ocorrência dos dois maiores conflitos

bélicos,  a Primeira e a Segunda Guerras Mundiais.  Entretanto,  essa centúria também será

lembrada pela grande batalha contra as drogas.

Antes de qualquer abordagem, é necessário definir o termo “drogas”, que, de acordo

com o art.  1º, parágrafo único, da Lei nº 11.343/2006 são “as substâncias ou os produtos

capazes  de  causar  dependência,  assim  especificados  em  lei  ou  relacionados  em  listas
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atualizadas periodicamente pelo Poder Executivo da União”. Cabe trazer, conjuntamente, a

significação dada pela Organização Mundial de Saúde:

Um termo de uso variado.  Em medicina,  refere-se a  qualquer substância com o
potencial de prevenir ou curar doenças ou aumentar o bem estar físico ou mental; em
farmacologia,  refere-se  a  qualquer  agente  químico  que  altera  os  processos
bioquímicos  e  fisiológicos  de  tecidos  ou  organismos.  Portanto,  droga  é  uma
substância que é, ou pode ser, incluída numa farmacopéia. Na linguagem comum, o
termo  se  refere  especificamente  a  drogas  psicoativas  e  em  geral  ainda  mais
especificamente às drogas ilícitas, as quais têm um uso não médico além de qualquer
uso médico. As classificações profissionais (por exemplo: “álcool e outras drogas”)
normalmente procuram indicar que a cafeína, o tabaco, o álcool e outras substâncias
de uso habitual não médico sejam também enquadradas como drogas, na medida em
que elas são consumidas, pelo menos em parte, por seus efeitos psicoativos. (2010,
p. 57-58)

As substâncias entorpecentes estão presentes em toda a sociedade desde o primórdio.

Segundo o professor ESCOHOTADO (1998, p. 51), a primeira droga de que se tem registro é

o ópio, como extrai-se das tábuas sumerianas do século XXII a.C.; sendo seguido pelo vinho,

com importante difusão no século XVIII a.C. O documentário Quebrando o Tabu, de 2011,

também faz referência ao consumo de “Cannabis” pelos chineses no ano de 2700 a.C.

Durante os anos de 1839 a 1840, e 1856 a 1860, ocorreram as duas Guerras do Ópio.

Conforme nos ensina VALOIS (2017, p 37-39), a China proibiu o ópio pois o aumento do

consumo elevou consideravelmente os níveis de importação, desbalanceado a sua economia.

A  Inglaterra,  que  conseguia  ouro  através  da  venda  da  papoula,  ignorou  a  proibição,

continuando a  comercializá-la  como forma de  adquirir  os  chás  e  sedas  necessárias  à  sua

população.

Assim,  o  imperador  chinês  tornou  mais  rigorosa  a  fiscalização,  tendo  como

consequências grandes apreensões e fechamento de portos. Isso não impedia que a Inglaterra

traficasse todo o seu plantio àquele país. Por fim, a imposição inglesa do ópio em solo chinês

acabou  vencendo.  Durante  as  guerras,  a  demanda  aumentou  muito,  sendo  que,  com  a

legalização da importação de ópio em 1880, o imperador utilizou de programas informativos e

implantou hospitais  para  tratamentos,  o  que  diminui  gradativamente  o  uso  de  ópio  pelos

chineses, mostrando que a prevenção traz mais resultados do que a proibição (VALOIS, 2017,

p. 38 e 45).

Contudo, segundo ARAUJO (2012, p. 58), o verdadeiro movimento proibicionista

surge  em  1909,  quando  “os  Estados  Unidos  organizaram  um  encontro  internacional  na

CHINA, em Xangai, para propor estratégias internacionais de controle do ópio”. Isso ocorreu

quando  o  país  norte-americano  constatou  que  as  drogas  começaram  a  alcançar  a  sua

prestigiada e protegida população branca, corrupção inconcebível de uma etnia privilegiada.

Os  debates  foram  liderados  pelo  bispo  Charles  Henry  Brent,  forte  adepto  do
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proibicionismo, e culminou em um segundo encontro na cidade de Haia, na Holanda, no ano

de 1912. Este foi o primeiro tratado internacional de controle às drogas, especificamente na

produção  e  comercialização  de  ópio,  cocaína  e  seus  derivados.  No  total,  dozes  países

participaram do que ficou conhecido como Convenção Internacional do Ópio (VALOIS, 2017,

p. 69-72).

Segundo o mesmo autor, até o fim dos anos 50, a luta contra as drogas não trazia

consigo tamanho destaque internacionalmente. A Convecção de Haia não trouxe resultados e

os  entorpecentes  ainda  não  representavam  grande  perigo  econômico  e  social.  Mas,

internamente os Estados Unidos iam aumentando sua política antidrogas, passando por leis

como o “Harrison Act” e a Lei Seca, sendo lideradas pelo chefe de polícia antinarcóticos

Harry Aslinger. 

É  por  incentivo  deste  e  pelos  trabalhos  da  Organização  das  Nações  Unidas  em

centralizar todos tratados sobre drogas que tudo muda no ano de 1961, quando ocorreu em

Nova Iorque a Convenção Única sobre Entorpecentes da ONU. A política de drogas passa a

adotar a tolerância zero, utilizando a punição do usuário como forma de restringir o uso de

entorpecentes. Explica ARAUJO:

Nela,  os  países  signatários  continuam a  reconhecer  que  o uso de  narcóticos  era
“indispensável  para aliviar a dor”,  mas passam a tratar a dependência de drogas
como “um sério mal para o indivíduo” e se declaram conscientes “de seu dever de
prevenir e combater esse mal”. O foco da convenção, porém, seria o controle da
oferta e a repressão. Apenas um dos 50 artigos do documento cita o tratamento de
dependentes e a prevenção do abuso. 
Para  inibir  a  produção,  o  novo  tratado  não  considera  ilegal  apenas  a  venda  de
produtos feitos com a droga, mas qualquer cultivo não autorizado. [...] A mudança é
sútil, mas como a fiscalização dessa regra custa caro, isso contribuiu para empurrar a
produção de drogas aos países mais pobres, enquanto o consumo continuou mais
concentrado nos ricos. (2012, p. 71)

Já na década de 60, a população ianque assustou-se com um “boom” no consumo de

drogas. O movimento hippie causou um grande aumento no uso de maconha, alguns soldados

no Vietnã voltavam viciados em heroína e surgiu a ameaça das substâncias psicoativas. É

nesse contexto que o presidente americano Richard Nixon apresenta, em 1971, o seu pacote

de medidas antidrogas e aponta o tráfico internacional como inimigo externo, implementando

o tratamento bélico de forma mundial. Assim, chegou-se a famosa “War on Drugs”, conhecida

no Brasil como Guerra às Drogas (ARAUJO, 2012, p. 77).

No  mesmo  ano,  segundo  o  pesquisador  ARAUJO  (2012,  p.77),  devido  ao

crescimento no consumo e ao recente aparecimento das substâncias sintéticas, a ONU criou a

Convenção de Drogas Psicotrópicas. Foi tratado de forma mais plácida que a de 1961, já que

os alvos eram entorpecentes produzidos por grandes empresas.
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O combate às drogas teve um novo auge na década de 80, época em que a cocaína

estava alcançando seu ápice. Destacaram-se duas situações. A primeira é com o presidente

Ronald Reagan que intensificou a política de proibição, inclusive intercionalizando-a ainda

mais. O mandatário contou com o apoio dos países considerados produtores para eliminar os

traficantes e todo o seu poderio. A luta agora, além de bélica, seria econômica e a erradicação

do tráfico alçada por meio da força. A exteriorização do problema que Reagan buscou foi

comprada por essas nações chamadas de países-fontes, considerados os grandes responsáveis

pelo narcotráfico (DEL OLMO, 1990, p. 63-65).

O segundo aspecto foi mais uma convenção, esta realizada em Viena contra o Tráfico

Ilícito de Entorpecentes e de Substâncias Psicotrópicas, datada de 1988. Elucida ARAUJO:

Em 1988, mais de dez anos após o surgimento dos grandes cartéis colombianos, a
ONU criou a Convenção Contra o Tráfico Ilícito de Drogas Narcóticas e Substâncias
Psicotrópicas.  Pela  primeira  vez  uma  convenção  da  ONU  trata  de  temas  como
lavagem  de  dinheiro,  confisco  de  bens,  extradição,  cooperação  internacional  e
controle  de  percussores  químicos  para  a  fabricação  de  drogas.  O  documento
reconhece  em sua  introdução  que  o  tráfico  “gera  grande  lucro  financeiro”  para
grupos criminosos e que isso “ameaça a estabilidade, a segurança e a soberania dos
Estados. (2012, p. 83)

O Brasil é uma das nações que adotaram a política proibicionista, o que significou na

promulgação  de  algumas  legislações.  Na  atualidade,  vigora  em  nosso  país  a  Lei  nº

11.343/2006, mais conhecida como Lei de Tóxicos, que revogou as suas percursoras, Lei nº

6.368/1976 e Lei nº 10.409/2002.

2. A FALÊNCIA DA POLÍTICA PROIBICIONISTA

Passados mais de 40 anos desde o início do tratamento bélico no combate às drogas,

tal método se mostrou ineficaz e não trouxe o resultado esperado. Pelo contrário, a violência

aumenta cada dia  mais  e  a  batalha se tornou uma das  maiores,  se  não a  maior,  tragédia

mundial já vista. Nos dizeres de Katie Arguello:

Nesse cenário de “guerra às drogas”, não há “mocinhos” e “bandidos”, tampouco a
sociedade sai vitoriosa quando um suposto traficante é morto ou aprisionado, ainda
que  os  meios  de  comunicação  de  massa  apresentem  a  questão  dessa  maneira
maniqueísta. A sociedade é que sai perdendo na “guerra às drogas”, cujos efeitos
perversos  se  verificam  no  recrudescimento  da  violência,  da  corrupção,  da
intolerância,  do  desrespeito  aos  direitos  fundamentais,  colocando  em  risco  a
democracia, na razão diretamente proporcional à expansão do poder punitivo que se
afigura no horizonte como um iceberg, do qual só enxergamos a parte não submersa.
(2012, p. 186)

A política proibicionista  sempre teve como condão a diminuição do consumo de

drogas, mas o que se observa hoje em dia é totalmente o contrário. A demanda de drogas só

aumentou com o passar do tempo. O Relatório Mundial sobre Drogas de 2016 confirmar tal
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fato,  apontando  que  entre  os  anos  de  2006  e  2014,  o  número  de  usuários  cresceu

aproximadamente para 40 milhões de pessoas, com um pequeno decréscimo apenas em 2008

(2016, p. 1-2). 

Outro  ponto  considerável  é  que,  com  a  proibição,  buscava-se  diminuir  a

disponibilidade das substâncias ilícitas no mercado, apresentando, como consequência lógica,

uma elevação nos seus preços, o que ensejaria numa defasagem no número de vendas e nas

oportunidades de consumo.

O pesquisador ARAUJO, utilizando os Estados Unidos como exemplo, demonstra

que mesmo com 145 bilhões de dólares investidos contra as drogas entre os anos de 1996 a

2005,  nenhum dos objetivos  foram alcançados.  A dificuldade  em conseguir  entorpecentes

apresentou baixas alterações, a fumigações de plantios só levou a produção de determinados

países para outros, o consumo e a pureza só aumentaram, enquanto os preços caíram (2012, p.

226-233).

Ainda em relação aos valores dos produtos, as drogas nunca estiveram tão baratas,

mesmo com a característica da ilegalidade.  “O lucro dos traficantes [...]  é  enorme, o que

significa dizer que eles estão ganhando pela quantidade dos produtos, uma vez que o preço

caiu” (NAVARRO, 2013, p. 66).

É inegável que a Guerras às Drogas não chegou nem perto de alcançar o desfecho

pleiteado de ver uma sociedade livre dos entorpecentes. Essa batalha, há muito tempo já se

mostrou perdida,  tornando-se cada vez mais violenta,  sendo que,  conforme os  dizeres do

professor Eugenio Raúl Zaffaroni, “[...] estamos num paradoxo, estamos lutando contra um

crime e, no fundo, acho que o que estamos fazendo é potenciando um crime” (CORTINA DE

FUMAÇA, 2010, 78 min.). 

Esta política bárbara vitimou e continua vitimando dependentes, traficantes, policiais

e, de forma ainda mais grave, pessoas que não se enquadram em nenhuma dessas definições,

indivíduos que pagaram com a própria vida, sem ao menos participarem dessa guerra, apenas

por estarem no local e na hora errada. Vale ressaltar os dizeres da Juíza de Direito aposentada,

Maria Lucia Karam:

Essa imensa fantasia que existe em torno de crimes e penas que faz com que as
pessoas insistam num remédio que já se mostrou fracassado. Seria o mesmo que
você tratar uma doença com um remédio que você deu para milhões de pessoas
durante anos e todas pessoas morreram dessa doença, e você dar doses mais altas
desse remédio. (CORTINA DE FUMAÇA, 2010, 69 min.)

A falência do sistema de criminalização está cada vez mais evidente, chegando ao

ponto dos debates acerca de novas soluções para o problema “drogas” ser mais corriqueiro (o

que era muito malvisto e dificultoso no século passado) e abordado por pessoas de várias
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áreas  do  conhecimento,  inclusive  com  ex-presidentes  mudando  de  postura,  passando  a

defender uma alteração no método vigente, como o brasileiro Fernando Henrique Cardoso

(1995-2002),  o  norte-americano  Bill  Clinton  (1993-2001)  e  o  colombiano  César  Gaviria

(1990-1994).

2.1.  O  usuário  como  vítima  e  a  sua  abordagem  na  Lei  nº  11343/2006,  a
superpopulação carcerária e a seletividade punitiva

As legislações relativas às drogas surgem como questão de saúde pública, sendo que

a abordagem criminal é a forma que os Estados utilizam para sanar o problema. Justificam,

ainda, que o objetivo é, entre outros, ajudar o próprio adicto (e sua família) a se livrarem

desse mal.

Entretanto,  a  maior  vítima  dessa  política  antidrogas  é  o  próprio  usuário,

principalmente  para  o  consumidor  considerado  dependente.  De  acordo  com  o  Centro

Brasileiro de Informações sobre Drogas Psicotrópicas da Universidade Federal de São Paulo:

Dependência é o impulso que leva a pessoa a usar uma droga de forma contínua
(sempre) ou periódica (freqüentemente) para obter prazer. Alguns indivíduos podem
também fazer uso constante de uma droga para aliviar tensões, ansiedades, medos,
sensações físicas desagradáveis, etc. O dependente caracteriza-se por não conseguir
controlar  o  consumo  de  drogas,  agindo  de  forma  impulsiva  e  repetitiva.  Para
compreendermos melhor a dependência, vamos analisar as duas formas principais
em que ela se apresenta: a física e a psicológica. A dependência física caracteriza-se
pela presença de sintomas e sinais físicos que aparecem quando o indivíduo pára de
tomar a droga ou diminui bruscamente o seu uso: é a síndrome de abstinência. […]
Já a dependência psicológica corresponde a um estado de mal estar e desconforto
que surge quando o dependente interrompe o uso de uma droga. Os sintomas mais
comuns são ansiedade,  sensação de vazio,  dificuldade de concentração,  mas que
podem variar de pessoa para pessoa.

Por essa conceituação extrai-se o quão duro são os danos das drogas na vida de quem

é dependente. Para essas pessoas que sucumbiram a drogadição, são demasiadamente nefastos

os efeitos da criminalização do uso de entorpecentes prevista no artigo 28 da Lei de Tóxicos.

Diz o mencionado artigo:

Art. 28. Quem adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo,
para consumo pessoal, drogas sem autorização ou em desacordo com determinação
legal ou regulamentar será submetido às seguintes penas:
I - advertência sobre os efeitos das drogas;
II - prestação de serviços à comunidade;
III - medida educativa de comparecimento a programa ou curso educativo.

Apesar  das  penas  cominadas  nesse  dispositivo  legal  serem  leves,  a  ponto  de  a

doutrina  falar  da  despenalização  do  dispositivo,  as  mazelas  acarretadas  ao  drogadito  é

considerável. Isso acontece, pois, “o usuário de drogas que vem a ser condenado pelo crime

previsto no art. 28 da Lei nº 11.343/06 está fadado a uma dupla penalização, qual seja, além
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de ter que lidar com a pena legal por ser um drogado, estará sujeito à pena social por ser um

drogado.” (ZANOTO, 2015, p. 42).

A estereotipagem que sofre tal sujeito comina em um preconceito que o excluiu da

civilização. Conseguir um emprego com esse status é muito difícil, o que o impulsiona cada

vez mais  a  fundo no mundo das  drogas.  E,  como sempre,  a  desigualdade social  em que

vivemos prejudica os usuários pobres.

Isso ocorre pois, apesar das substâncias tóxicas estarem mais baratas do que nunca,

os riscos que os traficantes correm até o ponto de vendê-las, faz com que os preços ainda

sejam  considerados  altos.  Neste  diapasão,  os  dependentes  de  classe  baixa  e,  na  grande

maioria,  sem  estudo  e  emprego,  acabam  por  recorrerem  à  prática  de  atos  ilícitos  para

comprarem a  droga.  As  soluções  que  encontram é  prostituição,  participação  no  pequeno

tráfico  (nos  cargos  denominados  de  aviõezinhos  ou  mulas)  e,  no  que  pode  se  chamar,

criminalidade de provisão. Isso quando não são confundidos com traficantes.

A criminalidade  de  provisão  seria,  de  acordo  com ANTONIETTO  (2013,  p.  9),

aquele tipo de crime praticado pelo usuário para a aquisição dos entorpecentes, incidindo

principalmente nos crimes patrimoniais. É neste contexto que a guerra às drogas é responsável

por  uma parcela  considerável  do grande número de presos  por  roubo e  furto,  como será

observado posteriormente.

Em relação aos encarcerados por tráfico de drogas, ocorre que, na grande maioria,

são  apenas  usuários  pobres  que  acabam vendendo  para  sustentar  o  vício,  ou  apenas  são

considerados traficantes por erro das autoridades. 

Essa última situação é um dos maiores problemas e existe em decorrência dos artigos

28 e 33 da Lei de Tóxicos, que não definem balizas funcionais para diferenciar o verdadeiro

traficante do usuário, deixando a mercê de critérios muito subjetivos. Os verbos presentes nos

citados tipos penais são os mesmos, diferenciando apenas a finalidade, sendo que no primeiro

refere-se ao consumo pessoal e no segundo, à entrega para terceiros, indiferente se a título

oneroso ou não.

A diferenciação entre tráfico e porte para uso estão previstas no §2º do art. 28, que

determinam ao magistrado analisar a natureza e quantidade da droga apreendida, além das

condições em que foram desenvolvidas a ação e as circunstâncias sociais e pessoais do agente.

O problema é que a análise desses “requisitos” não é suficiente para diferenciar estas duas

condutas, como, brilhantemente, explica ZANOTO:

Ocorre  que,  na  prática,  pode  ser  muito  difícil  fazer  tal  juízo,  uma  vez  que  as
circunstâncias sociais e pessoais estão ligadas à condição socioeconômica do sujeito
ativo. Pelo fato de a lei não determinar uma quantidade de droga que pode ser aceita

42



como “porte para uso”, a interpretação subjetiva pode, ainda que inconscientemente,
fazer  com  que  a  Autoridade  Policial  e  seus  agentes,  o  Ministério  Público  e  o
Judiciário,  incorram  em  erros.  Por  exemplo,  quando  uma  pessoa  empregada,
abastada e bem relacionada é encontrada com uma quantidade “normal” de drogas,
logo é enquadrado no art. 28, uma vez que tudo indica que tais substâncias seriam
destinadas para uso do indivíduo. Quando um indivíduo pobre, desempregado (ou
sem emprego formal  registrado)  é  flagrado com a  mesma quantidade  da mesma
substância do caso acima exposto, as chances de ser acusado pela prática de tráfico
ilícito  de  entorpecentes  são  muito  maiores,  afinal,  ele  não  teria  condições
econômicas para adquiri-la. (2015, p. 37)

Conclui-se então que, se ele for pobre, muitas vezes a Justiça o acusa pelo artigo 33

da Lei  11.343/06,  já  que  não teria  condições  econômicas  para  adquirir  a  droga.  E  desse

panorama  surgem outros  dois  problemas:  a  superpopulação  prisional  e  a  seletividade  do

sistema.

Nos  últimos  anos,  o  Brasil  é  notícia  por  possuir  uma  das  maiores  populações

carcerárias do mundo, ocupando a quarta colocação, atrás apenas de Estados Unidos, China e

Rússia  (atualmente,  alguns  pesquisadores  afirmar  que,  somando  as  prisões  domiciliares,

ultrapassamos este último país).

Segundo dados  de  2016,  apresentados  pelo  Departamento  Penitenciário  Nacional

(DEPEN) no seu Levantamento Nacional de Informações Penitenciárias, o nosso país, até

dezembro de 2014, possuía uma população carcerária de 622.202 pessoas, totalizando uma

taxa de ocupação de incríveis 167%, onde 28% estavam presos por tráfico e outros 46% por

crimes patrimoniais. 

Vale mencionar, ainda, a informação de que, entre os quatro primeiros lugares das

maiores populações carcerárias, o Brasil é o único que aumento o número de presos entre

2008 e 2014, demonstrando a capacidade dessa nação subir  gradativamente neste  ranking

negativo.

Mas de toda essa superlotação de cadeias,  que aumentou com a vinda da Lei de

Tóxicos, inclusive na sua influência em cometimentos de crimes patrimoniais na situação de

criminalidade de provisão, evidencia-se uma nova forma de descriminação social. Os dados

do DEPEN mostram que,  dos encarcerados,  aproximadamente 62% são negros,  30% com

idade de 18 a 24 anos e 75% com, no máximo, ensino fundamental completo. Nas palavras de

Luciana Boiteux, professora de direito penal da UFRJ:

Apesar dessa ideia de que a lei se aplica de forma igualitária para todas as pessoas, a
lei não é aplicada de forma igualitária. Ou seja, a própria operatividade do sistema
penal ao aplicar um lei em abstrato... essa operatividade ela vai, necessariamente, ter
algum tipo de seleção. [...] 90% dos presos hoje, são presos de baixa escolaridade,
baixa instrução que ganhavam um salário mínimo ou estavam desempregados, e na
maioria  deles  negros e  mulatos.  [...]  Hoje,  esse  é  um sistema que atua somente
punindo aqueles menores, como se fala, o enxugar gelo, são os pequenos que são
facilmente substituíveis. (CORTINA DE FUMAÇA, 2010, 61 min.)
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Em outras  palavras,  quem  verdadeiramente  responde  pelos  crimes  de  tráfico  de

drogas não são os verdadeiros chefes de organizações criminosas, mas sim o sujeito pobre

que, sem perspectiva de emprego ou precisando sustentar sua dependência, acabam por se

envolver na traficância. Assevera o delegado de polícia ZACCONE:

Como delegado de polícia, atuando há pouco mais de seis anos na capital, acabei por
encontrar  uma  realidade  diversa  daquela  que  nos  é  apresentada,  diariamente,
enquanto “verdade”. Os criminosos autuados e presos pela conduta descrita como
tráfico de drogas são constituídos por homens e mulheres extremamente pobres, com
baixa escolaridade e, na grande maioria dos casos, detidos com drogas sem portar
nenhuma arma. Desprovidos de qualquer apoio de qualquer “organização”, surgem,
rotineiramente,  nos  distritos  policiais,  os  “narcotraficantes”,  que  superlotam  os
presídios e casas de detenção.
O sistema penal revela assim, o estado de miserabilidade dos varejistas das drogas
ilícitas, conhecidos como “esticas”, “mulas”, “aviões”, ou seja, aqueles jovens (e até
idosos) pobres de favelas e periferias cariocas, responsáveis pela venda de drogas no
varejo, alvos fáceis da repressão policial por não apresentarem nenhuma resistência
aos comandos de prisão. (2011, p. 11-12)

São por esses e outros motivos que a atual política antidrogas adotada pela maioria

dos países, inclusive o Brasil, mostrou-se ineficiente durante todas essas décadas. O maior

prejudicado, é o usuário e as pessoas que o cercam, enquanto os grandes traficantes vivem

arrecadando milhões e se livrando de qualquer condenação penal.

3.  ALTERNATIVA  DA  POLÍTICA  DE  REDUÇÃO  DE  DANOS  E  SUA
APLICABILIDADE NO BRASIL

Os entorpecentes, como já dito, sempre estiveram presentes na humanidade, sendo

consumidos pelos mais diversos motivos, como medicinal e até mesmo religioso. Ou seja, o

consumo  de  drogas  é  um  fenômeno  cultural  da  civilização  e  sua  extinção  é  utópica.

Criminalizá-las aumenta os danos e prejuízos que o Estado deveria prevenir.

Atualmente, a descriminalização aliada a política de redução de danos é a solução

mais  alçada  pelos  envolvidos  no  debate.  Mônica  Gorgulho,  diretora  da  Associação

Internacional de Redução de Danos, diz que “se não é possível livrar o mundo das drogas, é

melhor aprender a conviver com elas e ensinar as pessoas a usar essas substâncias com o

máximo de segurança possível” (2004).

A redução de danos surge como instrumento de saúde pública e visa atenuar tanto as

consequências para a saúde, quanto as consequências sociais e econômicas causadas pelo uso

das drogas psicoativas nos usuários que não conseguem ou não querem parar de usá-las. Sua

eficiência é maior do que a proibição,  já que ela visa prevenir os danos e não o uso das

substâncias. Aqui são abringidas tanto as ações voltadas para as drogas lícitas, como para as

ilícitas,  e suas intervenções não são de natureza estritamente públicas, contando, também,
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com particição de organizações não governamentais  e, necessariamente,  o próprio cidadão

que usa drogas. 

Historicamente, a redução de danos surgiu no início no ano de 1926, na Inglaterra,

com um documento denominado de Relatório Rolleston, solicitado pelo governo inglês para

buscar alternativas para “normalizar” a vida cotidiana de usuários de drogas, implicando em

iniciativas  estatais,  como  promover  a  administração  da  droga  e  o  monitoramento,  por

médicos, dos usuários (RIBEIRO, 2013, p. 48).

Com uma política de drogas mais liberal, a Holanda, no ano de 1976, foi o primeiro

país a legislar de uma forma onde definiam os tipos de psicoativos em diferentes níveis,

classificando-os  com maior  ou  menor  potencial  lesivo  à  saúde  do  usuário  (Opium Act).

Assim, criou-se políticas públicas diferentes para cada droga, buscando auxiliar os usuários a

fim de melhorar seu estado físico e social.

Esse método alternativo já tem alguma presença no Brasil. A primeira tentativa de

implantação ocorreu no ano de 1989 na cidade de Santos. A intenção da cidade era fornecer

seringas para os dependentes de drogas injetáveis. Entretanto, foram impedidos, ocorrendo,

inclusive, a acusação penal dos envolvidos por suposta indução ao uso de drogas (WEIGERT,

2010, p. 127). 

No ano de 1998, durante a IX Conferência Internacional de Redução de Danos, o

então  governador  do  Estado  de  São  Paulo,  Mario  Covas,  sancionou  a  primeira  lei  que

autorizava  as  trocas  de  seringa  a  usuários  de  drogas  injetáveis.  Por  fim,  a  Portaria  nº.

1.028/2005 do Ministério da Saúde deu respaldo a essa política e foi, de certa forma, prevista

nos artigos 18, 19, inciso VI, e 20 da atual Lei de Tóxicos, como pode-se observar:

Art. 18.  Constituem atividades de prevenção do uso indevido de drogas, para efeito
desta Lei, aquelas direcionadas para a redução dos fatores de vulnerabilidade e risco
e para a promoção e o fortalecimento dos fatores de proteção.
Art. 19. As atividades de prevenção do uso indevido de drogas devem observar os
seguintes princípios e diretrizes:
[...]
VI - o reconhecimento do “não-uso”, do “retardamento do uso” e da redução de
riscos como resultados desejáveis das atividades de natureza preventiva, quando da
definição dos objetivos a serem alcançados;
Art.  20.  Constituem atividades  de atenção  ao  usuário  e  dependente  de  drogas  e
respectivos  familiares,  para  efeito  desta  Lei,  aquelas  que  visem  à  melhoria  da
qualidade de vida e à redução dos riscos e dos danos associados ao uso de drogas.

Apesar de tratada no nosso país, atualmente a “redução de danos” não traz grandes

resultados, já que é muito pouco e mal aplicada. Ela deveria ser mais estimulada, porém existe

um freio na sua aplicabilidade, devido à falta de investimento em políticas públicas de saúde

voltadas ao assunto e, também, pela lógica proibicionista. 

Portugal é um exemplo de país que adotou esta política e obteve resultados positivos.
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Lá, em 2001, houve a despenalização das drogas. Portá-las deixou de ser um crime e passou a

ser um delito administrativo onde uma pessoa flagrada com mais de 10 doses de uma droga

para  consumo  pessoal  é  encaminhada  para  uma  Comissão  de  Dissuasão  da

Toxicodependência, que aplica a melhor sanção para o caso, como exemplo: imposição de

multa e o internamento do usuário de forma voluntária. 

Estima-se que o uso de drogas no país europeu está em declínio desde 2007. Segundo

EMCDDA, a prevalência de adultos que já tinha usado droga era de 12% em 2007, e passou

para 9,5% em 2012 Entre os jovens, de 17,4% caiu para 14,5% nos mesmos anos citados.

Por último, vale ressaltar  que a redução de danos não se limita a distribuição de

agulhas e seringas para usuários de drogas injetáveis. Um outro exemplo é a permissão para

venda de pequenas quantidades de maconha ou haxixe na Holanda, desde 1976. Lá, a venda é

realizada por locais denominados de “coffee shops”, podendo ser consumido ali mesmo ou na

própria residência do usuário. 

É clara a necessidade de uma percepção mais pragmática sobre a questão das drogas,

onde o usuário seja tratado como sujeito de direitos, e não simplesmente como um objeto

jurídico,  impondo  sanções  penais  e,  como  consequências,  excluindo-o  da  sociedade  e

acarretando problemas que superam o da dependência.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

As drogas desde sempre estão presentes entre os homens de todas localidades e de

todos os  tempos.  No começo do século  XX, grandes  países  começaram a  ver  problemas

decorrentes destas substâncias psicoativas e trabalharam para proibir tanto a produção quanto

consumo. Cada década que se passou, essa política foi crescendo, principalmente por parte

dos Estados Unidos que declararam uma verdadeira guerra às drogas e passaram a adotar o

método bélico-repressivo. 

Os anos se passaram e o proibicionismo só aumentou a  violência  pelo planeta  e

causou maior impacto sobre os usuários, marginalizando-os e causando danos terríveis a eles.

No  Brasil  é  a  criminalização  responsável  pelo  abarrotamento  do  sistema  carcerário,  até

mesmo por grande parte dos encarcerados por crimes patrimoniais. A nossa Lei de Tóxicos de

2006,  para  alguns  estudiosos,  despenalizou  o  consumo  de  drogas  por  apresentar  penas

diversas da privativa de liberdade. 

Isso não foi suficiente já que muitos presos são apenas usuários confundidos com

traficantes ou autores do chamado crime de provisão. Dessa forma, atualmente fala-se em

métodos diversos para resolver o problema que a política antidrogas não resolveu, só piorou.

46



A solução que se mostra mais efetiva até o momento é a descriminalização aliada ao sistema

de redução de danos, que visa prevenir os danos causados pelo uso de entorpecentes e ajudar

o usuário minimizar os prejuízos causados por essas substâncias. Essa política foi adotada por

Portugal em 2001, que começou a colher os frutos a partir de 2007, quando o consumo de

drogas começou a diminuir.
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A GAROTA DINAMARQUESA: A (IN) APLICAÇÃO DO FEMINICÍDIO

ÀS MULHERES TRANSEXUAIS

Bárbara FERNANDES4

Gabriel Benedito SOTA5

RESUMO

Ao notar as mudanças na sociedade – o que ocorre diariamente – o legislador, bem como o
operador do Direito, deve acompanhá-las e trazer para o ordenamento jurídico o que se mostra
necessário  para  a  proteção  de  novas  situações  fáticas.  Nesse  sentido,  buscou-se  trazer  a
possibilidade de atuação da figura das  transexuais  como sujeito  passivo do tipo penal  do
feminicídio, um crime baseado no gênero. Em um primeiro momento, tendo-se por base o
filme  A Garota  Dinamarquesa,  que  apresenta  os  conflitos  vividos  por  Einar,  um  pintor
dinamarquês que começa a aceitar sua transexualidade vivendo como Lili, procurou-se trazer
as  noções  básicas  acerca  do  tipo  penal  em destaque,  assim como o  conceito  jurídico  de
mulher. Ainda, foram trazidas as principais diferenças entre sexo e gênero, na busca da melhor
compreensão da transexualidade. Por último, sendo os transexuais sujeitos de direitos, foram
pontuados os principais direitos que correspondem à construção da sua identidade,  dentre
eles, o direito à vida, em que se destacou a importância da aplicação do feminicídio para a
proteção desses indivíduos em busca de sua identidade.

PALAVRAS-CHAVE: Transexualidade. Feminicídio. Identidade. Gênero.

ABSTRACT

Noticing the changes in the society - which occurs daily - the legislator, as well as the legal
operator, must follow them and bring to the legal order what is necessary for the protection of
new fateful situations. In this sense, it was sought to bring the possibility of acting of the
figure of the transsexual like passive subject of the feminicide criminal type, a crime based on
gender. At first, based on the film The Danish Girl, that presents the conflicts lived by Einar, a
Danish painter that starts accepting his transexuality living as Lili, it aimed to bring the basic
notions about the criminal type in highlight, as well as the juridical concept of woman. Still,
the  main  differences  between  sex  and  gender  were  brought,  in  the  search  for  a  better
understanding of transsexuality. Lastly, since transsexuals are subject to rights, the main rights
that  correspond to  the  construction  of  their  identity,  among them,  the  right  to  life,  were
highlighted, underlining the importance of the feminism application in order to protect these
individuals in search of their identity.

KEY WORDS: Transsexuality. Feminicide. Identity. Gender.

INTRODUÇÃO

O País vive uma onda de violência sem precedentes, onde pessoas são mortas apenas
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por tentarem expressar sua essência. Tão frequentes quanto a morte envolvendo mulheres, são

as notícias acerca de crimes cometidos contra a comunidade LGBT. Ou seja, assim como as

mulheres,  gays,  lésbicas,  transexuais  e travestis  são diariamente mortos por expressar seu

verdadeiro “eu”.

O  preconceito  está  tão  enraizado  em nossa  sociedade  que  muitas  pessoas  ainda

insistem em dizer que ele não existe. Desde o começo de nossas vidas somos induzidos a

comportamentos julgados como certos.

“Menino veste azul”, “menina brinca de boneca”, “senta que ‘nem’ moça”, “homem

não  chora”,  são  alguns  dos  inúmeros  exemplos  machistas  aos  quais  somos  induzidos

diariamente. Em resposta a esta “cultura induzida”, quem tenta quebrar estes padrões acaba,

muitas vezes, sendo rejeitado e até mesmo vítima de violência.

Claro que, no decorrer dos anos, o preconceito e as represálias foram diminuindo, em

grande  parte  pela  proteção  legislativa.  Mas  dizer  que  deixaram de  existir  é,  no  mínimo,

utópico. É de conhecimento popular que o Brasil é um dos países que mais matam transexuais

e travestis. 

Histórias  como  a  do  filme  A Garota  Dinamarquesa,  onde  um  homem  não  se

identifica  com seu  sexo biológico,  tentando,  em um primeiro  momento,  lutar  contra  sua

natureza, mas finalmente se entendendo e se aceitando, são quase cotidianas em um país de

dimensões continentais como o nosso. Assim, tendo como norte o filme acima mencionado, o

presente trabalho tem como objetivo analisar  a qualificadora do feminicídio recentemente

adicionada  ao  Código  Penal  brasileiro,  assim  como  a  sua  necessária  aplicação  a  casos

envolvendo mulheres transexuais.

A TRANSEXUALIDADE: A DIFERENÇA ENTRE GÊNERO E SEXO

Einar Wegener. Homem, pintor e casado. Lili Elbe. Mulher, a garota dinamarquesa.

O ano era 1926 e é a partir  daqui que a história começa. Gerda Wegener,  uma artista de

Copenhague, começa a ser reconhecida por suas ilustrações e é indagada constantemente com

uma simples questão: quem é a modelo retratada em seus quadros? Quem é aquela garota? A

resposta  sempre  era:  “É  Lili,  a  prima  do  meu  marido”.  A verdade?  A verdade  era  mais

complicada do que aparentava ser. A modelo, na verdade, era o próprio Einar. 

Era um dia como qualquer outro quando a modelo feminina a qual Gerda pintava não

compareceu. Veio então a sugestão de que Einar ocupasse seu lugar. A resistência do início se

transformou, então, em um sentimento de autorreconhecimento e descobertas que marcou, a

partir dali, a transformação e o surgimento de Lili, que finalmente tinha ganho forma. O apoio
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que veio de Gerda era transposto às telas, com ilustrações que elucidavam a feminilidade e a

beleza do marido. 

Depois de algum tempo a sensação de desconforto e  insatisfação com seu corpo

masculino não se tornaram menos insuportáveis. Já em Paris, e depois da busca incessante por

um médico que compreendesse sua situação – na época a homo e a transexualidade eram

tratadas como desvios de conduta constantes de um estado esquizofrênico e histérico – Lili e

Gerda  encontraram um médico,  Magnus  Hirchfeld,  que  iniciava  suas  pesquisas  a  fim de

realizar a primeira cirurgia de mudança de sexo. A partir de então, várias operações passaram

pela vida de Lili Elbe, sendo a primeira a remoção de seus testículos, seguida pela remoção do

pênis e a reconstrução vaginal, sempre com complicações graves que, infelizmente, tiraram

sua vida. Porém Lili finalmente era Lili Elbe, a garota dinamarquesa. 

A história biográfica de Lili  Elbe pode não ser completamente apresentada em A

Garota Dinamarquesa – como assim afirma grande parte da comunidade LGBT –, mas o fato

de  externar  o  sentimento  de  autoaceitação  e  trazer  a  imagem  de  alguém  nascido

biologicamente  homem  tentando  lutar  para  reprimir  um  “eu”  que  se  manifestava  como

mulher,  faz  com  que  o  filme  homônimo  seja  um  ótimo  retrato  sobre  os  sentimentos  e

angústias pelas quais vive um transexual. 

O filme não tem a intenção de apresentar a receptividade da sociedade frente às

mudanças pelas quais Einar passou até se encontrar como Lili Elbe - apesar de mostrar que a

sociedade mal sabia como reagir ao diferente, se referindo aos homo e aos transexuais como

esquizofrênicos, algo ligado a loucura e a um desvio de conduta social – mas sim retratar a

angústia,  as  sensações  e  o  terror  psicológico  de  estar  em um corpo com o qual  não  há

identidade. Por outro lado, a menção à violência mostra o início de uma não aceitação social e

é figurada em uma cena onde Lili  é  espancada após receber  as  seguintes indagações:  “É

lésbica? Você é um menino ou menina?”, seguida de afrontas e desmoralizações. 

A Garota  Dinamarquesa,  interpretada  por  Eddie  Redmayne  e  dirigido  por  Tom

Hooper, foi produzido em 2015 e se mostrou atual ao revelar a ainda recente dificuldade dos

transexuais em se aceitar e em serem aceitos,  influenciados por uma sociedade que ainda

demonstra impassibilidade e letargia na proteção de seus direitos. Dito isso, convém centrar a

questão  sobre  o  que  é  gênero  e  sexo,  matéria  que  muito  influencia  no  significado  e  no

entendimento do transexual.

Em uma rápida busca no dicionário, ao se procurar por “gênero” se encontrará que

ele se refere a um grupo de seres que possuem características e semelhanças entre si, sendo

uma qualidade ou um modo de ser.  Na gramática, se refere à identificação sobre o que seja
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feminino, masculino ou neutro. Ao se buscar pela palavra “sexo” o que se encontra é uma

definição acerca das diferenças físicas que são capazes de distinguir o macho da fêmea, onde

se faz referência aos órgãos sexuais do indivíduo (PRIBERAM, 2008-2013). 

Porém, para uma melhor conceituação e entendimento do gênero o dicionário pode

ser limitativo e  apresentar significados instáveis,  que não contribuem efetivamente para a

pesquisa  acerca  da  diferenciação  com  o  sexo.  A  conceituação  de  gênero  precisa  ser

considerada  histórica  e  socialmente,  e  isso  se  encontra  primeiramente  com o  movimento

feminista que, no decorrer de sua história, mais precisamente na década de 1960, começou a

debater questões sobre o conceito de gênero (LOURO, 1997).  

Na busca pela emancipação feminina, teorias e estudos foram levantados a fim de

entender  a  causa  central  das  desigualdades  entre  homens  e  mulheres.  Numa  primeira

perspectiva, a remissão às características biológicas foi feita no sentido de entendê-las como a

causa  dessas  desigualdades,  em  que  cada  um  desempenhava  um  papel  natural.  Mas  o

movimento foi além, contrapondo essa afirmação ao afirmar que:

É necessário demonstrar que não são propriamente as características sexuais, mas é
a forma como essas características são representadas ou valorizadas, aquilo que se
diz ou se pensa sobre elas que vai constituir,  efetivamente,  o que é feminino ou
masculino em uma dada sociedade e em um dado momento histórico. Para que se
compreenda o lugar e as relações de homens e mulheres numa sociedade importa
observar não exatamente seus sexos, mas sim tudo o que socialmente se construiu
sobre os sexos. O debate vai se concentrar, então, através de uma nova linguagem,
na qual gênero será um conceito fundamental (LOURO, 1997, p. 21).

É a partir de então que gênero passa a se distinguir de sexo a fim de se contrapor a

uma  determinação  biológica  que  se  concentraria  na  diferença  anatômica.  Gênero  vem

carregado  de  um  sentido  social,  já  que  é  na  sociedade  que  as  desigualdades  sociais  se

reproduzem, ele se constitui sobre corpos sexuados, isso não é negado, mas se distingue dele. 

Gênero é então entendido como identidade dos sujeitos, ou seja, a representação do

feminino ou do masculino e, ao se relacionar gênero com identidade, se quer dizer que ele

constitui e faz parte do sujeito, onde as relações sociais atuam de tal forma que as expressões

de homem e mulher são dados por um comportamento social que não tem relação com sua

composição biológica ou anatômica. E é nesse sentido que a identidade sexual e a de gênero

se distinguem, pois cada uma é independente da outra, como se vê:

[...]  identidades sexuais se constituiriam, pois, através das formas como vivem sua
sexualidade, com parceiros/as do mesmo sexo, do sexo oposto, de ambos os sexos
ou sem parceiros/as.  Por outro lado, os sujeitos  também se identificam, social  e
historicamente, como masculinos ou femininos e assim constroem suas identidades
de  gênero.  Ora,  é  evidente  que  essas  identidades  (sexuais  e  de  gênero)  estão
profundamente  inter-relacionadas  [...].  No  entanto,  elas  não  são  a  mesma coisa.
Sujeitos  masculinos  ou  femininos  podem  ser  heterossexuais,  homossexuais,
bissexuais (LOURO, 1997, p.26-27).
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Portanto,  o  sexo  é  biológico  enquanto  o  gênero  é  uma  construção  social  que

transcende ao sexo. Ser homem e mulher não vem de um dado cromossômico ou da anatomia

genital, mas do autorreconhecimento do indivíduo e da sua forma de se expressar socialmente.

Nesse ponto, a classificação de gênero pode se enquadrar (ou se limitar) como transgênero ou

cisgênero. 

Assim,  tem-se  que  há  homens  cisgêneros  e  mulheres  cisgêneros,  onde  há

compatibilização  entre  o  sexo  biológico  e  o  gênero.  De  outro  modo,  tendo  em  vista  a

diversidade  de  identificações  de  gênero,  há  os  transgêneros,  ou  seja,  aqueles  que  não se

identificam  com  o  gênero  que  lhes  foi  determinado  biologicamente,  podendo  aqui  ser

denominados transexuais (JESUS, 2012). 

Para tanto, a conceituação de transexualismo, segundo a Classificação Internacional

de Doenças é que:

Trata-se de um desejo de viver e ser aceito enquanto pessoa do sexo oposto. Este
desejo se acompanha em geral de um sentimento de mal estar ou de inadaptação por
referência  a  seu  próprio  sexo  anatômico  e  do  desejo  de  submeter-se  a  uma
intervenção cirúrgica ou a um tratamento hormonal a fim de tornar seu corpo tão
conforme quanto possível ao sexo desejado (CID 10-F 64.0).

Desse modo, entende-se que o transexual comporta uma patologia (vê-se o sufixo –

ismo que acompanha sua conceituação),  um desvio psicológico que vem sendo objeto de

inúmeros debates na comunidade LGBT, que opta pela despatologização de tal condição. 

Porém, ao se tratar do tema como transexualidade, o cenário muda completamente e

se entende que há um reconhecimento identitário que se caracteriza pelo conflito entre o sexo

biológico e o gênero manifestado pelo indivíduo, algo que o leva à redesignação de seu sexo

biológico e a mudança civil de seu nome, dois direitos que cercam – ou deveriam cercar – os

transexuais (JESUS, 2012).

Muitas dessas questões – o transexual como um desvio psicológico e como doença e,

ainda, a violência e a marginalização de seus direitos – fizeram parte da vida de Lili Elbe, a

garota dinamarquesa,  que foi uma das primeiras transexuais a passar por uma cirurgia de

redesignação de sexo depois de sofrer psicologicamente com o sentimento de inadequação ao

seu corpo. 

Portanto,  a  transexualidade  nada  tem  a  ver  com  uma  doença  debilitante  ou

contagiosa, mas sim com a identidade que o indivíduo encontra dentro de si. Nesse sentido,

um homem transexual é aquele que nasceu com o sexo feminino, mas se identifica com o

gênero masculino e se reconhece como homem. Uma mulher transexual é a pessoa que nasceu

com  o  sexo  masculino,  mas  se  identifica  como  pertencente  ao  gênero  feminino,

reconhecendo-se como mulher, e é sobre ela que o presente trabalho tem o anseio de proteger
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na figura típica do feminicídio.

Nesse sentido, a Lei n. 13.104, de 09 de março de 2015, que altera o art. 121 do

Código Penal, traz o feminicídio como qualificadora do crime de homicídio e, ainda, em sua

redação, destaca que a circunstância motivadora da qualificadora encontra-se na expressão

“por razões da condição de sexo feminino”. Nessa perspectiva, a qualificadora deve ocorrer

em razão da condição de ser mulher, o que se explicita por seus dois incisos, que limitam a

compreensão do que seja  agir  motivado pela  condição do sexo feminino,  ao  dizer  que o

feminicídio  ocorre  como violência  doméstica  e  familiar  e  como um menosprezo ou uma

discriminação  à  condição  de  ser  mulher.  Fora  dessas  duas  hipóteses  o  que  se  tem  é  o

homicídio,  simples,  qualificado ou privilegiado, dependendo do caso e das circunstâncias,

mas nunca feminicídio. 

O ponto relevante do feminicídio o qual cerca esse trabalho é certamente no que toca

à questão da expressão contida no texto penal, qual seja, por “razões da condição de sexo

feminino”. Expressão que no Projeto de Lei n. 8.305/2014, apresentado no Senado Federal,

seria bem diferente, apresentando-se como “por razões de gênero”. Fato é que a expressão

contida primeiramente neste Projeto é abrangente e não se limita à compreensão jurídica do

conceito de mulher, analisado a posteriori.

Ao se referir à expressão “por razões de gênero” a abrangência nos leva a interpretar

que está contida aí a ideia de identidade de gênero, onde a qualificadora se daria por uma

razão de preconceito, discriminação e menosprezo por um indivíduo que se reconhece e se

identifica  como mulher,  ou seja,  compreenderia  as  transexuais  como sujeitos  passivos  do

feminicídio. Era essa a abrangência que estava contida no Projeto de Lei n. 8.305/2014, mas

que, infelizmente, não seguiu o mesmo caminho da expressão original. 

Do ponto de vista jurídico e legislativo, a mudança é motivo de retrocesso, já que a

Lei Maria da Penha (Lei n. 11.340/2006), ao tratar da violência doméstica em seu art. 5º, já

tratou  da  violência  baseada  no  gênero,  identificando-se  com o conceito  de  identidade  de

gênero, já reconhecendo a aplicabilidade da lei para a transexual. 

Diante da complexidade da questão, Rogério Sanches Cunha (2015), ao fazer breves

comentários acerca da qualificadora em destaque, afirma a existência de duas correntes, a

primeira, conservadora e tendo como apoiador o promotor Francisco Dirceu Barros, entende

que o transexual,  por ter  como sexo biológico o masculino e por apenas possuir  o órgão

feminino através de uma cirurgia, descarta a possibilidade da aplicabilidade da qualificadora

às transexuais, não havendo ainda nenhuma segurança jurídica no fato de se alongar o tipo

penal baseando-se em uma convicção íntima da pessoa que se entende como sendo do sexo
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feminino. Por outro lado, uma corrente mais moderna afirma que a redesignação de sexo

acaba por transmudar as características sexuais do indivíduo, sendo esta, pois, irreversível a

ponto de mudar sua realidade morfológica e apta a permitir a retificação do registro civil. 

Esclarecendo sua posição sobre o tema, Greco (2015) explicita que: 

Com todo respeito às posições em contrário, entendemos que o único critério que
nos traduz, com a segurança exigida pelo direito e, em especial o direito penal, é o
critério que podemos denominar de jurídico. Assim, somente aquele que for portador
de  um  registro  oficial  (certidão  de  nascimento,  documento  de  identidade)  onde
figure, expressamente, o seu sexo feminino, é que poderá ser considerado sujeito
passivo do feminicídio.

Ainda, somente com uma ação judicial  em que se tem a pretensão de atender ao

pedido de mudança de sexo, conjugado com a determinação do Poder Judiciário a fim de se

valer da modificação do registro de nascimento, passando a constar como pessoa do sexo

feminino, é que se encontrará a possibilidade de uma transexual se valer da qualificadora do

feminicídio  e  se  enquadrar  como  seu  sujeito  passivo.  Leva-se  como  base  para  esse

entendimento, portanto, o princípio da legalidade na busca da maior segurança jurídica na

aplicação da qualificadora (GRECO, 2015). 

Quanto a essa questão e de modo contrário, pela primeira vez desde a inclusão da

qualificadora no art. 121 do Código Penal, o Ministério Público de São Paulo denunciou à 3ª

Vara  do  Foro  da  Capital  o  assassinato  de  uma  transexual  pelo  crime  de  feminicídio.  A

interpretação do caso, em que o denunciado foi o ex-marido da vítima, foi levada de acordo

com a Lei Maria da Penha, em que se considera a identidade de gênero do indivíduo. Segundo

o  promotor  Flávio  Rarinazzo  Lorza,  em  entrevista  ao  site  G1,  a  denúncia  reflete  “um

reconhecimento formal de que a violência doméstica deve ser tratada sob o ponto de vista não

do sexo, mas do gênero da mulher” (2016). 

Segundo  ele,  ainda,  o  comportamento  social  da  vítima  influenciou  nessa

interpretação, pois ela se portava como mulher, apresentava um nome social feminino notório,

mantinha  relação  amorosa  com  um  homem,  suas  vestes  eram  femininas,  e  passou  por

cirurgias para adequar seu corpo, no caso, silicone. No caso em tela não houve a redesignação

de sexo pela neocolpovulvoplastia, muito menos a mudança no registro civil, mas ainda assim

a  3ª  Vara  do  Júri  do  Foro  da  Capital  de  São  Paulo  aceitou  a  denúncia,  representando

definitivamente um avanço no judiciário  brasileiro no tocante à  proteção dos direitos dos

transexuais.

Porém,  a  problemática  avança  no  sentido  de  se  entender  serem  necessárias  as

seguintes indagações: uma interpretação inclusiva das transexuais como sujeitos passivos do

crime de feminicídio poderia levar o intérprete do Direito a fazer uma analogia  in malam
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partem? Haveria uma colisão entre o direito de livre expressão sexual das transexuais e o

Princípio  da  Reserva  Legal?  São  questões  importantes  que  denotam  a  complexidade  da

matéria, e que demonstram a necessidade de discussões posteriores sobre o assunto.

Entendemos,  no  entanto,  que  o  legislador  deveria  ter  mantido  a  expressão  que

carregava uma significação mais abrangente, no sentido de adequar este tipo penal à realidade

social e inconstante que o século XXI nos apresenta. É bastante refutável a introdução, no ano

de 2015, de uma lei que poderia trazer uma evolução legislativa inquestionável dentro do

ordenamento jurídico pátrio. Infelizmente, isso não ocorreu.

FEMINICÍDIO E O CONCEITO JURÍDICO DE MULHER

A vida é um direito de todo ser humano e sua proteção no ordenamento jurídico

brasileiro  impregna-se  de  um caráter  imprescindível  na  ordem constitucional.  Recebendo

proteção constitucional e infraconstitucional do Estado, vem disciplinada no Código Penal, no

Capítulo I da Parte Especial, onde se delimitam os crimes contra a vida, dentre os principais, o

art. 121. 

O  homicídio,  formado  pelo  núcleo  “matar”  e  pelo  elemento  objetivo  “alguém”,

apodera-se de maior interesse social por reunir “uma mistura de sentimentos – ódio, rancor,

inveja, paixão etc. – que o torna um crime especial, diferente dos demais” (GRECO, 2015, p.

132). 

Apesar do apoio e proteção legal, o Instituto Avante Brasil, instituto da prevenção do

crime e da violência, apresentou dados que indicam que a taxa de homicídio no Brasil cresceu

a  partir  de  2008,  chegando  a  seu  ápice  no  período  entre  2010  e  2011,  em  que  foram

registradas  27,1  mortes  para  cada  100.000  habitantes,  levando-se  em  consideração  uma

estimativa populacional de 192.379.287 habitantes, segundo dados do IBGE. 

Outrossim,  no  que  tange  à  violência  praticada  contra  mulheres,  os  números  não

foram menos  insatisfatórios,  apontando  que  cerca  de  40.000  mulheres  foram vítimas  de

homicídio no intervalo entre os anos de 2001 e 2010. 

Diante de resultados apresentando crescimentos exponenciais, principalmente quanto

à violência contra mulheres, foi instaurada pelo Congresso Nacional, em 2012, a Comissão

Parlamentar Mista de Inquérito de Violência contra a mulher, com o desígnio de analisar a

efetividade da Lei Maria da Penha, sancionada em 2006. 

No decorrer de um ano e meio foi apresentado um relatório em que se constou a

fragilidade das  políticas públicas direcionadas  à  violência  contra  a  mulher,  assim como a

presença de impasses e contrariedades referentes à instalação e execução da Lei Maria da
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Penha.

Foi aí então que a introdução do feminicídio no ordenamento jurídico foi insuflada,

se questionando ainda as causas do homicídio envolvendo mulheres, em grande parte pelo

fato de muitos casos – se não a maioria – ocorrerem dentro do ambiente familiar. O Estado,

nas primeiras tentativas de elucidação dos motivos e das razões da perpetração desse crime,

atribuiu ao comportamento do autor o “estado emocional incontrolável”. Segundo o Relatório

Final da CPMI (BRASIL, 2013, p.977): 

Essa  visão  busca  justificar  os  atos  dos  assassinos,  classificando-os  como
“passionais”.  O  feminicídio,  porém,  não  tem  nada  de  paixão  ou  amor.  São
assassinatos premeditados de mulheres,  apenas pela sua condição. São crimes de
ódio, ou, na definição das sociólogas Ana Liési e Lourdes Bandeira, são crimes de
poder, que evidenciam a força do patriarcado como uma instituição que propõe e
sustenta a autoridade masculina para controlar, com poder punitivo.

Nesse sentido, é de se constatar que a sociedade foi erigida a fim de polarizar as

relações entre homem/mulher e masculino/feminino, desencadeando um convívio dicotômico

entre as diferenças constantes entre os dois elementos de gênero. Essa polarização deu ênfase

à noção de que a relação de convívio entre homem e mulher se basearia em uma rede de

oposições e, o que de fato ocorre, é que essa barreira polarizada que os separa se sustenta no

binômio dominação/submissão. 

A bipartição social entre gênero e sexo acabou por estabelecer condições de opressão

e submissão, acentuada e desfavoravelmente contra a mulher, realçada por sua inferioridade e

por sua condição como membro subalterno do meio familiar. Construiu-se uma sociedade

patriarcal,  em que,  em seus primórdios,  a  mulher  tinha a função exclusiva da fertilidade,

contribuindo para a estrutura social com um papel de destaque. Foi a partir da transição entre

a vida nômade e o desenvolvimento da agricultura, conjugado com a intensificação do desejo

pelo poder, que o homem tomou para si o destaque da vida familiar enquanto a mulher passou

a desempenhar a função de procriação. A partir de então, a subjugação da mulher se alongou

no  sentido  de  sua  liberdade  –  física  e  mental  –  se  condicionar  ao  controle  dos  homens

(LOURO, 1997). 

Desse modo, relata Lins (2007, p. 28) que:

Superior/inferior, dominador/dominado. A ideologia patriarcal dividiu a humanidade
em duas metades, acarretando desastrosas consequências. É evidente que a maneira
como as relações entre homens e mulheres se estruturam – dominação ou parceria –
tem implicações decisivas para nossas vidas pessoais, para nossos papéis cotidianos
e nossas opções de vida. 

Diante do antagonismo apresentado entre homem e mulher, a sociedade atual ainda

se encontra lastreada por sua característica patriarcal que, apesar da evolução e transformação

social,  é motivo de grande relevância para a perpetração da violência contra a mulher.  E,
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diante dos dados aqui já apresentados, os casos de violência e homicídio contra a mulher,

lamentavelmente, não são casos isolados. 

Como fator propulsor da proteção legal da mulher, movimentos e teorias feministas

atuaram vigorosamente no sentido de relevar a importância de seu amparo legal e, no período

que se estendeu durante a Revolução Francesa,  elaborou-se a  Declaração dos  Direitos  da

Mulher  e  da  Cidadã,  um dos  primeiros  documentos  legais  de  amparo  à  mulher,  em que

militantes  feministas  participantes  do  mundo  acadêmico  trazem  para  as  universidades  e

escolas questões importantes na construção dos estudos dos direitos das mulheres (LOURO,

1997). 

Mas no Brasil  foi  somente com elaboração do Relatório pela  CPMI da violência

contra a mulher que o tipo penal do feminicídio foi reconhecido como necessário, no sentido

de reprimir e coibir a prática de homicídio contra a mulher em razão de sua condição como

tal. 

Diante disso, foi em 09 de março de 2015 que foi promulgada a Lei n. 13.104/2015,

introduzindo o feminicídio como qualificadora e, consequentemente, como crime hediondo.

Para tanto, o art. 121, §2º, VI destaca que se o homicídio é cometido contra a mulher, em

razão da sua condição de sexo feminino, ele será qualificado, atribuindo-lhe pena de reclusão,

de doze a trinta anos. O Código Penal ainda completa, dizendo em seu §2º-A que considera

razões  de condição de sexo feminino quando o homicídio  envolve violência  doméstica e

familiar, assim como o menosprezo ou discriminação à condição de mulher.

Nesse contexto, feminicídio é, segundo o Relatório apresentado pela CPMI em 2013,

“uma forma extrema de  violência  de  gênero  contra  as  mulheres,  que  se  caracteriza  pelo

assassinato  da  mulher  quando  presentes  circunstâncias  de  violência  doméstica  familiar,

violência sexual ou mutilação ou desfiguração da vítima” (BRASIL, 2013, p. 1001). 

No entanto, faz-se necessário, primeiramente, elucidar o conceito jurídico de mulher,

para que o tipo penal seja entendido em toda a sua forma no que se refere ao sujeito passivo

da qualificadora. 

Juridicamente, o conceito de mulher apresenta três posições doutrinárias como forma

de identificá-la, tendo em vista a aplicação da qualificadora do feminicídio. Entre elas estão o

critério psicológico, o critério jurídico cível, e o critério biológico, todos eles analisados por

Rogério Greco (2016). 

O  critério psicológico encontra respaldo na ideia de que é mulher quem, em seu

aspecto  psíquico  e  comportamental,  se  identifica  como tal,  envolvendo  questões  como o

transexualismo e a neocolpovulvoplastia (cirurgia em que se altera a genitália masculina para
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a feminina).  Nesse sentido,  há precedentes,  como o decorrente do TJ-GO no Processo n.

201103873908, em que a Juíza Ana Cláudia Veloso Magalhães aplicou a Lei Maria da Penha

na ocorrência de violência doméstica contra transexual. Nesse sentido,

[...]  Lésbicas,  transexuais,  travestis  e  transgêneros,  que  tenham identidade  social
com o sexo feminino estão ao abrigo da Lei Maria da Penha. A agressão contra elas
no  âmbito  familiar  constitui  violência  doméstica.  Ainda  que  parte  da  doutrina
encontre dificuldade em conceder-lhes o abrigo da Lei, descabe deixar à margem da
proteção legal aqueles que se reconhecem como mulher. Felizmente, assim já vem
entendendo a jurisprudência (DIAS, 2010, p. 58).

Por outro lado, o  critério biológico identifica a mulher a partir de uma concepção

genética  ou  cromossômica,  assim,  de  acordo  com  Barros  (2015)  “neste  caso,  como  a

neocolpovulvoplastia altera a estética,  mas não a concepção genética,  não será possível a

aplicação da qualificadora do feminicídio”. 

Na  concepção  biológica,  portanto,  o  sexo  biológico  está  intimamente  ligado  às

informações  cromossômicas,  às  características  genitais  e  morfológicas  (como  o

desenvolvimento das mamas e o timbre da voz) e, por fim, às glândulas sexuais ligadas aos

hormônios que influenciam no desenvolvimento dos atributos masculinos e femininos. 

Ainda,  relativamente  ao  critério  jurídico  cível,  entende-se  que  o  que  consta  do

registro civil do indivíduo acerca de seu nome e de seu sexo é o que identifica a mulher e,

referente  ao  crime  de  estupro  contido  no  art.  213  do  Código  Penal,  falando  acerca  da

possibilidade de sua aplicação em transexuais, Greco (2014, p. 478) entende que,

[...] nesse caso, se a modificação se der tão somente no documento de identidade,
com a  simples  retificação do nome,  aquela pessoa ainda deverá ser  considerada
pertencente ao gênero masculino, não sendo, pois, passível de ser considerada vítima
do delito de estupro. No entanto, se houver determinação judicial para a modificação
do  registro  de  nascimento,  alterando-se  o  sexo  do  peticionário,  teremos  novo
conceito de mulher,  que deixará de ser  natural,  orgânico,  passando,  agora,  a  um
conceito de natureza jurídica, determinado pelos julgadores.

Tendo isso em vista, é de se destacar que nenhum dos critérios é suficientemente

eficiente na conceituação de mulher, já que ao se fazer essa atividade conceitual acaba-se

limitando a sua amplitude e dimensão. 

Enquanto o critério jurídico cível cria uma dependência entre as instâncias civil e

penal, fazendo-se uma analogia  in malam partem em prejuízo ao réu, o critério psicológico

acaba por estabelecer condições subjetivas que se instalam na convicção íntima da vítima.

Quanto ao ponto de vista biológico, este não considera a evolução social e histórica acerca da

sexualidade, assim quanto à complexidade subjetiva que o cerca (BARROS, 2015). 

Fato é que o tipo penal do feminicídio não é abrangente a ponto de abarcar o sexo e o

gênero do indivíduo, limitando sua caracterização a um critério jurídico em busca de uma

segurança jurídica que não se abalaria por convicções íntimas do sujeito passivo. Dessa feita,
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a analogia para a inclusão de transexuais e travestis dentro de sua incidência aparenta ser

tarefa limitada à sua inexequibilidade.  

Nessa perspectiva,  como sujeito  passivo,  atua a  mulher  em seu conceito jurídico

cível, conforme a sua condição no registro civil como pertencente do sexo feminino. O sujeito

ativo é qualquer pessoa, desde que influenciada pelas motivações já esclarecidas, sendo, pois,

um crime comum (BARROS, 2015).

Por conseguinte, a introdução do tipo penal do feminicídio no ordenamento jurídico

brasileiro se deu em decorrência da preocupação com a violência contra a mulher, instigando

na diminuição de sua prática pela sociedade. Porém, é importante destacar que sua limitação

quanto ao conceito de mulher  deixa  à  própria  sorte  a  proteção a  favor  das  transexuais  e

travestis que, diante do avanço social, acabam por também serem vítimas de atentados contra

sua condição como tais.

DIREITO E TRANSEXUALIDADE

3.1 Direito à diferença e direito à igualdade

Assim  como  muitos  outros  grupos  vulneráveis,  a  população  LGBT encontra-se,

muitas vezes, vivendo à margem da sociedade. Não é raro ligá-los – em especial travestis e

transexuais – à criminalidade, prostituição, desemprego e outras situações que acabam por

afastar a dignidade da pessoa.

Porém,  tais  fatos  colidem com os  princípios  básicos  estampados  na  Constituição

Federal de 1988, bem como com a Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948, eis

que em tais documentos se propaga o direito à igualdade, à dignidade humana e da vida digna,

que em muitas ocasiões são mitigados.

Assim, tendo em vista a constante situação de vulnerabilidade, a população LGBT

necessita do direito à diferença para a proteção e garantia da liberdade de expressão da sua

sexualidade e da sua ideologia de gênero. Garantir o direito à diferença é, igualmente, garantir

o direito à liberdade de expressão. 

Nesse sentido, a Prefeitura de São Paulo lançou, em 2014, uma cartilha denominada

Diversidade  Sexual  e  Cidadania  LGBT,  em  que  explica  diversos  aspectos  como  gênero,

homofobia, transfobia e o direito à diferença, dizendo que este é o direito que permite que

condições, características culturais e individuais, como a orientação sexual e a identidade de

gênero sejam respeitadas perante a lei.

Ainda, a cartilha (2014) completa que:

61



A fragilidade ou até o rompimento dos vínculos familiares, a exclusão do convívio
na comunidade, a discriminação sofrida nas escolas que, em vários casos, provoca o
abandono  dos  estudos,  a  dificuldade  ou  impedimento  do  acesso  ao  mercado  de
trabalho,  entre  outros,  produzem  condições  de  altíssima  vulnerabilidade,
especialmente para travestis e transexuais. Por isso, esta população tem necessidades
específicas e precisa de políticas públicas com ações afirmativas que combatam a
exclusão histórica a que foi e é submetida, no sentido do enfrentamento à homofobia
e à transfobia e da promoção da cidadania LGBT.

Neste  momento,  são  necessárias  algumas  considerações  acerca  do  direito  à

igualdade.  Inicialmente,  convém destacar  que,  conforme prevê  a  Constituição  Federal  de

1988: 

Art.  5º.  Todos  são  iguais  perante  a  lei,  sem  distinção  de  qualquer  natureza,
garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade
do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade.

Assim,  além  da  aparente  igualdade  formal  disponibilizada  pela  legislação

constitucional, é necessário se buscar a igualdade material, no sentido de conferir efetividade

aos direitos ali dispostos que, infelizmente, dificilmente se aplicam à comunidade LGBT. 

Em  que  pese  a  posição  constitucionalmente  garantida,  não  raro  membros  da

população LGBT são relegados a posições ínfimas na sociedade, tendo violados seus direitos

básicos, entre eles o direito à inclusão social e a tratamento equitativo. 

Tendo a Constituição Federal de 1988 uma rica capacidade na proteção dos direitos,

ela oferece um sistema que não despreza as minorias e que favorece as garantias de suas

identidades sexuais. Para tanto:

O  Estado  Constitucional  Democrático  representa  o  reconhecimento  de  direitos,
permitindo que os endereçados pela justiça se sintam como os seus autores e, nesse
sentido, desconsiderar o outro como portador dos mesmos direitos é violar condição
de legitimação essencial da democracia (BALESTERO, 2010, p. 206).

De acordo com Rainer Forst (2010, p. 83), o direito possui uma tripla função “a)

assegurar  um  espaço  formal  para  a  possibilidade  de  formar  uma  identidade  própria;  b)

reconhecer e proteger identidades particulares com determinadas consequências jurídicas; c)

manter juridicamente os limites morais desse reconhecimento”.

O autor ainda completa dizendo que, levando-se a questão para o campo da ética,

uma “guerra civil” no meio social poderia ocorrer se os membros da sociedade:

[...] reconhecessem apenas seus iguais e não demonstrassem respeito por “outras”
pessoas enquanto parceiros do direito, concidadãos ou pessoas morais – portanto,
que não compartilham de sua própria concepção do bem. Esse respeito não é, porém,
uma exigência ética, mas moral: a de reconhecer os outros como iguais, apesar das
suas diferenças (FORST, 2010, p. 69).

A possibilidade  da  chamada  “guerra  civil”  analisada  por  Forst  (2010),  quando

contraposta com o sistema social atual, não se parece nada distante, sendo até mesmo real e

recorrente com a comunidade LGBT, em grande parte com travestis e transexuais.  
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Quanto aos transexuais e o reconhecimento de sua identidade de gênero, o art. 3º da

Constituição  justifica  a  consagração  do  direito  à  igualdade  ao  instituir  como  objetivo

fundamental da federação a promoção do bem de todos, sem preconceitos de origem, raça,

sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação. 

Portanto, o que dá justificativa ao direito à diferença e ao direito à igualdade é a

questão de que os transexuais, como pertencentes à população LGBT, devem ter o direito ao

reconhecimento  de  sua  identidade  de  gênero  como  condição  básica  à  garantia  de  sua

personalidade e, na medida de suas diferenças, serem tratados igualmente com base na sua

condição de seres humanos, cidadãos em busca da felicidade plena e da liberdade sexual.

3.2 Direito ao nome e prenome

O direito ao nome e ao prenome é previsto nos artigos 16 a 19 do Código Civil de

2002, fazendo parte dos chamados direitos da personalidade.

Ensina Carlos Roberto Gonçalves (2013, p. 201):

O direito ao nome é espécie dos direitos da personalidade, pertencente ao gênero do
direito à integridade moral, pois todo indivíduo tem o direito à identidade pessoal,
de ser reconhecido em sociedade por denominação própria. Tem ele caráter absoluto
e produz efeito erga omnes, pois todos têm o dever de respeitá-lo (grifo do autor).

Assim, verifica-se que o simples fato do não reconhecimento de uma transexual pelo

nome por ela escolhido é flagrante violação de seu direito à personalidade. 

Não  raro,  vemos  comentários  de  transexuais  acerca  do  constrangimento  de  ser

chamada em público ou de ter que apresentar seu documento de identidade, visto que em

muitos casos só ocorre a mudança do documento após a cirurgia de redesignação sexual. Com

isso, o que se vê é que somente a partir da cirurgia da  neocolpovulvoplastia é que nasce o

direito à personalidade dos transexuais de poderem proceder às mudanças referentes ao seu

registro civil. 

Diante disso, segundo os dizeres de Ventura (2010), o registro civil se baseia em

normas médicas e jurídicas que consolidam um sistema de sexo e gênero binário, ou seja,

mulher/feminino e homem/masculino,  não dando oportunidades para o reconhecimento da

existência de outras categorias sexuais. 

Porém,  em  julgados  recentes,  a  jurisprudência  já  vem  permitindo  que  pessoas

transexuais possam mudar seu documento de identidade sem a necessidade da realização da

cirurgia de redesignação sexual,  demonstrando um grande avanço legislativo no tocante à

realidade LGBT.

Tais decisões já foram proferidas pela 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça de
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Goiás,  como  decisão  unânime  em  apelação  cível,  em  que  a  autora  anuncia  seu

constrangimento  por  portar  documentos  do  sexo masculino.  Como fundamentação para  a

decisão, os magistrados destacam que a dignidade da pessoa humana deve ser preservada,

assim como o direito à intimidade e privacidade, bem como o constrangimento gerado cada

vez que se mostra necessária a apresentação do documento de identificação. 

No que toca à dignidade dos transexuais, o magistrado Maurício Porfírio Rosa, em

decisão de mesmo teor na 4ª Câmara Cível do mesmo Tribunal e em entrevista ao Jornal O

Popular, argumenta as razões de seu voto:

A dignidade humana deve ser resguardada em um âmbito de tolerância, de forma
que a mitigação do sofrimento humano seja o sustentáculo de todas as  decisões
judiciais, permitindo a solução de questões de interesse existenciais humano. Ora,
não se pode ignorar que o fato de que um cidadão ou cidadã portar documentos que
não  condizem  com  sua  identidade  de  gênero  ofende  o  espirito,  sendo  a  fonte
permanente de angústia e sofrimento.

Assim, a 5ª Câmara Cível do TJ/GO, por maioria, reformou sentença proferida em 1ª

Instância que negava o pedido de retificação dos documentos sem a realização de cirurgia. O

magistrado Olavo Junqueira de Andrade proferiu voto para a procedência, citando a Portaria

1652/02 do Conselho Federal de Medicina, que, em seu art. 3º, fixa algumas características

mínimas para que a pessoa possa ser enquadrada como transexual. Dentre elas, o desconforto

com o sexo anatômico natural, o desejo de eliminar as genitálias, de perder as características

primárias e secundárias do próprio sexo e de ganhar as do sexo oposto. 

Ainda,  enquanto  não  há  regulamentação  quanto  ao  tema  vinda  do  Congresso

Nacional, o Poder Judiciário acaba por assumir a responsabilidade no tocante à situação dos

transexuais que buscam a alteração do registro civil, inclusive sem a existência da cirurgia de

transgenitalização.

No tocante ao tema, a 4ª Turma do Superior Tribunal de Justiça do Rio Grande do

Sul, de maneira inédita, em julgamento do Recurso Especial n. 1626739/RS que discutia a

possibilidade jurídica da mudança do sexo com alteração no registro civil e sem a cirurgia de

redesignação, julgou pela sua admissibilidade. Para o ministro relator, Luis Felipe Salomão

(REsp n. 1626739/RS – STJ) :

A exigência de cirurgia de transgenitalização vai de encontro à defesa dos direitos
humanos por condicionar o exercício do direito à personalidade e à mutilação física.
Somente a vontade livre e consciente da pessoa, sem qualquer imposição estatal,
pode legitimar o devido procedimento cirúrgico.

Em face do acima exposto, concluiu-se que os tribunais superiores, em 2ª instância,

começam a reconhecer a procedência do pedido de retificação do documento de identificação

sem a necessidade de realização da cirurgia de redesignação sexual, cabendo, neste momento,
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a eles as necessárias manifestações a fim de finalizar as questões pendentes.

3.3 Direito à vida

É nítido o caráter necessário do direito à vida e como ele é fundamental. Diversos

são  os  dispositivos  existentes  no  ordenamento  jurídico  mundial  para  sua  efetivação  e

dignidade.

No  ordenamento  jurídico  brasileiro,  por  exemplo,  temos  um capítulo  do  Código

Penal dedicado à proteção da vida (arts. 121 a 128), entre eles, o feminicídio, ponto central

deste trabalho. A Constituição Federal, por sua vez, traz definições acerca da essencialidade

da vida, e indo além ao designar o mínimo para que a vida seja vivida de maneira digna.

Entretanto, mais uma vez, temos um direito que não é completamente efetivado com relação a

população transexual.

O Brasil é um dos países que mais mata transexuais no mundo, dado alarmante, mas

que, infelizmente, parece ser de extrema dificuldade sua modificação. Diversas são as notícias

de transexuais mortos, com base em preconceito, falta de informação e, no mais das vezes,

por questões de gênero.

Segundo pesquisa realizada pela ONG Transgender Europe (TGEU), entre janeiro de

2008 e março de 2014, foram registradas 604 mortes no país. Ainda, as violações contra os

direitos  da  população  LGBT  vão  muito  além,  demonstrando  a  ocorrência  de  violações

psicológicas e físicas, resultando em vários casos de homicídio.

No ano de 2012, foram divulgadas na mídia 511 violações contra a população LGBT,

destas 310 foram homicídios. Mais uma vez, pessoas transexuais aparecem como principais

vítimas,  representando  51,68% do  total,  segundo  informações  da  EBC –  Agência  Brasil

(2015). 

Somente no ano de 2016, em 33 países foram registradas 295 mortes de transexuais,

sendo o Brasil, infelizmente, o líder deste raking Nos últimos oito anos, segundo o estudo, o

Brasil  contabiliza  um  total  de  900  casos,  mostrando-se  novamente  como  líder  da  lista,

disponibilizada pelo Grupo Gay da Bahia em 2016, que completa, dizendo que a cada 25

horas um LGBT é assassinado no País, contabilizando, apenas nesse ano, 348 mortes. Assim,

ano de 2016 foi considerado o mais violento desde 1970 pela entidade e, dentre os números

disponibilizados, foram 64 mortes de transexuais, sendo 60 delas de transexuais femininas.

Desse  modo,  dentre  os  transexuais  mais  de  90%  foram  dos  que  se  reconheciam  como

pertencente ao sexo feminino.

Embora sejam chocantes os dados, a proteção dos direitos desta minoria mostra-se
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extremamente difícil, ainda mais no atual momento legislativo, em que o Congresso Nacional

tem constantes características conversadoras e forte base religiosa.

Os mecanismos existentes até o momento revelam-se ineficazes, sendo necessária

uma reformulação a  fim de  que os  abusos  cometidos  contra  a  população LGBT cessem,

tornando-se possível a efetivação de todos os direitos previstos para qualquer ser humano.

Ainda,  quanto  à  importância  da  proteção e  garantia  dos  direitos  dos  transexuais,

como principais interessados na possibilidade de sua figuração no polo passivo do crime de

feminicídio, cabem algumas referências a importantes dados que mostram a necessidade da

interferência na esfera penal para a busca da efetividade desses direitos. 

Como  se  vê,  a  necessidade  de  extensão  do  crime  de  feminicídio  às  mulheres

transexuais não é algo falacioso, mas encontra respaldo nos fatos sociais. As mortes, ainda

segundo os dados da entidade Grupo Gay da Bahia, em sua grande maioria são cometidas

com extrema violência e crueldade, como asfixia, pauladas e pedradas, típico de crimes de

ódio, preconceito e discriminação e, em se tratando das transexuais, por questões de gênero. 

O direito à diferença, sendo a garantia da liberdade de expressão da sexualidade e do

gênero do indivíduo, deve encontrar seus alicerces também no direito à igualdade, que traz

tratamentos iguais às diferenças. Nesse sentido, segundo bases constitucionais, a extensão do

feminicídio às mulheres transexuais nada mais seria do que a efetivação legislativa do direito

à igualdade de condições.

CONCLUSÃO

Nítida se mostra a relação de necessidade estampada pelas transexuais e visível é sua

vulnerabilidade frente às condições de violências dispostas na sociedade. O feminicídio, com

a pretensão de garantir às mulheres uma maior proteção legislativa, ao não atribuir este espaço

às  transexuais,  diante  do  pressuposto  da  identidade  de  gênero,  as  deixa  à  margem  do

ordenamento jurídico. 

A restrição do conceito jurídico de mulher não se mostra condizente com os fatos

constantes em sociedade, atribuindo condições binárias (feminino/masculino, mulher/homem)

a fatores que vão além dos aspectos apresentados biologicamente. 

Com a omissão legislativa, restou ao Judiciário a missão de trazer as transexuais para

a  esfera  de  proteção  legal  do  Direito,  denotando  a  importância  da  jurisprudência  como

construção  de  precedentes  e  construindo  bases  para  uma  ressignificação  do  conceito  de

mulher, atribuindo-lhe valores da identidade de gênero.

A aplicabilidade  do  tipo  do  feminicídio  às  transexuais  se  mostra,  portanto,  algo
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necessário e premente, já que a ampliação do conceito de mulher, se compreendido moderna e

contemporaneamente, não traria características de analogia in malam partem, como afirmam

certos doutrinadores, mas somente seria condizente com os fatos apresentados socialmente. 

Ficaria a aplicabilidade do feminicídio às transexuais condicionada a um possível

erro  sobre  a  pessoa?  O  homem,  ao  matar  uma  transexual,  apenas  responderia  pela

qualificadora  do feminicídio  se  se  equivocasse quanto à  identificação da vítima e de seu

gênero, achando que esta realmente fosse mulher? Acreditamos que esta não é a função do

Direito, muito menos do Estado Democrático de Direito. 

Afinal,  o que é o Direito senão uma ferramenta de proteção? Como minoria que

apresenta  condições  de  desamparo  legal,  os  transexuais  e,  principalmente,  as  mulheres

transexuais,  não  devem  ter  seus  direitos  condicionados  a  uma  cirurgia  que  mude  suas

características físicas ou a um documento jurídico-cível. Um direito condicionado perde suas

razões e seus princípios e se mostra inapto na proteção de direitos fundamentais, como direito

à vida, à dignidade humana e à liberdade de expressão.
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ANÁLISE DAS ATROCIDADES COMETIDAS NO BRASIL EM NOME

DO TRATAMENTO PSIQUIÁTRICO ATRAVÉS DO FILME “BICHO DE

SETE CABEÇAS”

Fabiani Daniel BERTIN6

José Antonio da SILVA7

RESUMO

Luta-se e preza-se pelo princípio da dignidade humana. Talvez, a fim de efetivamente aplicá-
lo, ou a fim de que atrocidades passadas não venham a se repetir. Para tanto, a conscientização
ainda é o melhor dos antídotos. Com este trabalho, pretende-se discutir em uma abordagem
interdisciplinar - utilizando o cinema como complemento ao Direito - a questão do tratamento
das doenças mentais no Brasil. Busca-se através do filme “Bicho de Sete Cabeças”, revisar
algumas das literaturas sobre o tema, analisando - com o uso da memória e da história oral -
como o  passado  e  a  perspectiva  de  alguns  dos  sobreviventes  fazem desse  tema  alvo  de
denúncia, violação de direitos humanos, tortura e sofrimento. Sabendo da proposta de “cura”
apresentada por essas Instituições, pretende-se desconstruir a ideia do que era considerado
como  “loucura”,  chamando  a  atenção  do  leitor  para  a  real  intenção  dessas  “casas  de
reabilitação”: a segregação social daqueles que, por qualquer motivo, “eram diferentes” e/ou
ofereciam riscos ao comportamento “correto e sadio” da época. Desse modo, a “loucura” de
outrora, na maioria das vezes, era a causa de entrada e motivo crucial de permanência nesses
manicômios,  ao passo que poucos foram os  que a  eles  resistiram,  poucos os  que não se
tornaram plenamente loucos.

PALAVRAS-CHAVE: Psiquiatria. Hospícios no Brasil. Atrocidades. Segregação.

ABSTRACT

It fights and values itself by the principle of human dignity. Perhaps in order to effectively
enforce it, or in order that past atrocities will not happen again. For this, awareness is still the
best of antidotes. With this work, we intend to discuss in an interdisciplinary approach - using
cinema as a  complement  to  Law -  the issue of  the treatment  of  mental  illness  in  Brazil.
Through the film "Bicho de Sete Cabeças", we search some of the literatures on the subject,
analyzing - with the use of memory and oral history - how the past and the perspective of
some of the survivors make this subject of denunciation, violation of human rights, torture
and suffering. Knowing about the "cure" proposal presented by these institutions, we intend to
deconstruct the idea of what was considered "madness", drawing the reader's attention to the
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vinculante no Brasil", ambos da Universidade Estadual do Norte do Paraná. Advogada militante na subseção
de Santo Antônio da Platina/ Paraná. E-mail para contato: fabi.direito.ziron@gmail.com.
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real intention of these "rehabilitation houses": the social segregation of those who, for For any
reason, "were different" and / or presented risks to the "correct and healthy" behavior of the
time. Thus,  the "madness" of the past  was,  in most cases,  the cause of entry and crucial
motive of permanence in these asylums, while few were those who resisted them, few who
did not become totally insane.

KEY WORDS: Psychiatry. Hospices in Brazil. Atrocities. Segregation.

INTRODUÇÃO

O mundo da ficção, principalmente através das produções cinematográficas, busca

retratar alguns acontecimentos que ocorrem na vida real. Porém, muitas vezes, a ficção se

alonga de tal forma que ultrapassa as barreiras do que seria admissível como provável de

acontecer  na  vida  real.  Essa  é  a  magia  do  cinema;  mostrar  a  realidade  que  nos  aflige

diariamente,  porém  com  alguns  toques  de  exagero  que  dificilmente  aceitaríamos  como

atitudes possíveis de um ser humano.

Essa abstração da vida real, no entanto, nem sempre se mostra realmente tão afastada

do possível, tendo em vista a extrema capacidade da mente humana de se superar em atitudes

“desumanas”. Assim, há alguns casos em que nos deparamos com cenas de cinema que nos

parecem totalmente impossíveis de ocorrer no mundo real, porém, por outro lado, há casos em

que, ao aprofundarmos a pesquisa e o conhecimento sobre determinado conjunto de fatos

reais, verificamos, com muito pesar, que nem mesmo toda a criatividade dos cineastas no

tocante a inventar situações de terror extremo consegue se igualar às brutalidades e crueldades

praticadas por alguns seres humanos - sim, seres humanos de verdade que praticam terror de

verdade.

O presente trabalho visa analisar as questões referentes ao reiterado desrespeito aos

direitos humanos e a violações, não apenas da dignidade humana, mas também, da própria

condição de ser humano; mediante análise da história dos hospícios e manicômios judiciais no

Brasil, tendo por base o filme “Bicho de sete cabeças”, estrelado por Rodrigo Santoro, o qual

nos  convida  a  uma viagem além dos  muros  dos  manicômios.  Nesse  percurso,  o  tom de

denúncia tem seu volume aumentado, especialmente quanto aos critérios de internação, forma

de vivência e tratamento muros a dentro. 

O filme se mostra como um apelo para que possamos repensar sobre os critérios

aceitáveis para se definir sobre a necessidade de direcionar ou não uma pessoa a esse tipo de

serviço. Isso porque, como tão bem discutido atualmente por profissionais da psiquiatria e da

psicologia, o impacto que essa segregação social pode causar no indivíduo torna o resultado

do “tratamento”, em sua maioria, mais prejudicial do que o simples “não tratar”.
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Tal  denúncia  fundamenta-se  especialmente  pela  forma  desmedida  com  que  os

manicômios  serviam como depósitos  de  pessoas  fora  dos  padrões  sociais.  Observando-se

brevemente a história de tais instituições, percebe-se - facilmente -  o quanto sua finalidade é

fria, obscura e voltada à segregação, como uma forma oficial e “legítima” de se livrar de

alguma pessoa considerada inconveniente para os padrões de comportamento impostos pela

elite social.

Como forma de subsidiar a pesquisa sobre a história da psiquiatria no Brasil nos

baseamos, além da citada obra cinematográfica, no livro escrito pela Jornalista Daniela Arbex,

“Holocausto Brasileiro: vida, genocídio e 60 mil mortes no maior hospício do Brasil”, o qual,

devido à profundidade e seriedade dos fatos relatados, deveria ser mais divulgado e conhecido

por todos os brasileiros, principalmente os que se dedicam aos estudos jurídicos e ao trabalho

na área de psiquiatria e psicologia.

Como  base  de  pesquisa,  além  do  filme  “Bicho  de  Sete  Cabeças”  e  do  livro

“Holocausto  Brasileiro”,  foram  utilizados  também  o  livro  “Canto  dos  Malditos”,  de

Austregésilo Carrano Bueno, o qual inspirou a produção do filme; e ainda, o documentário

“Em nome da razão: um filme sobre os porões da loucura”, de Helvécio Ratton, com todas as

suas  cenas  gravadas  no  interior  dos  pavilhões  do  Hospital  Colônia,  em Barbacena,  MG,

retratando, in loco, a dura realidade daquele campo de concentração.

O FILME “BICHO DE SETE CABEÇAS”

Com  palavras  que  por  pouco  não  sangram,  porém  causam  uma  reviravolta  de

sentimentos,  é  que  se  inicia  a  obra  mestra  “Canto  dos  malditos”,  livro  que  inspirou  o

nascimento do filme “Bicho de sete Cabeças”, estrelado pelo ator brasileiro Rodrigo Santoro.

Obras indiscutivelmente chocantes, profundas, reflexivas; tanto os livros “Canto dos

Malditos” (Austregésilo Carrano Bueno) e “Holocausto Brasileiro” (Daniela Arbex), quanto o

filme “Bicho de Sete Cabeças” nos levam a repensar o ser humano e a nos indignar com o

desrespeito  à  dignidade  humana.  Com  elas,  nasce  o  convite  a  adentrar  pelos  muros  da

lamentável história da psiquiatria no Brasil. Assim, pelas lentes de vítimas sobreviventes das

atrocidades  que  Daniela  Arbex  denominou  de  “Holocausto  Brasileiro”,  vamos  adentrar

naqueles muros e conhecer um pouco do que foi um verdadeiro campo de concentração no

Brasil, uma história de segregação, torturas e mortes, que foi admitida passivamente tanto

pelas autoridades quanto pela imprensa e pela população, em uma conivência que merece ser

analisada para que não se repita jamais.

As obras, reforçadas pelo fantástico documentário “Em nome da razão: um filme

72



sobre  os  porões  da  loucura”,  (1979),  de  Helvécio  Ratton;  retratam  a  falta  de  critérios

científicos  para  determinar  sobre  a  necessidade  de  internação  de  pessoas  com  doenças

mentais. Muitos dos internos, a maioria deles, não apresentava nenhum tipo de doença mental

grave que pudesse justificar a sua internação. E mesmo os que as possuíam não poderiam

estar lá, uma vez que o ambiente nada tinha de reabilitador. 

Trata-se de um espaço destinado à segregação. Sim, isso pode soar forte, mas essa

era a função das “casas de loucos”. Todos os que destoavam do considerado “padrão social

normal”, tinham como sentença ser depositados como objetos sem utilidade nesses hospitais.

Dentre  os  internos  que  sofreram no  inferno  do  holocausto  brasileiro  haviam muitos  que

apenas sofriam de epilepsia ou alcoolismo. Muitos outros foram enviados para lá apenas por

perderem os seus documentos pessoais e não conseguirem provar sua identidade perante as

autoridades policiais. Muitos casos de mulheres que ficaram grávidas e foram enviadas para o

“Colônia” para que a família não se “envergonhasse”, outras que foram estupradas pelos seus

patrões ou mesmo por parentes e foram aprisionadas lá para que ninguém viesse a saber do

ocorrido.  Pessoas que questionassem a forma de vida em sociedade e  na família,  ou que

pudessem, de alguma forma, representar uma ameaça ao status quo, eram isoladas no inferno

de Barbacena.

Mas antes de adentrar  aos livros,  é  necessário conhecer um pouco sobre o filme

“Bicho de sete cabeças”, a fim de que as obras literárias aqui já mencionadas possam ser

melhor visualizadas e compreendidas.

O filme é um drama brasileiro produzido em 2000 dirigido por Laís Bodanzky e com

roteiro de Luiz Bolognesi baseado no livro autobiográfico de Austregésilo Carrano Bueno,

“Canto dos Malditos”. A trama se desenvolve com a história de Neto (Rodrigo Santoro), o

qual  não  vive  um relacionamento  muito  saudável  com seu  pai,  Seu Wilson,  personagem

vivido pelo extraordinário ator Othon Bastos. Enquanto a mãe, (Cássia Kis), vive submissa ao

marido e é afastada afetivamente do filho. A família, seguindo a tendência tradicional, não se

interessava pelos problemas pessoais do filho, havendo um certo distanciamento entre eles,

conforme descreve Isabela F, Meira8:

O pai conservador, rude e ignorante e uma mãe submissa, que não procuram em
nenhum momento dialogar com o rapaz, nem tentam compreender as mudanças que
passam na cabeça do filho numa fase tão conturbada como a adolescência,  onde
muitos adolescentes apresentam um comportamento rebelde, reforçado pelo fato de
procurar  aceitação  e  identificação  por  um  grupo  de  amigos  do  qual  faz  parte,
incitando-o a utilizar bebidas alcoólicas, pichar muros e ter atitudes de confronto
com o pai, esse adolescente não encontra apoio algum no âmbito familiar.

Neto,  típico  adolescente,  não  conseguia  adaptar-se aos  padrões  sociais  da época.

8 http://www.psicosmica.com/2012/06/bicho-de-sete-cabecas-e-reforma.html
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Sentia-se incompreendido por seus pais, e por isso a fuga dos problemas e dilemas o colocava

numa posição de “estranho, esquisito e doente”.  Sua família o enxergava com essa visão.

Diálogos eram praticamente impossíveis. Diante disso, e como rapaz curioso que era, não

destoando da maioria dos meninos (as) de sua idade, ainda muito jovem tem seus primeiros

contatos com o mundo das drogas. O martírio de Neto se inicia quando seu pai encontra um

cigarro de maconha em sua mochila, fato que leva a família a providenciar a internação dele

em um hospício. 

De  forma  arbitrária  e  sem  nenhuma  indicação  ou  acompanhamento  médico,  e

obviamente sem necessidade, uma vez que ele não apresentava nenhum tipo de transtorno

mental, a família de Neto o interna em uma “instituição hospitalar”, um hospício. A partir daí,

Neto passa por terríveis experiências. Ao chegar, Neto teve consciência da fase que estaria

iniciando.  Enganado  pelo  pai,  ele  é  humilhado  e  subjugado  pelos  enfermeiros  que  o

recepcionam. Mas o pior ainda estava por vir. Logo após sua chegada, o moço foi direcionado

aos pavilhões - área esta que a família não tinha acesso - descobrindo da pior forma possível

que o local apresentado na chegada não passava de uma farsa, uma a mais das muitas que

ainda descobriria.

O lugar, segundo sobreviventes, era inapropriado para qualquer tipo de habitação.

Pessoas transtornadas, sem vestimentas, fezes por todo canto, gritos, dor.  Cenário no qual

contracenavam personagens que não tinham o brilho de vida nos olhos. Alguns, apesar do

tratamento conseguiam sobreviver àquilo mantendo um mínimo de consciência. Mas esses

eram a exceção.

O  autor  da  obra  “Cantos  dos  Malditos”,  Austregésilo  Carrano  Bueno,  narra  o

momento em que ele chega ao pátio do manicômio pela primeira vez. Lugar este escondido

aos  olhos  da  sociedade.  Tanto  que  essa  observação  deu  origem ao  título  do  livro,  nesse

instante ele constava ainda com sua lucidez. Assim ele descreve o que vê (BUENO, 2004, p.

54):

O que mais me chamava a atenção era aquele grupo, no canto coberto... tinha um
sujeito enorme, forte, meio gordo, ou inchado, com um corte de cabelo estilo militar.
Não parava de balançar a mão direita e virava a cabeça de um lado para o outro. Era
uma figura assustadora. Outro sujeito corria de um canto para o outro, soltando um
tipo de grunhido. Havia alguns com as calças molhadas e sujas, devia ser urina e
fezes. Um outro escorregava andando com o corpo e o rosto encostado na parede,
parecendo querer entrar, fazer parte daquela parede, esconder-se de todo, misturar-se
com o concreto.

Era, segundo ele, a visão do inferno. Mas essa seria apenas a visão primária a ser

gravada em sua memória.  Muito ainda estava por vir.  Com o passar dos dias, Neto pode

conhecer  e  experimentar  momentos  dos  quais  jamais  se  esqueceria.  Como bem mostra  o
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filme, Neto - representando as dores reais de Austregésilo - assustado com tudo o que via,

fixou seu olhar em algo que o fez emudecer: trata-se de um reduzido espaço, um canto, na

parte  exterior  do  manicômio.  Canto  no  qual  as  vítimas  mais  vulneráveis  de  um sistema

carcerário  hospitalar  legalizado  se  refugiavam como se  aquele  limitado  espaço  fosse  um

refúgio a fim de escapar das mazelas de seus algozes. Tanto que o sobrevivente se inspira

nesse  espaço  para  denominar  sua  obra:  “O  canto  dos  malditos”.  Segundo  Austregésilo

(BUENO, 2004, p. 55):

Aquele canto era qualquer coisa diabólica. Como se o demônio tivesse o comando
de suas mentes, nelas derramando sua ira e divertindo-se em atormentá-los. Aquilo
era  satânico:  pessoas urinadas,  defecadas,  revirando os  olhos,  cabeças,  querendo
entrar dentro do concreto. Todo aquele momento só podia ser comparado ao inferno.
Se ele realmente existe, sem dúvida eu estava vendo um pedacinho dele, ali naquele
canto, o canto dos malditos.

Como visto, Neto teria sua vida mudada, sua rotina passada a limpo. Não mais havia

espaço para a liberdade juvenil de outrora, nem mesmo para a privacidade e individualidade.

Dalí para frente, os dias seriam sombrios em todos os sentidos. Mas o ambiente não era tudo.

Havia coisa muito pior. No filme, Neto tenta a fuga e quase obtém êxito. Entretanto, ao ser

recapturado acaba indo parar em uma sala a fim de receber o tratamento conhecido pelos

funcionários como “sossega leão”, ou seja, é submetido ao temível eletrochoque. 

A história da psiquiatria apresenta como característica principal o uso do tratamento

com choques. Acreditava-se que esse procedimento, por demais desumano, seria uma porta

para solucionar “maus comportamentos” e “agressividades” entre os internos. Porém, como

estudos posteriores  revelaram,  tal  atividade  era  extremamente  nociva  a  quem por  ela  era

vitimado. Sequelas irreparáveis restavam a seus pacientes. 

Prometiam a cura, porém, quando devolvidos à sociedade - a maioria deles jamais

saia  da  internação -  mal  sabiam dizer  seus  nomes.  Isso tudo em razão das  atrocidades  e

momentos de constante e profunda tortura nos quais sobreviviam. Para Araújo e Glastinioni

(2016, online):

Inúmeros relatos de maus-tratos, abandonos, abusos, práticas médicas equiparadas
aos campos de concentração nazistas da II Guerra Mundial, tais como aplicação de
técnicas e procedimentos médicos desumanos, excesso de fármacos, transformando
os internos de muitos hospitais e centros psiquiátricos em verdadeiros mortos-vivos,
além da venda de corpos e peças de corpos dos pacientes dos centros e hospitais
tomaram proporções alarmantes, onde o tamanho das crueldades cometidas com os
internos começaram a ultrapassar os muros de muitas dessas instituições da época,
levando  naturalmente  a  uma  necessidade  de  se  rever  a  forma  e  os  tratamentos
atribuídos aos doentes mentais no Brasil.

E com a ficção imitando a realidade, Neto passou por essas crueldades e brutalidades

diariamente. Como bem relatado pelas vítimas do antigo manicômio Colônia, localizado em

Minas Gerais, mesmo os que entravam em plenas faculdades mentais,  jamais saiam de lá
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ilesos.  O tratamento  era  desumano.  A prática  médica  baseada  em métodos  e  técnicas  de

tortura, ocasionando na maioria das vezes em óbito. Afinal não era somente a mente quem

sofria as agressões, o corpo padecia de vida, a alma padecia de paz.

Além dos choques, Neto era ridicularizado e espancado por enfermeiros, submetido a

isolamento em uma cela escura, fria e úmida; e a muitas outras atrocidades que acabam por

debilitá-lo, não apenas fisicamente, mas também, emocionalmente. Além disso, o jovem sente

a  falta  da  convivência  familiar  e  do  apoio  de  sua  família.  Nota-se,  como  ocorre  muito

frequentemente na vida real, que a família não apenas deixa de apoiar o jovem, como acaba

por se afastar dele e por afastá-lo da convivência social, conforme assevera Isabela F, Meira

em sua análise psicológica sobre o filme (MEIRA, 2012, online):

Sem preparo nem informação alguma o jovem é simplesmente deixado pelo pai
nesse manicômio, onde é tratado de maneira agressiva, impiedosa e desumana. Os
familiares que “cheios de boas intenções” viram cúmplices do hospício e de suas
cruéis torturas, só tiram Neto de lá quando já era tarde.9

Sabe-se  que  a  família  não  pode  ser  culpada  pelo  acontecido,  uma  vez  que,

aparentemente, confiou seu ente às mãos de uma Instituição reconhecida no meio médico

como séria e idônea. Durante a trama pode ser notado um teor extremamente antiético da

parte de seu dirigente, especialmente quando ao telefone menciona sobre a necessidade de se

conseguir mais internos, ainda que seja preciso buscar por moradores de rua que se refugiam

embaixo  dos  viadutos.  Isso  porque  uma  grande  movimentação  financeira  e  conflitos  de

interesses giram em torno dessas instituições, sendo que uma das formas de distribuição de

verbas se baseava no número de “pacientes” de cada Instituição. Desse modo, essa é também

a voz da denúncia sendo articulada em prol daqueles que tiveram seu falar calado pelas mãos

da psiquiatria.

No desenrolar do filme, Neto consegue sair do hospital. Mas com a mente perturbada

em razão  de  tudo que  lá  viveu,  desenvolve  -  agora  sim -  um comportamento  agressivo,

violento,  apático.  E  por  isso,  não  demora  a  retornar  aos  tratamentos  em outra  instituição

semelhante. É visível e gritante a forma como ele, antes sem nenhuma doença mental, vai

perdendo sua sanidade, lucidez e dignidade. Uma instituição que deveria se prestar à pratica

da cura apresenta-se como real perigo a quem nela se trata, uma vez que eleva o paciente a

uma condição de dominado, excluído, segregado, louco.

No desfecho, o pai de Neto termina lendo a carta de despedida do filho. Confuso, o

pai já não sabe se fez o melhor ao conhecer pelas lentes do filho o que de fato acontecia entre

os muros de sua “reabilitação”. É o fim de um jovem estudante.

9 http://www.psicosmica.com/2012/06/bicho-de-sete-cabecas-e-reforma.html.
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A  (INFELIZ)  HISTÓRIA  DAS  INSTITUIÇÕES  DE  TRATAMENTO
PSIQUIÁTRICO NO BRASIL: UM QUADRO DE TERROR

A tendência humana em buscar pelo poder a todo e qualquer custo é vislumbrada

desde que o mundo se conhece como tal. Porém, para isso, o homem não somente dedica-se

às grandiosas façanhas, mas também, usa de meios obscuros para exercer a dominação sobre

outros e se sentir superior aos indivíduos comuns. Sabe-se, pois, que com discursos históricos

- especialmente aqueles nos quais enfatizam-se os grandes “heróis” e exuberantes feitos - o

homem se dispõe a mostrar o ápice de poderio por ele conquistado. Embora sejam discursos,

permanecem aí, escancaradamente, para servir de exemplo às futuras gerações de modo que

também mantenham o costume de buscar pelo “domínio do mundo”. Como visto, exaltam-se

as grandiosas relações de poder. 

Entretanto,  o  que se esquece,  por muitas  vezes,  é  de mencionar  a  existência  das

chamadas “micro relações de poder”, termo cunhado e defendido por Michel Foucault. Por tal

conceito, entende-se que o poder e sua busca estão em todo lugar, em todos os tempos, pelos

mais  diversos  personagens.  Mas,  não  somente  por  algo  “grandioso”  ou  demasiadamente

convidativo.

Tais relações são abordadas nas obras de Foucault, especialmente em Vigiar e Punir.

Nela percebe-se a discussão em torno de instituições aparentemente inofensivas, de alongadas

intenções,  tais  como  as  escolas,  hospitais  e  as  prisões.  Arquitetadas  sobre  o  prisma  da

vigilância  e  da  punição,  as  prisões  são  um  dos  exemplos  trazidos  pelo  autor  a  fim  de

apresentar como tais “poderes” são constantes, apesar de em sua maioria apresentarem como

um comportamento instituído e velado.  Quanto a isso, explica Foucault (1987, p. 214):

A prisão, essa região mais sombria do aparelho de justiça, é o local onde o poder de
punir,  que  não  ousa  mais  se  exercer  com  o  rosto  descoberto,  organiza
silenciosamente um campo de objetividade em que o castigo poderá funcionar em
plena luz como terapêutica e a sentença se inscrever entre os discursos do saber.

No Brasil, as preocupações das autoridades da área de saúde quanto ao destino dos

pacientes  com distúrbios  mentais  remontam ao período do império,  segundo demonstram

Araújo Filho e Luciane Castiglioni (2016, online):

Machado de Assis, em 1882 publica o conto “O Alienista”, onde retrata de forma
descontraída, sem perder a criticidade, a história do Dr. Simão Bacamarte, estudioso
das  ciências  médicas  que  vendo  o  isolamento  dos  loucos  em  suas  residências,
encabeça  a  ideia  de  construir  a  primeira  instituição  do  gênero:  um  asilo  para
alienados. Importante referenciar Machado de Assis, que já na época retratava tal
condição na sociedade brasileira, ainda que em forma de contos de literatura.

No entanto, como no Brasil o sistema de tratamento de doenças mentais ainda era
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muito precário, as maiores preocupações se voltavam aos casos de autores de infrações penais

que apresentassem algum tipo de doença mental, os quais permaneciam presos juntos aos

demais  condenados.  Na  realidade,  evitava-se  o  encarceramento  desse  tipo  de  criminoso,

conforme preleciona Sérgio Luis Carrara (2010, online): “No Brasil, quanto aos chamados

“criminosos  loucos”,  o  Código  Penal  de  1890  apenas  dizia  que  eram  penalmente

irresponsáveis e deviam ser entregues a suas famílias ou internados nos hospícios públicos se

assim “exigisse” a segurança dos cidadãos.”

Com o crescimento dos casos de crimes praticados por doentes mentais, ou, ainda

nos casos em que não apresentassem nenhum tipo de doença - mas, por interesses econômicos

ou sociais devessem ser afastados da sociedade por tempo maior - cresceram as manifestações

pela criação de manicômios judiciários, conforme lembra Carrara (2010, online):

A campanha pela construção  de um manicômio judiciário  na capital  tem efeitos
positivos e imediatos. A 21 de abril de 1920 - dia que entre nós é dedicado à luta
pela liberdade política - era lançada, nos fundos da Casa de Correção, na Rua Frei
Caneca,  a  pedra  fundamental  do  primeiro  asilo  criminal  brasileiro,  que  seria
inaugurado a 30 de maio do ano seguinte.

Nota-se  facilmente  que,  muito  mais  que  os  hospícios  comuns,  os  manicômios

judiciários se voltavam mais para a segregação pura e simples do que para o efetivo trabalho

terapêutico voltado à recuperação do paciente. Ou seja, desde o início - e infelizmente ainda

atualmente - a busca pela cura do paciente fica em segundo plano, sendo estas instituições

verdadeiros depósitos de gente que “dá muito trabalho”, seja para as famílias, seja para as

autoridades do sistema penal.

Esse sistema de segregação, em que o interior das instituições permanecia fechado ao

público e em que as coisas que aconteciam lá dentro não eram, nem poderiam ser, conhecidas

pela população em geral, facilitava a ocorrência de atitudes violentas e desumanas contra os

internos, não havendo nenhuma proteção com relação aos direitos humanos dessas pessoas,

conforme continua Carrara (2010, online):

Por  fazer  parte  do  sistema penitenciário,  não  é  de  surpreender  que  manicômios
judiciários sejam um dos espaços mais impermeáveis às transformações pautadas na
defesa dos direitos humanos dos pacientes e na sua des-hospitalização. Nesse caso,
colocar-se  ao  lado  dos  pacientes  é  defender  a  própria  extinção  desse  tipo  de
instituição e uma profunda reforma da legislação que a suporta, pois, como há três
décadas  escrevia  um  dos  expoentes  da  antipsiquiatria,  Thomas  Szasz:  “Para  o
‘paciente-delinquente’ não existe nem absolvição para a sua culpa, nem tratamento.
Isso  não  é  mais  que  um  método  cômodo  para  ‘se  livrar’  de  indivíduos  que
apresentam certos comportamentos anti-sociais”

E com a observação do sistema prisional, chega-se também, e por que não, à análise

das instituições manicomiais, ao passo em que nelas são colocados aqueles que a carceragem

“comum” já nada pode fazer. Com o estigma da loucura, seguem os caminhos rumo ao muros
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infindáveis que separam a parte boa da que apresenta “anormalidades”. 

Embora  sejam  instituições  de  natureza  diferentes,  os  hospícios  comuns  e  os

manicômios judiciários não tinham muita diferença prática em seu funcionamento, pois todos

eles  eram  verdadeiras  prisões,  uma  vez  que  era  praticamente  impossível  “fugir”  dos

“tratamentos”. Para que se tenha uma ideia da gravidade e seriedade do problema abordado,

eis que uma obra bem recente ajuda a refletir sobre esse passado - infelizmente, ainda não tão

passado - que ronda o sistema de saúde psiquiátrico brasileiro.

O  livro  de  Daniela  Arbex,  chamado  “Holocausto  Brasileiro”,  no  qual  o

direcionamento  é  dado  a  partir  de  memórias  de  sobreviventes  do  Manicômio  Colônia,

localizado à época na Cidade de Barbacena, em Minas Gerais; traz à tona a realidade de uma

época e local sob a ótica e pele de quem nele viveu, ou teve de sobreviver.

Na obra há relatos fortíssimos que com a exatidão de detalhes torna possível uma

visão do que era e de como funcionava aquele “campo de concentração”. Testemunhos de

ângulos diversos: de funcionários; filhos de funcionários; internos; e até de mesmo de filhos

de internos concebidos no local ou que lá chegaram por suas mães terem sido “a vergonha da

família”, razão suficiente para fazerem jus a uma vaga destinada aos “loucos”.

Ora porque a pessoa era mais calada,  ora porque era mais extrovertida,  ou ainda

porque representava uma ameaça aos “padrões sociais”, tudo era motivo para a segregação.

Às vezes por aparentar tristeza ou porque a criança - sim, lá também havia crianças - era

rebelde.  Também havia os casos  das “vergonhas  da família”,  que para terem seus  nomes

limpos deveriam passar por um “tratamento” médico.

Arbex também apresenta - o que é possível verificar claramente no filme - a ausência

de critérios para determinar se era ou não caso de internação da pessoa. Não havia um corpo

médico  destinado  a  investigar  sobre  as  peculiaridades  de  cada  paciente.  Como no filme,

escolhia-se ao acaso. Segundo estudos realizados pela autora, a maioria era saudável, suas

“doenças” eram querer viver a vida de modo particular, diferentemente dos padrões ditados

como os únicos corretos. Para Arbex (2013, p. 23):

Desde o início do século XX, a falta de critério médico para as internações era rotina
no  lugar  onde  se  padronizava  tudo,  inclusive  os  diagnósticos.  Maria  de  Jesus,
brasileira de apenas vinte e três anos, teve o Colônia como destino, em 1911, porque
apresentava tristeza como sintoma. Assim como ela, a estimativa é que 70% dos
atendidos não sofressem de doença mental. Apenas eram diferentes ou ameaçavam a
ordem pública. Por isso, o Colônia tornou–se destino de desafetos, homossexuais,
militantes políticos, mães solteiras, alcoolistas, mendigos, negros, pobres, pessoas
sem documentos e todos os tipos de indesejados, inclusive os chamados insanos.

É interessante refletir sobre a justificativa da existência dos hospícios. Isso porque

sua destinação era receber pessoas que necessitavam de tratamento médico-hospitalar por um
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determinado período e que por meio desse atendimento elas pudessem ser reabilitadas para a

vida em sociedade. Mas tais tratamentos deveriam se pautar na busca do bem do paciente e

não  o  seu  encaminhamento  ao  fundo  do  poço  da  real  loucura.  Imaginem  o  resultado

catastrófico  de  se  colocar  pessoas  saudáveis  em confinamento  num ambiente  degradante

como o de  um manicômio.  Agora  pense  nesse  isolamento  por  anos,  décadas.  Essa  era  a

realidade dos internos do Colônia, e, como se tem notícias, a de tantas outras instituições

semelhantes Brasil afora.

Uma triste página no cenário brasileiro, mais uma delas, quando o contexto é sistema

penal  e  também  saúde  pública.  Os  dados  são  alarmantes.  Após  as  denúncias  quanto  à

verdadeira face do Colônia baterem às portas, foi possível - por meio de pesquisas - conhecer

o que havia intramuros. A carnificina foi tamanha que surpreendeu até mesmo quem dela

participou como algoz. Conforme ressalta Daniela Arbex, (2013, p.24):

Sessenta mil pessoas perderam a vida no Colônia. As cinco décadas mais dramáticas
do país fazem parte do período em que a loucura dos chamados normais dizimou,
pelo menos,  duas gerações de  inocentes  em 18.250 dias  de horror.  Restam hoje
menos de 200 sobreviventes dessa tragédia silenciosa.

Todo o horror vivido pelos internos (não doentes, uma vez que a grande maioria

deles  não  se  enquadrava  em nenhuma  doença  mental),  e  relatado,  em parte,  na  obra  de

Daniela  Arbex,  foi  resultado  de  um sistema arcaico  de  saúde,  fruto  de  uma combinação

explosiva  de  falta  de  conhecimentos  científicos  com  o  descaso  (e  temeridade)  dos

administradores públicos de todas as esferas: Municipal, Estadual e Federal. Enfim, era um

tempo em que não se pensava em direitos fundamentais - pelo menos no Brasil - e que a

dignidade humana era atropelada em nome de interesses econômicos, políticos e sociais.

Na época em que ocorreram as atrocidades no “Colônia”, embora já houvesse um

certo avanço da psiquiatria na Europa, o Brasil ainda não possuía profissionais qualificados

para  esse  tipo  de  atendimento,  conforme  salienta  a  própria  Daniela  Arbex  (2013,  p.27):

“Como a psiquiatria se constituiu no Brasil somente no início do século XIX, a assistência aos

alienados ainda era algo incipiente no país, que teve o seu primeiro hospício,  o Pedro II,

instituído por decreto em 1841”.

Nota-se que o grande número de internações não se dava por necessidade médica,

mas, principalmente, por interesses da família, seja por falta de boa vontade em aceitar uma

pessoa  com comportamento  diferente  do  “padrão”,  seja  por  vergonha  de  alguma  atitude

isolada do familiar, buscando sempre a segregação, ou seja, o afastamento do indivíduo do

convívio  social.  Segundo  Daniela  Arbex,  os  números  comprovam  que  o  excesso  de

internações não se compatibilizava com os parâmetros da época (2013, p.28):
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Parâmetros  da Organização Mundial  da Saúde estabeleciam como referência três
internações para cada mil beneficiários no país. Mas estudos do setor psiquiátrico
mineiro revelaram quase sete internações para cada grupo de mil,  em 1979. Em
1981, o número era superior a cinco. A cada duas consultas e meia, uma pessoa era
hospitalizada nas Gerais.

Na trama do filme Bicho de Sete Cabeças há ainda uma denúncia grave, de fatos que

provavelmente  ocorreram realmente  em diversos  hospícios  do  Brasil:  a  busca  forçada  de

internos para aumentar a população da instituição, e assim, garantir mais verbas públicas e

maior poder político. Esse tipo de atitude parece que ocorria com regularidade, a se analisar as

discrepâncias no grande número de internações e as verificações de que a maioria dos casos

não necessitava de internação, e boa parte deles nem mesmo de tratamento ambulatorial.

A falta de critérios científicos para fundamentar a necessidade de internação, a falta

de normas legais que regulamentassem esse tipo de atividade e ainda, a falta, ou ineficiência,

de fiscalização por parte dos órgãos responsáveis pelos hospitais psiquiátricos acabaram por

permitir,  e  até  mesmo justificar,  essa  segregação,  conforme lembram ARAÚJO FILHO e

CASTIGLIONI (2016, online): “Tal medida, de expurgar esses indivíduos da sociedade, trazia

em sua justificativa a necessidade de promover a segurança social e também de ocultar, de

certa forma, todos aqueles que não se enquadravam nos padrões sociais daquela época”. 

O “campo de concentração” de Barbacena recebia gente de todos os cantos do Brasil.

Eram, em sua maioria, pessoas cujas famílias faziam tudo o que fosse possível para se ver

livre delas. Gente de todos os lados. Alguns eram trazidos em automóveis, pelas próprias

famílias ou por seus representantes. A grande maioria chegava àquele “inferno” embarcada no

trem de ferro. Havia linhas de viagens de trem que ligavam o Hospital Colônia a capitais

como Belo Horizonte, e Rio de Janeiro. Embarcar naquele trem era o começo do fim da vida

de cada um daqueles passageiros do “trem de doido”, conforme relata Arbex (2013, p.28):

Os  deserdados  sociais  chegavam  a  Barbacena  de  vários  cantos  do  Brasil.  Eles
abarrotavam os vagões de carga de maneira idêntica aos judeus levados, durante a
Segunda Guerra Mundial, para os campos de concentração nazistas de Auschwitz. A
expressão “trem de doido” surgiu ali. Criada pelo escritor Guimarães Rosa, ela foi
incorporada ao vocabulário dos mineiros para definir algo positivo, mas, à época,
marcava o início de uma viagem sem volta ao inferno.

Infelizmente, quase nenhum dos “pacientes” levados para o Colônia conseguiu sair

de lá. Era realmente uma viagem sem volta. Além de todas as condições degradantes vividas

pelos internos do Colônia, de não terem uma cama para dormir, da comida repugnante, da

água imunda, dos “medicamentos” para acalmar, do isolamento e outros tipos de sofrimentos

- havia um mal ainda mais temido por todos os pacientes - a sessão de eletrochoque. O texto

de Austregésilo Carrano Bueno que abre este trabalho narra os momentos na sala de espera do

choque. Segundo Daniela Arbex (2013, p.32):
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A eletroconvulsoterapia  existe,  desde  1938,  para  tratamento de doenças  mentais,
mas seu uso, no século passado, foi muito controverso. A tecnologia do eletrochoque
se  modernizou  há  um par  de  décadas,  sendo  utilizada  nos  dias  atuais  com fins
terapêuticos para alguns tipos de transtornos, como a depressão profunda, embora
existam correntes contrárias ao seu uso. No Brasil, o método só passou a ter mais
controle  em  2002,  quando  o  Conselho  Federal  de  Medicina  estabeleceu  regras
específicas para a adoção da técnica, como a necessidade de aplicar anestesia geral.
Além da anestesia,  a  utilização de relaxantes musculares ameniza as  convulsões,
mas  nem sempre  foi  assim.  No  Colônia,  o  choque  era  aplicado  a  seco  e  tinha
características semelhantes à tortura.

Milhares de pacientes morreram nas sessões de eletroconvulsoterapia no Colônia. O

mais estarrecedor de tudo isso é que todas essas mortes passaram impunes, foram aceitas

passivamente  por  todos  os  funcionários  do  local,  foram  omitidas  pelas  autoridades

responsáveis pelos hospícios. 

Além da eletroconvulsoterapia, havia um outro método de reduzir a agressividade

dos pacientes:  uma cirurgia  que era feita  com muita  frequência no Colônia,  a lobotomia.

Como informa Arbex (2013, p.46):“A intervenção cirúrgica no cérebro para seccionar as vias

que  ligam  os  lobos  frontais  ao  tálamo  era  recorrente  no  Colônia.  Embora  tenha  sido

considerada uma técnica bárbara da psicocirurgia, a lobotomia ainda é realizada no país. “ De

acordo com Diego Marques Moreira10:

A lobotomia, é uma técnica psicocirúrgica onde há a intenção de eliminar doenças
mentais ou modificar os comportamentos ditos inadequados através da extração da
área cerebral afetada, ou seja, é uma intervenção cirúrgica, onde são seccionadas as
vias que comunicam os lobos frontais ao tálamo e outras vias frontais associadas.
(...) Cerca de 2% a 8% dos pacientes entravam em óbito devido aos perigos desta
técnica  por  ser  extremamente  invasiva,  dentre  as  complicações  estavam  as
hemorragias intracranianas, altos riscos de infecções, sequelas inúmeras, inflamação
das  meninges  e  paraplegia  nos  casos  em  que  as  áreas  motoras  cerebrais  eram
atingidas durante o procedimento, e apesar de todos os cuidados esses problemas,
eram frequentes entre os pacientes que passavam por estas cirurgias. Essas técnicas
duraram cerca de 20 anos no Brasil, e segundo estudos mais de mil pacientes se
submeteram a esses procedimentos, porém em 1950 com a descoberta de fármacos
psicoativos  esses  procedimentos  não  foram  mais  utilizados.  A  utilização  da
lobotomia tinha como finalidade a modificação ou eliminação de comportamentos
e/ou sintomas psicopatológicos, e eram indicadas aos pacientes que não obtinham
resultados com outros tipos de tratamentos como a eletroconvulsoterapia.

Como informado por Daniela Arbex, mais de 60 mil pessoas morreram durante o

período de funcionamento do Colônia em Barbacena, uma verdadeira carnificina. Esse grande

volume de corpos, os quais raramente tinham o óbito comunicado aos familiares, alimentava

outro grande negócio gerenciado pelos diretores do “Hospital”: a venda de corpos.

Os corpos eram vendidos para Faculdades de Medicina de todo o País. Não se sabe o

destino das verbas resultantes dessas vendas, porém, existem diversos recibos referentes ao

pagamento feito pelos corpos. Assim, se a vida dentro do Colônia já era um martírio à espera

da morte, o lucrativo comércio de corpos incentivava a aceleração do caminho para a morte

10 http://www.infoescola.com/medicina/lobotomia/
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dos internos. A situação era tão absurda que não se preocupavam em identificar os mortos,

nem mesmo com procedimentos comuns de expedição de Atestado de Óbito. Após a morte os

internos continuavam a serem tratados da forma que o foram em vida: como animais.

Todas  as  atrocidades  que  ocorreram  durante  todos  esses  anos  no  hospício  de

Barbacena, assim como em outras instituições similares, foram fruto da omissão, ou mesmo

da ação, das autoridades técnicas e políticas, bem como, dos órgãos de imprensa. A venda de

corpos ocorreu durante muitos anos,  e não há como justificar  a  atitude dos dirigentes  da

Faculdades que os compravam - em grandes quantidades - sem se perguntar “de onde vinham

tantos corpos?”. Segundo dados apurados por Daniela Arbex (2013, p.67):

Outros  1.823 corpos  foram vendidos  pelo  Colônia  para  dezessete  faculdades  de
medicina do país entre 1969 e 1980. Como a subnutrição, as péssimas condições de
higiene e de atendimento provocaram mortes em massa no hospital, onde registros
da própria entidade apontam dezesseis falecimentos por dia, em média, no período
de  maior  lotação.  A  partir  de  1960,  a  disponibilidade  de  cadáveres  acabou
alimentando uma macabra indústria de venda de corpos. Só a Universidade Federal
de  Minas  Gerais  (UFMG) adquiriu  543 corpos  em uma década.  Já  a  UFJF foi
responsável pela compra de 67 cadáveres entre fevereiro de 1970 e maio de 1972.

A pesquisa realizada por Daniela Arbex foi enriquecida por documentos históricos

que comprovam que o negócio da venda de corpos e de partes de corpos era muito lucrativo

para os diretores das instituições psiquiátricas (2013, p.68):

Os  corpos  dos  transformados  em  indigentes  foram  negociados  por  cerca  de
cinquenta cruzeiros  cada um. O valor  atualizado,  corrigido pelo Índice Geral  de
Preços (IGP- DI) da Fundação Getúlio Vargas, é equivalente a R$ 200 por peça.
Entre 4 e 19 de novembro de 1970, foram enviados para a Faculdade de Medicina de
Valença quarenta e cinco cadáveres negociados por 2.250 cruzeiros o lote. Corrigido
pelo IGP-DI,  o  lote saiu a  R$ 8.338,59.  Em uma década,  a  venda de cadáveres
atingiu quase R$ 600 mil, fora o valor faturado com o comércio de ossos e órgãos. O
fornecimento de peças anatômicas, aliás, dobrava nos meses de inverno, época em
que ocorriam mais falecimentos no Colônia, se comparada ao período de verão.

Se não havia respeito à dignidade dos “pacientes” quando vivos, imagine-se após a

sua morte. Como já é amplamente reconhecido, e ainda, ressaltado por Sarlet, a dignidade da

qual tanto se fala é inerente a todo homem, seja ele quem for, esteja ele em qual situação

estiver. A máxima aqui refere-se ao fato de que o direito à dignidade pertence a todos e a

todos  deve  ser  plenamente  garantido.  Não  importa  se  destinada  ao  réu,  ao  acusado,  ao

homicida, ao “homem de bem”, ou ainda aos “loucos” da patologia social - como Neto. Ela

refere-se ao homem e a ele deve ser direcionada. Bem explica Sarlet (2005, p.20):

Além disso, não se deverá olvidar que a dignidade - ao menos de acordo com o que
parece ser a opinião largamente majoritária - independe das circunstâncias concretas,
já que inerente a toda e qualquer pessoa humana, visto que, em princípio, todos -
mesmo o  maior  dos  criminosos,  são  iguais  em dignidade,  no  sentido  de  serem
reconhecidos como pessoas - ainda que não se portem de forma igualmente digna
nas suas relações com seus semelhantes, inclusive consigo mesmos.

Portanto, trata-se de um valor, de uma carga axiológica da qual nenhum homem pode
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ser dissociado. E,  quando pensada hodiernamente, plenamente cabíveis são as palavras de

Barroso  (2015,  p  285):  “A dignidade  humana  é  um  valor  fundamental.  Valores,  sejam

políticos  ou morais,  ingressam no mundo do Direito,  assumindo,  usualmente,  a  forma de

princípios.”

Hoje, como valor fundamental e revestida de força atribuída ás cláusulas pétreas, a

dignidade ocupa o locus de base constitucional do Estado Democrático de Direito, conforme

estabelece a nossa Carta Magna: “Art. 1º A República Federativa do Brasil,  formada pela

união indissolúvel dos Estados e Municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado

Democrático de Direito e tem como fundamentos: (...) III - a dignidade da pessoa humana”.

Desse modo, não há como conceber a aplicação jurídica do ordenamento mantendo

distância desse viés principiológico nele inserido. Tanto que, partindo desse conceito, cabe ao

Estado zelar para que ela seja efetivada e não se torne apenas discurso político temporalmente

dotado  de  conveniência.  Tanto  que  Sarlet  (2005,  p  20)  complementa  seu  pensamento  da

seguinte maneira:

É justamente nesse sentido que assume particular relevância a constatação de que a
dignidade da pessoa humana é simultaneamente limite e tarefa dos poderes estatais,
e no nosso sentir, da comunidade em geral, de todos e de cada um, condição dúplice
esta  que  também  aponta  para  uma  paralela  e  conexa  dimensão  defensiva  e
prestacional  da  dignidade.  Como limite,  a  dignidade  implica  não  apenas  que  a
pessoa  não  pode  ser  reduzida  à  condição  de  mero  objeto  da  ação  própria  e  de
terceiros,  mas  também  o  fato  de  que  a  dignidade  gera  direitos  fundamentais
(negativos) contra atos que a violem ou a exponham a graves ameaças. Como tarefa,
da previsão constitucional (explícita ou implícita) da dignidade da pessoa humana,
dela decorrem deveres concretos de tutela por parte dos órgãos estatais, no sentido
de proteger a dignidade de todos,  assegurando-lhe também por meio de medidas
positivas (prestações) o devido respeito e promoção.

Portanto,  é  algo  além de  um direito.  Está  acima  dele  ao  passo  em que  direitos

necessitam ser positivados, tipificados, elaborados. Já a dignidade é intrínseca ao ser humano,

ou ao menos deveria ser, sendo lamentável a ideia de que para efetivá-la seria necessário criar

um arsenal jurídico. 

As atrocidades ocorridas no Colônia - e em outros hospícios e manicômios judiciais

no Brasil - só se mantiveram por tão longo período de tempo com o auxílio da omissão, e até

mesmo da ação meticulosamente voltada para a sua manutenção, por parte, principalmente,

das  autoridades.  Até  que  ocorreram  denúncias,  porém,  eram  ocultadas  e  relegadas  ao

esquecimento,  enquanto  a  situação  continuava  a  mesma.  Daniela  Arbex  ressalta  essa

dificuldade de combater as atrocidades, mesmo com as graves denúncias que foram feitas por

alguns jornalistas (2013, p.16):

Umas  poucas  vezes,  os  esqueletos  do  Colônia  subiram  à  superfície.  Passada  a
comoção pública, voltavam ao fundo empurrados pelas pedras de sempre. Em 1961,
a rotina do hospício foi contada na revista O Cruzeiro, pelo fotógrafo Luiz Alfredo e
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pelo repórter  José Franco.  O título da matéria  era:  “A sucursal  do inferno”.  Em
1979, o repórter Hiram Firmino e a fotógrafa Jane Faria publicaram a reportagem
“Os porões da loucura”, no Estado de Minas. O documentário Em nome da razão, de
Helvécio Ratton, filmado em 1979, tornou-se um símbolo da luta antimanicomial.

Daniela lembra ainda que, não obstante as diversas denúncias feitas por órgãos de

imprensa de circulação nacional desde 1961, a mudança só se iniciou a partir dos anos 80

(2013,  p.16):  “Apesar  da  denúncia  estampada  na  revista  de  maior  sucesso  da  época,  a

realidade só começaria a mudar - lentamente - duas décadas mais tarde, a partir dos anos 80,

quando a reforma psiquiátrica ganhou força. Hoje, restam menos de 200 sobreviventes”.

A luta antimanicomial foi abraçada por muitos agentes da área de saúde e de defesa

dos direitos humanos, resultando na Lei nº 10.216, de 6 de abril de 2001, a qual “Dispõe sobre

a proteção e os direitos das pessoas portadoras de transtornos mentais e redireciona o modelo

assistencial  em saúde mental”.  Somente a partir  dessa lei  um novo modelo de tratamento

psiquiátrico  começou a  ser  pensado,  no  entanto,  apesar  dos  avanços,  a  situação ainda  se

encontra  obscura  e  muito  distante  do  que  poderia  ser  considerado  ideal.  Nessa  luta,  foi

instituído o dia 18 de maio como “Dia Nacional da Luta Antimanicomial”, porém, de acordo

com o Conselho Federal de Psicologia11:

O  Conselho  Federal  de  Psicologia  (CFP)  atua  em  defesa  de  um  tratamento
humanizado dos portadores de sofrimento mental com base no respeito aos Direitos
Humanos,  da  liberdade  e  da  cidadania  e,  neste  Dia  Nacional  da  Luta
Antimanicomial,  18  de  maio,  destaca  que  no  Brasil  ainda  existem  hospitais
psiquiátricos  e  manicômios,  e  que  estes  continuam  reproduzindo  a  violência
institucional e simbólica em nossa sociedade.

Há que se levar em conta a omissão geral em torno das crueldades cometidas nos

“campos de concentração” brasileiros. Omissão das autoridades, da imprensa, dos educadores

e da população em geral. Interessante notar que outra página cruel da história do Brasil -

amplamente divulgada e repudiada devido ao seu reconhecido e extremo teor de desrespeito

aos direitos humanos - a época negra da ditadura militar (1964 - 1985), resultou em danos

muito menores:  “Depois de dois  anos e  sete  meses de trabalho,  a  Comissão Nacional  da

Verdade (CNV) confirmou, em seu relatório final, 434 mortes e desaparecimentos de vítimas

da ditadura militar no país. Entre essas pessoas, 210 são desaparecidas”12. Essas 434 vítimas

devem ser sempre lembradas, da forma como o são, com o intuito de não permitir que fatos

semelhantes venham a ocorrer novamente no Brasil.

Sim. Há que se divulgar muito e repudiar muito todas as atrocidades que ocorreram

durante  o  período  da  ditadura  militar.  Mas,  porque  não  se  fala,  nunca  se  fala,  nem em

11 http://site.cfp.org.br/a-psicologia-e-o-dia-nacional-de-luta-antimanicomial/
12 http://agenciabrasil.ebc.com.br/direitos-humanos/noticia/2014-12/comissao-reconhece-mais-de-200-

desaparecidos-politicos-durante
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reportagens na grande mídia,  nem nos currículos  escolares;  nos mais de 60 mil mortos e

desaparecidos do “holocausto brasileiro”? A quem interessa apagar  essa página infeliz  da

nossa história?

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Como  visto,  as  micro  relações  de  poder  relatadas  por  Foucault  servem  para

compreender os limites aos quais o homem é capaz de chegar - ultrapassar, violar - a fim de

exercer, ainda que infimamente, sua ideia e concepção de domínio, ou seja, seu grau de poder.

Isso  é  plenamente  sensível  no  filme  aqui  apresentado,  bem como  na  literatura  trazida  à

discussão. Percebe-se, com isso, que o poder conseguido a qualquer custo, o distanciamento

entre os valores, a ética e a própria concepção de dignidade humana têm sido abandonadas em

prol de um espaço cada vez mais singular, egocêntrico e dissimulado no qual grande parte das

pessoas tem preferido permanecer. 

O filme trata disso. A obra, em que Santoro desempenhou uma de suas melhores

atuações, chega com o caráter de denúncia. Um grito de socorro, um apelo em meio ao caos.

A loucura, um mal a ser tratado, como instrumento em mãos erradas, doentias, servindo de

pretexto a práticas que, possivelmente, levarão a ela.

E  isso  também  é  vislumbrado  nas  páginas  das  obras  “Canto  dos  Malditos”  e

“Holocausto Brasileiro”, ao passo que, ao serem lidas, ganham uma proporção real, sensação

de estar pisando em cacos dentro da história, infelizmente, não fictícia, mas real.

É preciso, e com sua devida urgência, repensar a questão da dignidade humana, ou

melhor,  da  falta  dela.  O  motivo,  além  do  tema  aqui  abordado,  bate  às  nossas  portas

diariamente, por meio das mais diversas formas de violações à dignidade humana. Perdeu-se o

respeito entre os homens. Perdeu-se a tolerância, o altruísmo. Esqueceram de fazer a tarefa de

casa quanto à necessidade de se fazer o bem. Inverteram os discursos, colocando o foco no

ódio, na repressão, no preconceito. E, embora tenha melhorado muito, o sistema de saúde

mental no Brasil  ainda está muito distante do ideal.  Há que se colocar  em prática o real

sentido do termo dignidade humana.
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DA BIOÉTICA AO BIODIREITO: TESTEMUNHAS DE JEOVÁ E O SEU

DIREITO DE RECUSA A TRANSFUSÃO DE SANGUE, CONFORME O

EPISÓDIO “SANGUE RUIM” DA SÉRIE GREY’S ANATOMY

Kelly Vida LEAL13

Ana Luiza Godoy PULCINELLI14

RESUMO

O presente artigo visa investigar  a  viabilidade  do posicionamento  adotado pelo Conselho
Federal de Medicina acerca dos casos de recusa pelo paciente ou por seu representante a
receber tratamento médico com uso de sangue ou seus derivados, tendo em vista o direito
fundamental de liberdade religiosa, que decorre da dignidade humana, a qual é tida como
fundamento do Estado Democrático de Direito.  Utiliza-se de um episódio da série de TV
norte  americana  Grey’s  Anatomy  para  ilustrar  a  situação  de  conflito  entre  direitos
fundamentais. Com base no método dedutivo, a partir de pesquisa bibliográfica e legislativa,
observou-se  que,  partindo  da  lógica  kantiana,  o  posicionamento  do  Conselho  Federal  de
Medicina contraria a dignidade humana.

PALAVRAS-CHAVE: Transfusão de sangue. Recusa. Conflito de direitos fundamentais.

ABSTRACT

The present article aims to investigate the feasibility of the position adopted by the Federal
Medical Council about the cases of refusal by the patient or this representative to receive
medical treatment with the use of blood or these derivative, in view of the fundamental right
of religious freedom, that arises from human dignity, that is a base of the Democratic State of
Law. An episode of the North American TV series  Grey’s Anatomy is used to illustrate the
situation of conflict  between fundamental rights. Based on the deductive method, as from
bibliographical and legislative research, it was observed that, following the Kantian logic, the
position of the Federal Medical Council is contrary to human dignity.

KEYWORDS: Blood transfusion. Refusal. Conflict between fundamental rights.

INTRODUÇÃO

A transfusão  de  sangue  consiste  em  um  recurso  terapêutico  muito  utilizado  em

diversos  tratamentos  médicos.  Entretanto,  muitas  pessoas,  em  razão  de  suas  crenças

religiosas,  como é  o caso  dos  Testemunhas de  Jeová,  negam-se  a  realizar  procedimentos

13 Acadêmica  de  Direito  da  Universidade  Estadual  de  Londrina  –  UEL.  –  e-mail:
kvleal@hotmail.com.
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Norte  do  Paraná  -  UENP.  Especialista  em Direito  Tributário  pela  Escola  Paulista  de  Direito.
Professora de Direito Tributário na Universidade Estadual do Norte do Paraná – UENP, campus
Cornélio Procópio. Assistente de Magistrado. Integrante do Grupo de Pesquisa Políticas Públicas
e Efetivação dos Direitos Sociais – e-mail: luizapulcinelli@uenp.edu.br.
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médicos que envolvam sangue ou seus derivados, o que implica no conflito, que será objeto

deste estudo, entre o dever do médico de salvar a vida e a liberdade de escolha do paciente,

principalmente nos casos em que há iminente risco de morte e não há tratamentos alternativos,

ou são estes inviáveis no momento. O artigo fará uso do episódio 13 da nona temporada da

internacionalmente reconhecida e  premiada série  de TV norte  americana  Grey’s  Anatomy,

episódio no qual, além de outros casos clínicos, trata do conflito entre o corpo médico e uma

família de Testemunhas de Jeová, responsáveis por um adolescente acidentado que já havia

perdido muito sangue e necessitava de sua transfusão para viver.

O episódio do seriado aqui escolhido será então utilizado com a finalidade de ilustrar

uma situação concreta dos conflitos entre direitos fundamentais.

A  pesquisa  se  desenvolveu  passando,  primeiramente,  por  um  breve  relato  da

produção audiovisual escolhida e refletindo acerca da importância do cinema para o ensino

jurídico.

Partindo de um breve estudo sobre as noções gerais da Bioética, o segundo capítulo

buscará  fazer  algumas  considerações  sobre  o  surgimento  da  Bioética  e  sua

interdisciplinaridade, visando destacar a sua importância para os mais diversos campos do

saber.

Após, abordar-se-á o conceito de dignidade humana, oportunidade em que será feita

uma análise da dignidade como heteronomia e como autonomia, dando-se ênfase ao conceito

de dignidade derivado do imperativo categórico de Kant.

Doravante, serão examinadas as implicações na ordem jurídica atual da recusa de

transfusão de sangue ou hemoderivados pelos Testemunhas de Jeová, sendo que, no capítulo

subsequente, serão objetos de análise as disposições da legislação pátria acerca deste assunto

polêmico.

Utilizando-se o método dedutivo, a partir de pesquisa bibliográfica e legislativa, o

presente  estudo  pretende,  pois,  demonstrar  a  existência  de  viabilidade  ou  não  do

posicionamento  do  Conselho  Federal  de  Medicina  sobre  a  recusa  do  paciente  ou  de  seu

representante a receber tratamento com o uso de sangue ou seus derivados face ao direito de

liberdade de escolha, que eflui do conceito de dignidade humana.

1.  O  EPISÓDIO  ESCOLHIDO  E  A  IMPORTÂNCIA  DA  PRODUÇÃO
AUDIOVISUAL PARA O ENSINO JURÍDICO

A obra cinematográfica que impulsiona esta pesquisa se trata do episódio “Sangue

ruim” (temporada 9, episódio 13) da série Grey’s Anatomy. 
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O seriado  é  um drama  produzido  nos  Estados  Unidos,  que  foi  transmitido  pela

primeira vez no ano de 2005, pela emissora ABC, e que retrata o cotidiano de um grupo de

médicos residentes. 

O episódio em questão tem como caso central o de um skatista adolescente, o qual,

após  ser  atropelado,  chegou  ao  hospital  em  estado  gravíssimo,  apresentando  um  quadro

clínico de trauma cardíaco. Quando os médicos estavam prestes a realizar uma transfusão de

sangue no paciente a fim de iniciar uma cirurgia, uma das residentes encontrou um cordão de

identificação médica do paciente, indicando ser ele Testemunha de Jeová.

Respeitando os protocolos médicos,  a médica chefe não deixou que iniciassem a

transfusão  sem que  se  obtivessem uma  autorização  expressa  da  família  do  paciente.  Ao

conversar com os familiares do adolescente, a médica chefe explicou que o rapaz perdeu mais

da metade do sangue e que, tendo em vista o dispêndio de quatro dias para a criação de novas

células sanguíneas pelo corpo humano, seria viável a realização de transfusão de sangue, uma

vez que o adolescente poderia não sobreviver pelo tempo necessário. 

Os pais do adolescente, porém, recusaram a transfusão de sangue, sob os argumentos

de que a vida é um presente de Deus, não se devendo tentar sustentá-la com sangue de outros,

sendo que,  além disso,  o  sangue de  outra  pessoa  não salvaria  o  adolescente,  mas  sim o

condenaria e, por isso, viver com esse sangue seria pior do que morrer sem ele. Assim, ante a

ausência de autorização para a realização de transfusão de sangue, os médicos realizaram todo

o procedimento sem sangue e o paciente não resistiu, o que, além de tristeza, causou uma

certa revolta em uma médica residente que sabia que a transfusão de sangue poderia salvar o

adolescente.

O  referido  episódio  da  série  Grey’s  Anatomy,  assim  como  diversas  outras  obras

cinematográficas, são utilizados no Brasil e no mundo para auxiliar no ensino de diversas

matérias. Instrumento didático e de, na maioria das vezes, fácil  acesso e compreensão, as

produções audiovisuais têm ganhado espaço nas salas de aula e em eventos de extensão na

academia. 

Tanto a arte como a ciência acabam sempre por assumir um certo caráter didático na
nossa  compreensão  de  mundo,  embora  o  façam  de  modo  diverso:  a  arte  não
contradiz  a  ciência,  todavia  nos  faz  entender  certos  aspectos  que  a  ciência  não
consegue fazer (ZAMBONI, 2006, p. 22-23).

Os  seres  humanos  compreendem  o  mundo  por  meio  de  Linguagem,  seja  ela

oralizada, escrita, gesticulada, representada ou figurada. É ela que possibilita o entendimento

da realidade, criando uma relação entre o passado e o presente e possibilitando projeções e

compreensões  acerca  do  futuro.  As  produções  audiovisuais,  na  teoria  da  linguagem,  são
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entendidas como obras quais são a concepção de uma ideia, manifestada de modo hábil para

ser  uma  composição  de  linguagem apreensível  e  acessível  socialmente,  que  se  valha  de

recursos e meio disponíveis aos sentidos humanos para percepção e fruição. 

Assim, quando uma obra audiovisual trata direta ou indiretamente do Direito, o que é

quase impossível de não se fazer, uma vez que o Direito é inerente à sociedade e os filmes em

sua maioria a retratam, é possível se utilizar deste instrumento para melhorar a compreensão

dos seres humanos acerca de aspectos por vezes incompreensíveis da ciência jurídica.

2. NOÇÕES GERAIS SOBRE BIOÉTICA

As  questões  que  atingem  a  generalidade  e  se  aplicam  a  toda  uma  coletividade

estabelecem uma dimensão política, sobretudo quando se trata de políticas públicas. Portanto

parece existir uma sensível ligação entre a bioética e a política. Assim, a biótica passa a ser

um elemento de intersecção entre vários grupos da sociedade e embora este trabalho pertença

ao campo da ciência  jurídica,  necessário se faz uma explanação,  ainda que singela,  deste

campo da ciência ora visitado.

2.1. Surgimento

O termo “bioética” constitui neologismo “bioethics” cunhado pelo Dr. Van Potter,

professor  doutor  em  bioquímica,  para  muitos  o  “pai  da  bioética”.   Interessantemente,  a

bioética, ramo da filosofia prática, não surgiu na filosofia, mas, não sem alguma ironia, na

ciência. Os profissionais das ciências médicas e biológicas foram os que primeiro suscitaram

as questões estudadas pela bioética. Com o caso de Seattle/Washingon-EUA, sucedido em

1962, pode-se dizer exsurgiu o grande marco de origem da bioética (LEOCIR PESSINI, 2007,

p.27), os próprios médicos declinaram a terceiras pessoas da própria comunidade a decisão de

discriminar o paciente que teriam acesso ao tratamento de diálise daqueles que não teriam e,

portanto, padeceriam.

Leocir  Pessini lembra o famigerado artigo do filósofo britânico Stephen Toulmin

cujo  provocativo  título  enunciava:  “Como a  medicina  salvou  a  vida  da  ética”  (LEOCIR

PESSINI, 2007, p.32). Nesse contexto, a medicina salvou a vida da ética porque passou a

discutir uma série de questões que requerem uma análise ética. A medicina chamou teólogos e

filósofos para discussão de temas médicos  e  ao mesmo tempo mostrou aos filósofos  que

questões da medicina são também extremamente importantes e complexas.

A justificativa para uma bioética surge daquilo que se entendeu por risco e distinção

da espécie humana tendo em vista os avanços tecnológicos. Leocir Pessini atribui os horrores
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do nazismo à disponibilidade de material humano disponível nos campos de concentração

(LEOCIR PESSINI, 2007, p.28). 

Daí a importância da bioética para regular as pesquisas com seres humanos. Não sem

razão, pois, Franklin Leopoldo e Silva concluiu: “(...) a Bioética surgiu a partir da pressão de

fatos  históricos,  reveladores  de  práticas  de  pesquisa  das  quais  estava  ausente  qualquer

parâmetro de consideração da dignidade do ser humano.” (SILVA, 1998, p.33).

2.2. Interdisciplinaridade

É  nota  distintiva  da  bioética  sua  grande  interdisciplinaridade.  Esse  caráter

interdisciplinar e a variedade de metodologias que constituem o campo da Bioética devem ser

compreendidos  como  uma  virtude  epistemológica  e  não  um  problema  epistemológico.

Deveras, existe na bioética um entrecruzamento interdisciplinar muito forte. Ela trabalha com

filosofia e com as ciências, como a biologia, a medicina e outras ciências afins. 

A  bioética,  ainda,  trabalha  não  só  com  questões  como  manipulação  genética,

reprodução artificial, aborto, eutanásia, questões pontuais mais ligadas à ética do indivíduo,

mas também ligadas à coletividade. Quando as questões atingem generalidade e se aplicam a

toda uma coletividade, estabelece-se uma dimensão política na bioética, sobretudo quando se

trata  de  políticas  públicas  como,  por  exemplo,  o  financiamento  público  da  reprodução

artificial e o controle de natalidade, debates que se inserem no âmbito institucional de política

públicas de saúde. 

No que tange à perspectiva da bioética, não tem esta um campo delimitado, ela se

aplica não apenas aos homens de hoje, ou seja, a bioética tem em mira não só os homens de

hoje mas também para os homens do futuro; e não só aos homens, senão também ao meio

ambiente em si, aos animais, a tudo da natureza. Se a ética clássica detém muito mais uma

visão antropocêntrica, pode-se dizer que a bioética assume uma perspectiva ecocêntrica, no

sentido de criação de uma ética verdadeiramente planetária.

André Hellegers, médico holandês radicado nos Estados Unidos e que para alguns

divide  a  paternidade  da  bioética  com  o  Dr.Potter,  [ele]  entende  a  bioética  como  um

movimento social mesmo, do qual muitas pessoas participam, vários tipos de profissionais,

não  só  filósofos  ou  cientistas.  Isso  porque  o  avanço  tecnológico  gerou  mudanças  no

comportamento humano, exemplo disso é a invenção da pílula anticoncepcional que gerou um

grande impacto no comportamento sexual do ser humano. Descobertas tais que trabalham

conceitos  morais,  despertam muita  polêmica.  A bioética,  então,  passa  a  ser  elemento  de

intersecção entre vários grupos da sociedade como aqueles ligados à teologia, à sociologia, à
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política, ao direito, à ciência (biologia, medicina etc.).

3. DIGNIDADE HUMANA COMO HETERONOMIA X DIGNIDADE HUMANA
COMO AUTONOMIA

A palavra heteronomia vem do grego “heteros”, que significa “outro”, e “nomia”,

que quer dizer “norma”, ou seja, semanticamente, heteronomia consiste em seguir normas

ditadas por outro, em outras palavras, trata-se de depender da vontade de outrem.

Segundo Levinas, “a moralidade nasce antes do indivíduo saber que é consciência”

(BRESOLIN, 2013). Para este pensador:

A moral é a filosofia primeira, ou seja, não precisa de uma filosofia da consciência
para  fundamentar  e  construir  o  eu  para  depois  construir  e  fundamentar  a  ética.
Alguma coisa me interpela e me obriga a ser responsável por tal. Eu sou responsável
pelo outro num puro desinteresse. Logo, a moral é heterônoma e se constitui longe
da consciência logicista.

A dignidade humana como heteronomia trata-se de uma dignidade ligada a valores

comuns da sociedade e não propriamente do indivíduo, ou seja, dignidade como heteronomia

é um conceito externo à liberdade individual. Acerca disso, interessante se faz a colocação de

Kant:

Quando a vontade busca a lei, que deve determiná-la, em qualquer outro ponto que
não seja a aptidão das suas máximas para a sua própria legislação universal, quando,
portanto, passando além de si mesma, busca essa lei na natureza de qualquer de seus
objetos, o resultado é sempre heteronomia. Não é a vontade que então se dá a lei a si
mesma, mas é sim o objeto que dá a lei à sua vontade pela sua relação com ela.
(FMC, p. 86 [BA89]).

Antes de conceituar a dignidade humana como autonomia, necessário se faz, porém,

partir de uma análise do imperativo categórico de Immanuel Kant. Em sua consagrada obra

“Fundamentação da metafísica dos costumes”, exprime este ilustre pensador:

Ora digo eu: - O homem, e, duma maneira geral, todo o ser racional, existe como um
fim em si mesmo, não só como meio para o uso arbitrário desta ou daquela vontade.
Pelo contrário, em todas as suas acções, tanto nas que se dirigem a ele mesmo como
nas  que  se  dirigem a  outros  seres  racionais,  ele  tem sempre  de  ter  considerado
simultaneamente como fim (2007, pg. 67/68)

Para Kant, a dignidade humana encontra-se, pois, alicerçada na razão. Ao concluir

que, em virtude da razão, o homem deve ser considerado um fim em si mesmo, o filósofo abre

portas para a noção de que o homem não pode ser utilizado como meio para se atingir um

objetivo, posto que é dotado de dignidade.

Neste aspecto surge a ideia de dignidade como autonomia, sendo esta capacidade de

autodeterminação o que constitui o próprio núcleo da autonomia. A visão da dignidade como

autonomia valoriza o indivíduo, sua liberdade e seus direitos fundamentais. 

Como bem ressaltado por Keberson Bresolin:
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A autonomia demonstra que o homem tem a capacidade (Vermögen), de ser dono de
si,  livre  de  toda  dependência  diferente  da  razão.  Dessa  forma,  ser  moral  é  ser
autônomo,  ou  seja,  para  uma  ação  revestir-se  de  valor  moral  precisa  ser
racionalmente determinada. Logo, o que não se obtém por determinação interna, da
própria razão, não pode valer como uma lei em uma possível legislação universal,
uma vez que o princípio da ação foi heteronomamente obtido. (2013, p. 169)

Assim, “a dignidade da pessoa humana pode envolver,  igualmente,  a proteção de

determinados valores sociais e a promoção do bem do próprio indivíduo, aferido por critérios

externos a ele” (BARROSO, 2010), ou seja, a dignidade passou a ser encarada como uma

determinação da própria razão, em outras palavras, a dignidade tornou-se um conceito interno

ao indivíduo.

É certo,  porém, que a liberdade tutelada no caso em concreto não diz  respeito  à

liberdade natural de o homem fazer ou não fazer o que não tem interesse e sim à liberdade

social, a qual assegura a qualquer pessoa o exercício da própria vontade, dentro de um limite

permitido pela norma regulamentadora. Em suma, o que se tutela é a liberdade responsável.

4.  ANÁLISE  DO  CASO  CONCRETO:  A  RECUSA  DE  TRANSFUSÃO  DE
SANGUE  OU  HEMODERIVADOS  PELOS  TESTEMUNHAS  DE  JEOVÁ.
IMPLICAÇÕES NA ORDEM JURÍDICA ATUAL

Os Testemunhas de Jeová, religião fundada por Charles Taze Russel em Pistburg, na

Pensilvânia, Estados Unidos em 1870, são uma denominação cristã, porém não creem que

Cristo seja o Deus Todo Poderoso, pois afirmam que a bíblia não apoia a doutrina da Trindade

na qual Deus é pai, filho e espírito santo.15 O nome, testemunhas de Jeová, foi retirado de uma

passagem bíblica encontrada em Isaias 43:10, que segundo a tradução do Novo Mundo das

escrituras sagradas diz: "Vós sois as minhas testemunhas", é a pronunciação de Jeová, "sim,

meu servo a quem escolhi, para que saibais e tenhais fé em mim, e para que entendais que eu

sou o Mesmo. Antes de mim não foi formado nenhum Deus e depois de mim continuou a não

haver nenhum”.

Segundo Mattos, Stürmer e Costa, “a crença das Testemunhas de Jeová, por séculos,

tem sido a de que Deus Jeová, o criador dos céus e terra, e de todo o ser vivente, tem um

propósito para a vida de todos nós”16.

Um dos pontos de sua crença que torna para si a atenção dos demais é a sua recusa a

aceitar procedimentos e/ou tratamentos que envolvam o uso de sangue. A base para sua recusa

15 https://www.jw.org/pt/testemunhas-de-jeova/perguntas-frequentes/crencas-testemunhas-de-jeova/
16 Mattos, Jadir de; Stümer, Kátia Rejane; Costa, Joselaine da. Responsabilidade Penal do Médico nos casos de

transfusão  de  sangue,  em menor  de  idade,  em iminente  risco  de  vida,  cujos  pais  são  adeptos  da  seita
Testemunhas de Jeová. Revista de Direito Sanitário da USP. v. 6, n. 1/2/3 p. 132-152, ano 2005.
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está na Bíblia, tanto no novo, quanto no velho testamento.17

Biblicamente, o sangue é mais que um complexo líquido biológico que o menciona
mais de 400 vezes, sendo que algumas dessas referências envolvem a salvação de
vidas, como a que Deus declara que tudo aquilo que é vivo poderá servir de comida
e que o homem deve comer da carne com vida, ou seja, com sangue.18

Em seu sitio eletrônico oficial, os Testemunhas de Jeová afirmam que quando tem de

se submeter a procedimentos médicos, sempre procuram médicos que o façam sem o uso de

sangue.

Hodiernamente, no mundo todo, muitos médicos já adotam a técnica de realização de

procedimentos  sem  o  uso  de  sangue  por  ser  mais  segura  e  menos  onerosa,  no  aspecto

financeiro.

Mesmo com a evolução da medicina e o fato de que a transfusão de sangue nos dias

atuais  é  mais  segura  do  que  antigamente,  a  especialização  e  procura  para  este  tipo  de

procedimento tem aumentado. 

Além  disso  a  especialização  acerca  de  procedimentos  sem  o  uso  de  sangue  é

motivada pela recusa de pacientes que pertencem à religião dos Testemunhas de Jeová e o seu

respeito por parte dos Estados Democráticos de Direito, o qual tem como um dos seus pilares,

a liberdade do indivíduo frente ao Estado.

Neste aspecto, a ciência médica foi motivada e impulsionada pela necessidade da

existência de outros métodos alternativos ao uso de sangue em procedimentos médicos, haja

vista o respeito a eventual recusa por paciente com base em sua crença, convicção religiosa e

escolhas existenciais.

Contudo, tais escolhas envolvem outras questões como a urgência do procedimento

ou tratamento e a capacidade do paciente.

É pacífico que caso o procedimento seja eletivo, ou seja, haja tempo para submissão

do paciente  ao  tratamento,  a  sua  escolha  pode ser  por  procedimentos  que  não envolvam

sangue. Neste ponto, capaz ou incapaz o paciente ou sua família tem a possibilidade de eleger

qual é o procedimento mais adequado, conforme os mandamentos da religião que segue.

Contudo, em caso de urgência e emergência a questão se aprofunda e necessita de

17 Somente não comam a carne de um animal com seu sangue, que é a sua vida. Gênesis 9:4; Se
algum homem da casa de Israel ou algum estrangeiro que mora entre vocês comer o sangue de
qualquer criatura, eu certamente me voltarei contra aquele que comer o sangue, e o eliminarei
dentre  seu  povo.  Levítico  17:10;  Apenas  esteja  firmemente  decidido  a  não  comer  o
sangue, porque o sangue é a vida; não coma a vida junto com a carne. Deuteronômio 12:23; Pois
pareceu bem ao espírito santo e a nós não impor a vocês nenhum fardo além destas coisas
necessárias: 29  que persistam em se abster de coisas sacrificadas a ídolos, de sangue, do que foi
estrangulado e de imoralidade sexual. Se vocês se guardarem cuidadosamente dessas coisas,
tudo irá bem com vocês. Saudações! Atos 15:28, 29.

18 Idem, p. 
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maiores cuidados.

Em contraposição  à  escolha  do  paciente  de  recursar  qualquer  procedimento  que

envolva sague, há o dever legal do médico em salvar vidas.

É certo que a medicina evoluiu de uma posição paternalista, onde o médico dirigia

todo o tratamento sem ouvir a posição e os anseios do paciente para um estágio no qual o

paciente  participa  de  seu  tratamento  junto  ao  médico,  colaborando  e  participando  do

procedimento terapêutico.

Mesmo assim o embate permanece efervescente. Isso ocorre, pois, diante de um caso

de urgência  e  emergência,  o  respeito  ao  pedido do paciente  deve  permanecer?  E se  este

paciente estiver inconsciente e sem a presença de sua família? E se o paciente for menor de

idade e estiver desacompanhado de sua família? E se nenhum dos procedimentos alternativos

à transfusão de sangue estiver disponível? 

Diante de tantos questionamentos, buscar-se-á responder a cada um deles com base

na legislação, doutrina e jurisprudência disponíveis sobre o caso.

Acerca da urgência e emergência da intervenção médica, a legislação penal pátria,

juntamente com as normativas do Conselho Federal de Medicina, dão conta de que a atividade

do médico tem como finalidade o salvamento de vidas humanas, pelo que não deverá haver

óbice a este fim. Nesse sentido dispõem os artigos 23, inciso III e 146, §3º, inciso I, todos do

Código Penal.

Os mencionados artigos excluem a antijuridicidade do agente quando se encontra, no

caso de médico, fazendo uso de sua ciência a fim de salvar vidas humanas.

Na teoria tripartida do crime, a antijuridicidade é o elemento que qualifica a conduta

do agente como contrária ao ordenamento jurídico.

Prevendo  a  lei  que  a  conduta  do  médico  no  emprego  de  técnicas  tendentes  ao

salvamento de vida humana é excludente de antijuridicidade, ou seja, estão de acordo com o

ordenamento  jurídico,  não  há  crime  e,  portanto,  a  conduta  do  médico  não é  passível  de

penalização.

Todavia, na esfera cível e administrativa, a questão pode tomar outra proporção pois

envolve também um direito fundamental do paciente, qual seja, a liberdade religiosa.

Todo ser humano tem tutelado pelo Estado o direito à vida. Contudo essa vida deve

ser uma vida digna.

A dignidade  da  pessoa  humana  consiste  em um dos  princípios  fundamentais  do

Estado Democrático de Direito  e  está  prevista  na Constituição Federal,  em seu artigo 1º,

inciso III. Na qualidade de princípio fundamental, tem como finalidade assegurar ao indivíduo
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um mínimo de direitos, visando preservar a valorização do ser humano.

Acerca da lógica kantiana, Norberto Bobbio, em sua obra “A era dos direitos”, faz

uma importante ressalva no que tange ao direito de liberdade:

A doutrina dos direitos do homem nasceu da filosofia jusnaturalista, a qual – para
justificar  a  existência  dos  direitos  pertencentes  ao  homem  enquanto  tal,
independentemente do Estado – partiria da hipótese de um estado de natureza, onde
os direitos do homem são poucos e essenciais: o direito à vida e à sobrevivência, que
inclui  também o direito  à  propriedade;  e  o  direito  à  liberdade,  que  compreende
algumas liberdades essencialmente negativas. Para a teoria de Kant – que podemos
considerar como a conclusão desta primeira fase da história dos direitos do homem,
que  culmina  nas  primeiras  Declarações  de  Direitos  não  mais  enunciadas  por
filósofos,  e  portanto  sine  imperio,  mas  por  detentores  do  poder  de  governo,  e
portanto  cum  imperio  -,  o  homem  natural  tem  um  único  direito,  o  direito  de
liberdade,  entendida  a  liberdade  como  “independência  em  face  de  todo
constrangimento imposto pela vontade do outro”, já que todos os demais direitos,
incluído o direito à igualdade, estão compreendidos nele (2004, p. 68)

Assim, segundo a lógica kantiana, o direito à liberdade é englobado pelo que se pode

chamar de vida digna, motivo pelo qual merece ser tutelado pelo Estado.

Quanto ao direito à liberdade, é interessante destacar a colocação feita por Silvia de

Melo Lemos Cury:

Liberdade é a capacidade que só os homens têm de tomar posição, escolher, optar. É
própria  ao  homem  como  ser  espiritual  que  é:  a  vontade  é  o  instrumento  que
possibilita a liberdade, mas a escolha repousa no conhecimento que é efetuado pela
inteligência. Nem sempre as opções são livres, muitas também não são realizadas
conscientemente e assim, como só há liberdade na medida do grau da consciência
moral que um indivíduo tem da opção a ser feita, podemos falar de uma diminuição
do grau de liberdade. Por sua vez, a medida de humanidade da ação é dada pela
medida de liberdade da mesma, do que se conclui que o homem é livre até de ser
livre,  isto é,  pode escolher  ser  mais ou menos livre,  conseqüentemente,  mais ou
menos humano. No homem a ação interna antecede a ação externa. A opção é a ação
interna e por isto é certo dizer que todo homem pode ser livre porque é sempre
possível  optar.  Pode  acontecer  que  o  indivíduo  não  seja  suficientemente
independente para colocar sua opção livre no mundo, para agir de acordo com ela,
enfim, que não tenha as condições necessárias para o exercício de sua liberdade, mas
isto não significa que ele não seja livre. (1986, p. 70)

Há, porém, uma certa subjetividade no que seria digno para um ser humano e indigno

para o outro, o que é capaz de deixar a dignidade como um valor aberto e um pressuposto de

direitos fundamentais.

No caso em comento, seria digno exigir de um praticante da religião Testemunha de

Jeová retorne à sua comunidade após ter se submetido a uma intervenção médica na qual se

utilizou de sangue? De que forma este paciente vai retornar ao seu lar e sua comunidade não

sendo mais aceito por seus pares? Há dignidade em uma vida isolada das pessoas das quais

você conhece?

Uma vida sem dignidade não pode ser tida como vida.

A dignidade  da  pessoa  humana  é  de  difícil  delimitação  conceitual.  Trata-se  de
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qualidade inerente e invulnerável de todo o ser humano, revelada no direito de cada indivíduo

ser considerado fim em si mesmo, autodeterminando-se à moda kantiana.

4.1 Legislação pátria disponível sobre o caso

Embora  não  se  dirijam  especificamente  à  hipótese  aqui  analisada,  há  dois

dispositivos do Código Civil que merecem ser considerados no presente estudo: 

Art. 11. Com exceção dos casos previstos em lei, os direitos da personalidade são
intransmissíveis  e  irrenunciáveis,  não  podendo  o  seu  exercício  sofrer  limitação
voluntária. (...) 
Art.  15.  Ninguém  pode  ser  constrangido  a  submeter-se,  com  risco  de  vida,  a
tratamento médico ou a intervenção cirúrgica.

Já no Código penal, destaque para os artigos os artigos 23 e 146, os quais excluem a

ilicitude da conduta do médico, não havendo que se falar em responsabilização criminal.

Por fim, faz-se um registro de dois atos editados por conselhos de regulamentação da

profissão médica.  Embora disposições dessa natureza não sejam capazes de se sobrepor à

conclusão extraída diretamente do texto constitucional, é natural que a comunidade médica

atente para as suas previsões, justificando o comentário. Capítulo I, item VI:

O médico  guardará  absoluto  respeito  pelo  ser  humano  e  atuará  sempre  em seu
benefício.  Jamais  utilizará  seus  conhecimentos  para  causar  sofrimento  físico  ou
moral, para o extermínio do ser humano ou para permitir e acobertar tentativa contra
sua dignidade e integridade.

De acordo com o Código de Ética do Conselho Federal de Medicina, Capítulo II,

item II: “Indicar o procedimento adequado ao paciente, observadas as práticas cientificamente

reconhecidas e respeitada a legislação vigente”. E ainda o art. 24 e Capítulo I, item XXI: 

No processo de tomada de decisões profissionais, de acordo com seus ditames de
consciência e as previsões legais, o médico aceitará as escolhas de seus pacientes,
relativas aos procedimentos diagnósticos e terapêuticos por eles expressos, desde
que adequadas ao caso e cientificamente reconhecidas.

Assim, em reforço a tais afirmações, o Código proíbe o médico de desrespeitar o

direito do paciente ou de seu representante legal de decidir livremente sobre a execução de

práticas diagnósticas ou terapêuticas, salvo em caso de iminente risco de morte (Capítulo I,

item XXI, do Código de Ética do CFM).

Desta forma, o problema da pesquisa consiste no iminente risco de morte. Aqui o

CFM entende que o médico deve intervir com o intuito de salvar a vida, embora não haja

consentimento para tanto, pois caso não o faça, estaria violando seu dever legal.

CONCLUSÃO

Incumbe ao Estado Democrático de Direito zelar pela dignidade do indivíduo, a qual,
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partindo de uma análise do imperativo categórico de Kant, tem como um de seus principais

alicerces o direito à liberdade.

É pacífico no ordenamento jurídico brasileiro o entendimento de que o paciente ou

seu  representante  legal  tem  a  liberdade  de  escolher  a  forma  de  execução  de  práticas

diagnósticas ou terapêuticas; entretanto, a polêmica surge quando o paciente se encontra em

risco iminente de morte, gerando conflito entre o dever legal do médico, que consiste em

salvar vidas, e a liberdade de escolha do paciente ou seu representante, pautada numa crença

religiosa que conduz o seu estilo de vida.

Este impasse coloca em confronto o direito à vida e à dignidade e, em que pese o

Conselho  Federal  de  Medicina  entenda  que  o  médico  deve  intervir  para  salvar  a  vida,

independentemente de consentimento do paciente ou de seu representante para tanto, há quem

sustente que uma vida sem dignidade não é vida, motivo pelo qual a vontade do paciente ou

de seu representante deve ter maior valor.

Assim, o indivíduo que tem a sua liberdade de escolha suprimida por uma ação do

médico que viola seus princípios e crenças, além de não se reconhecer mais como o mesmo

indivíduo,  pode  também  não  ser  mais  reconhecido  perante  à  sociedade  na  qual  estava

inserido, o que, sem dúvidas, torna a sua vida indigna.

Ademais, se, de acordo com a lógica kantiana,  o homem deve ser um fim em si

mesmo, não devendo ser utilizado como meio para se atingir um objetivo, a sua liberdade de

escolha deve imperar sobre o dever legar do médico de salvar a vida do paciente a qualquer

custo.
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DEMOCRACIA RACIAL: EM BUSCA DE UM SONHO

Renan Cauê Miranda PUGLIESI19

RESUMO

O presente trabalho estuda a questão da discriminação racial do negro na sociedade brasileira,
pautada em aspectos de igualdade material, dados estatísticos e alguns comparativos com a
questão racial  norte-americana,  que veio à tona nos últimos anos,  tudo à luz da indústria
cinematográfica e do Oscar 2017. Dentro da problemática levantada, busca-se evidenciar que
a  discriminação  racial  é  algo  estrutural  e  institucionalizado  no  Brasil,  não  podendo  ser
minimizada,  havendo  a  necessidade  de  desconstrução  dos  preconceitos,  através  do
reconhecimento  do  problema,  inclusive  pela  população,  além  da  implantação  de  ações
afirmativas. Objetiva-se, dessa forma, desmistificar a democracia racial que muitos defendem
existir no Brasil, a fim de perseguir a igualdade material necessária para a concretização dos
ideais democráticos brasileiros. Para isso, torna-se fundamental a análise de dados estatísticos,
traçando-se um paralelo entre a situação vivenciada no Brasil com aquela dos Estados Unidos,
utilizando-se,  inclusive,  do  Oscar  de  2017,  para  reacender  a  discussão  sobre  o  tema,
demonstrando como a indústria cinematográfica não só absorve os anseios sociais, como dão
vida  aos  mesmos,  tendo  grande  relevância  e  poder  de  transformação social.  Para  isso,  o
trabalho está delimitado seguindo os métodos dialético e comparativo, além da técnica de
pesquisa bibliográfica indireta.

PALAVRAS-CHAVE:  Discriminação  racial.  Ações  afirmativas.  Racismo  estrutural  e
institucional. Democracia racial. Oscar 2017.

ABSTRACT

The present paper studies the issue of racial discrimination of the black people in Brazilian
society,  based  on  aspects  of  material  equality,  statistical  data  and  by  establishing  a
comparative with the North American racial question, which has surfaced in the last years, all
in  the  light  of  the  cinematographic  industry  and the  2017 Oscar.  Within  the  problematic
raised,  it  is  tried  to  evidence  that  the  racial  discrimination  is  something  structural  and
institutionalized  in  Brazil,  being  not  possible  to  be  minimized,  having  the  necessity  of
deconstruction of the prejudices through the recognition of the problem, including by the
population,  besides  the  implementation  of  affirmative  actions.  In  this  way,  the  aim is  to
demystify the racial democracy that many people claim that already exists in Brazil, in order
to pursue the material equality, which is necessary for the realization of Brazilian democratic
ideals.  For  this,  it  is  essential  to  analyze  statistical  data,  drawing  a  parallel  between  the
situation  experienced in  Brazil  and in  the  United  States,  using,  even,  the  2017 Oscar  to
rekindle the discussion on the subject, demonstrating as the cinematographic industry not only
absorbs the social yearnings, but also gives life to them, having great relevance and power of
social transformation. For this, the dialectic and comparative methods are used, besides the
technique of indirect bibliographic research.

19 Possui  graduação  em  Direito  pela  Universidade  Estadual  do  Norte  do  Paraná  (2014).  Atualmente  é
conciliador  da  Justiça  Federal,  Seção  Judiciária  do  Paraná,  1ª  Vara  Federal  de  Jacarezinho,  atuando
principalmente  nos  seguintes  temas:  poder  judiciário,  religião,  Justiça  Restaurativa,  repercussão  geral  e
democracia.
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INTRODUÇÃO

O estudo ora proposto enfocou a temática envolvendo a discriminação racial  dos

negros no contexto da sociedade brasileira, abordando a questão através de dados estatísticos

e  de  um  comparativo  com  a  questão  racial  norte-americana  –  que  gerou,  inclusive,

manifestações populares nos últimos anos -, não se olvidando o que a doutrina leciona acerca

do tema.

A justificativa e relevância social de se abordar esta temática estão relacionadas à

disseminação da ideia, na sociedade, de que a discriminação racial não mais existiria com

intensidade,  sendo um problema secundário  perante  outros  problemas  estruturais,  como a

pobreza e a miséria, que igualmente geram exclusão social. Evidenciar o contrário consiste no

primeiro  passo  rumo à  verdadeira  concretização  da  igualdade  material,  permitindo  que  a

sociedade se insurja contra a desigualdade – tal qual se deu nos Estados Unidos, nos últimos

anos.

A  problematização  levantada  reside  na  necessidade  de  explicitar  a  patente

discriminação racial  que impera na sociedade brasileira.  O preconceito contra  negros  não

pode ficar  às sombras  das questões  sociais,  como se o problema não existisse.  Os dados

demonstram que o negro ainda não consegue, atualmente, participar da sociedade de forma

plena e em igualdade de condições com seus demais membros, havendo necessidade de se

expor tal cenário de discriminação, desmistificando a pretensa “democracia racial” que tanto

se proclama.

O objetivo ora proposto foi apontar a desigualdade racial vivenciada pela sociedade

brasileira,  buscado  demonstrar  como  o  preconceito  estrutural  e  institucionalizado  é  algo

construído através dos tempos. A partir desta constatação, e da análise da questão racial nos

Estados Unidos – inclusive a forma como o Oscar 2017 refletiu os anseios sociais quanto à

temática  -,  é  possível  vislumbrar  a  necessidade  de  articulação  social  na  busca  por

transformações que levem à concretização da igualdade material.

Para que fosse possível atingir tal finalidade, fez-se uso, como método principal de

abordagem,  do  método  dialético,  uma  vez  que  o  trabalho,  constantemente,  constrói  e

desconstrói conceitos e significados, a fim de identificar em quais deles a realidade brasileira

se enquadra e aonde é preciso chegar para que a discriminação racial contra os negros seja

combatida. Ainda, usou-se o método comparativo como método de apoio, buscando traçar um
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paralelo entre as realidades brasileira e norte-americana. Como técnica de pesquisa, adotou-se

a pesquisa documental indireta,  a fim de angariar dados, conceitos doutrinários e notícias

envolvendo  o  tema,  não  se  olvidando a  contribuição  da  indústria  cinematográfica  para  a

conclusão da pesquisa.

1 CONTEXTUALIZANDO A PROBLEMÁTICA ATRAVÉS DE DADOS

Muitos são os problemas identificáveis na sociedade da atualidade, sendo impossível

vislumbrar aquele ao qual seria preciso dispensar maiores esforços para a solução. No Brasil,

é possível apontar alguns que constantemente estão na pauta das discussões mais acaloradas:

corrupção, acesso à saúde, violência e sistema carcerário, pobreza e má distribuição de renda,

etc.; são variadas as temáticas, com grandes empecilhos na busca de soluções.

Contudo, muitas outras questões, tão graves e importantes quanto as já mencionadas,

acabam ficando encobertas aos olhos da sociedade, em razão de certa inclinação midiática a

temáticas que chamam mais atenção – por vezes, envolvendo certo sensacionalismo; de uma

omissão da própria sociedade, que prefere se imiscuir quanto a certos assuntos; ou em razão

do problema estar diluído em outro, que acaba atraindo um enfoque diferenciado. Um grande

exemplo de tema que, por vezes, trafega em segundo plano relaciona-se ao racismo.

O  preconceito  racial,  principalmente  contra  os  negros,  não  possui  o  destaque

merecido na sociedade brasileira, onde pouco se trata, inclusive no ambiente acadêmico. De

fato, quase não se veicula na mídia, poucos dados são passados nos jornais a fim de alertar a

população sobre os acontecimentos do dia a dia.  Aliás, as próprias pessoas tendem a não

enfrentar o tema, devido ao mal-estar que causa, fazendo-os questionar-se acerca dos próprios

preconceitos.

Contudo,  um  dos  grandes  fatores  a  ocasionar  essa  obscuridade  em  relação  à

problemática  é  o  fato  dela  estar,  aos  olhos  da  sociedade,  diluída  numa questão  que  tem

chamado mais atenção: a questão social. Segundo  site  do IPEA (2016a, s.p.), 8.191.008 de

pessoas  viviam na  linha  da  extrema pobreza  em 2014 -  cálculo  realizado  com base  nas

necessidades calóricas, calcadas nas recomendações da Organização das Nações Unidas para

Agricultura e Alimentação e da Organização Mundial de Saúde. O mesmo endereço eletrônico

informa que  1% da  população  brasileira  mais  abastada  acumulava  a  mesma riqueza  que

15,45% equivalente à mais pobre, evidenciando gritante desigualdade na distribuição de renda

(IPEA, 2016b, s.p.). 

Com isso, e diante da polarização política que pretendem defender, de um lado, as

pessoas  mais  pobres  da  sociedade  e,  de  outro,  uma  pretensa  elite,  marcada
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predominantemente pela classe média, a questão social ganha imenso destaque nas pautas de

discussão,  o  que acaba mascarando graves  problemas,  como se dá com o racismo contra

negros.

É preciso atentar, contudo, para o alerta da doutrina:

Entretanto, a reprodução da pobreza e da miséria, no caso brasileiro, é um processo
amplo e complexo. Não é fruto de guerras, catástrofes climáticas prolongadas ou
qualquer  outro  tipo  de  evento  de  largo  espectro.  Trata-se,  efetivamente,  de  um
fenômeno  histórico  e  social  que  expressa,  em  última  análise,  uma  regulação
perversa; uma sociedade que produz pobres nos períodos de crise econômica, mas
também em fases de crescimento (JACCOUD; THEODORO, 2007, p. 105).

A  pobreza  e  a  miséria  que  se  perpetuam  na  sociedade  guardam  intrínseca

complexidade,  sendo  compostas  por  inúmeros  fatores,  como  o  componente  regional  –

havendo clara acumulação de riquezas na região Sudeste, oposto ao que se dá Nordeste -,

assim como a questão de gênero – vez que boa parte das mulheres, principalmente aquelas

que chefiam as famílias, permanecem nos estratos mais baixos da sociedade. Neste contexto,

desponta o preconceito racial como fator de desigualdade social, inclusive economicamente,

havendo maior vulneração no que atine aos seus direitos quando da entrada ao mercado de

trabalho, à renda auferida, às condições de trabalho – em boa parte, informal -, dentre muitos

outros fatores (JACCOUD; THEODORO, 2007, p. 106-107).

Em verdade, o preconceito racial acontece, na maioria das vezes, de forma velada,

mascarando um mal que está incrustrado no âmago da sociedade e que aparenta estar longe de

chegar ao fm. Há, por vezes, a falsa sensação de que a sociedade da atualidade finalmente

conseguira  superar  preconceitos injustificáveis como estes.  Contudo, a realidade está  bem

distante de condizer com tal premissa, o que pode ser demonstrado através de alguns dados.

De  acordo  com  o  IBGE  (2016,  p.  45-55),  e  tendo  por  base  seis  regiões

metropolitanas – Recife, Salvador, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, São Paulo e Porto Alegre

-, em 2015, as pessoas ocupadas, de cor preta ou parda – ou seja, negros -, ganhavam, em

média,  59,2% do rendimento daqueles  de cor  branca.  Houve considerável  aumento desde

2003,  quando  o  percentual  assinalava  48,4  pontos,  o  que,  contudo,  está  bem distante  de

qualquer critério de igualdade. Nessa mesma linha, em 2015, a maior taxa de desocupação era

a das mulheres negras (8,9%), enquanto a menor pertencia aos homens brancos (5,5%).

Mas não é apenas no mercado de trabalho que o preconceito pode ser verificado.

Segundo o Mapa da Violência de 2016, no ano de 2003 foram cometidos 13.244 homicídios

de pessoas brancas por armas de fogo, número que caiu para 9.766 em 2014, queda de 26,1%.

Contudo, entre os negros, o número de vítimas negras (pretas e pardas) passou de 20.291 para

29.813 no mesmo período, um aumento de 46,9%. Outrossim, nota-se que, em 2003, morria,
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proporcionalmente, 71,7% mais negros que brancos pelo uso de armas de fogo, números que

aumentaram para 158,9% em 2014 (WAISELFISZ, 2016, p. 55-60).

Tal  tendência  é  seguida  em  determinados  grupos  da  população.  No  tocante  às

estatísticas trazidas no Anuário Brasileiro de Segurança Pública (2016, p. 132), foi possível

inferir  que  a  proporção  de  homicídio  entre  mulheres  brancas  e  negras  apresenta  grande

distinção: em 2004, a proporção entre as vítimas brancas era de 44%, caindo para 32% em

2014. Já para mulheres negras, de 48% em 2004, passou-se a 62% em 2014, comprovando

uma considerável  melhora em relação às mulheres  brancas – embora ainda insuficiente  e

longe do ideal, ressalte-se -, e uma drástica piora em relação às mulheres negras.

De fato, salvo raras exceções geográficas, a população negra é a principal vítima dos

homicídios  no  Brasil:  enquanto  as  taxas  de  homicídio  à  população  branca  tende,

historicamente, a cair, a taxa em relação aos negros só aumenta – como ocorreu nos últimos

anos (WAISELFISZ, 2015, p. 29).

Esses dados só corroboram como os negros são constantemente discriminados por

meio das mais diversas formas, sendo eles atingidos mais arduamente pelas diversas mazelas

que afligem a sociedade brasileira. Trata-se, em verdade, de algo estrutural, presente em todas

as áreas e setores da composição organizacional da sociedade.

2 PRECONCEITO RACIAL: A CONSTRUÇÃO DA INDIFERENÇA

O problema está bem longe de acabar,  estando o preconceito racial  difundido na

sociedade nos mais diversos setores, atuando, por vezes, de forma silenciosa. Embora não seja

falado, esbravejado, ou não se manifeste através de verdadeiras agressões, há uma violência

silenciosa no olhar  de  desprezo,  no sentimento  de soberba,  nas  seleções  de emprego por

critérios que encobrem suas motivações escusas, num simples ato de atravessar a rua e evitar

alguém.

A situação do negro e os paradigmas de preconceito que imperam na sociedade da

atualidade possuem, indubitavelmente, muitas raízes históricas, em razão da escravidão que

ocorreu não apenas no Brasil, mas em várias partes do mundo. No Brasil,

A profunda desigualdade racial  entre negros e  brancos em praticamente todas as
esferas  sociais  brasileiras  é  fruto  de  mais  de  quinhentos  anos  de  opressão  e/ou
discriminação  racial  contra  os  negros,  algo  que  não  somente  os  conservadores
brasileiros,  mas  uma  parte  significativa  dos  progressistas  recusam-se  a  admitir
(SANTOS, 2007, p. 15).

De fato, “o racismo contra os negros no Brasil tem sido praticado desde o primeiro

momento da chegada forçada destes seres humanos no país, uma vez que foram trazidos como
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escravos”  (SANTOS,  2007,  p.  15).  Desde  o  início  do  tráfico  negreiro,  formaram-se  os

alicerces  para  a  consolidação  de  mentalidade  excludente  que  impera  na  sociedade  da

atualidade.

Acerca do tema, lembra Ana Laura Vieira (2016, p. 18-20) que houve dois tipos de

escravidão no Brasil: a indígena, marcada pelas necessidades do início do período colonial, e

a  de  escravos  negros  africanos,  que  perdurou  por  muito  mais  tempo,  devido  seu

enquadramento numa lógica de mercado lucrativa para os donos de terra, figuras integrantes

da “elite colonial”, representando uma grande força motora de trabalho e, consequentemente,

de impulso do capital.

Mas, diferentemente da visão do trabalhador atual, em que se vê uma pessoa apta a

exercer o labor, criador da força de trabalho, legítima mão de obra, os escravos estavam muito

mais próximos do  status  de coisa que de algum atributo de humanidade; era a verdadeira

reificação da existência humana. Nesse sentido:

Um escravo no Brasil era literalmente tratado como objeto, como coisa desprovida
de direitos, uma vez que a liberdade que lhe era retirada não era em relação apenas a
liberdade de locomover-se para qualquer lugar, mas era realmente o impedimento
que a pessoa negra escrava tinha de se autodeterminar. Um escravo não tinha direito
a qualquer tipo de escolha, sendo fadado sempre a agir do modo como a condição de
propriedade do seu senhor exigia. O tratamento dado aos escravos era digno ou pior
do que o tratamento dado a animais (VIEIRA, 2016, p. 21).

Com o fim da escravidão, mudou-se o rótulo, mas muito do que marcava o período

escravocrata permaneceu. De fato, a concessão da liberdade pela Lei Áurea – algo que jamais

deveria ter que ser concedido ou outorgado por ninguém, por ser um direito humano inato -,

não  veio  acompanhada  de  planos,  estratégias  e  provimentos  materiais  para  embasar  a

reestruturação da sociedade, de forma que a liberdade se tornasse plena e efetiva, dando reais

condições para que pudesse ser usufruída.

Ao  contrário,  houve  verdadeira  liberação  desordenada,  quase  uma  expulsão  das

grandes terras, deixando os negros ao léu. Deixaram de se submeter a pessoas específicas, aos

seus  senhores,  para  se  submeterem  à  sociedade  toda,  à  sua  elite,  ao  modelo  capitalista

marcado pela indústria. São, agora, “escravos” de todo um sistema que não foi arquitetado

para recebe-los, para enquadra-los em meio a suas engrenagens, um modelo que não estava

interessado  em  aceitar  modificações  e,  por  isso,  os  negros  foram  relegados  à  exclusão,

transformando-se em “peças fora da máquina”, dispensáveis; tornaram-se escravos da própria

sorte.

Diante desse cenário, não é exagero dizer que anos e anos de “discriminação racial e

seus  efeitos  nefastos  construíram dois  tipos  de cidadania neste  país,  a  negra  e  a  branca”

(SANTOS, 2007, p. 15).
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A indiferença,  com  a  situação  de  exclusão  dos  negros,  é  inegavelmente  algo

construído através do tempo. Contudo, não só a  construção, como também a manutenção

dessa estrutura tem a forte influência da própria cultura da indiferença que, na maior parte do

tempo, não quer enxergar a realidade de discriminação e, portanto, faz com que os membros

da sociedade não se insurjam contra o estado de coisas que se perpetua.

Para  corroborar  tais  afirmações,  interessante  vislumbrar  alguns  “casos”  de

manifestação de patente preconceito racial que, embora separados no espaço-tempo, formam

uma ponte apta a evidenciar que o Brasil de hoje não conseguiu superar completamente a

discriminação racial que foi marca em outras épocas.

Martin Luther King Jr., símbolo do movimento negro norte-americano, compartilha

uma experiência de infância:

O segundo incidente aconteceu quando eu tinha uns 6 anos de idade. Desde os três
eu costumava brincar com um coleguinha branco mais ou menos da mesma idade.
Sempre nos sentimos livres para fazemos juntos nossas brincadeiras infantis. Ele não
vivia  em nossa comunidade,  mas costumava estar  ali  todos os  dias;  seu  pai  era
proprietário de uma loja que ficava em frente à nossa casa. Aos seis anos entramos
na escola – escola separadas, é claro. Lembro-me que nossa amizade começou a se
romper nesse momento – por desejo não meu, mas dele. O clímax aconteceu quando
um dia ele me disse que seu pai tinha exigido que ele não brincasse mais comigo.
Nunca vou me esquecer do choque que isso representou para mim. Imediatamente
perguntei  a  meus  pais  sobre  os  motivos  por  trás  de  uma  afirmação  como essa.
Estávamos à mesa de jantar quando essa situação foi discutida, e então pela primeira
vez ganhei consciência da existência de um problema racial. Nunca tinha me dado
conta disso antes. Quando meus pais expuseram algumas tragédias resultantes desse
problema e alguns dos insultos que eles próprios haviam confrontado, meu choque
foi grande, e a partir desse momento decidi odiar qualquer pessoa branca. [...] como
eu podia amar uma raça de pessoas que me odiavam e que tinham sido responsáveis
pelo rompimento de minha amizade com um de meus melhores amigos de infância?
(CARSON, 2014, p. 19-20).

Após muitas décadas, a situação não diverge tanto dos males vivenciados há cerca de

50 ou 60 anos. Nos EUA, por exemplo, a crise envolvendo o preconceito racial superou o

período de latência, começando a demonstrar os primeiros sinais de que a situação pode fugir

do  controle.  São  variadas  as  notícias  de  violência  cometida  contra  negros,  ocasionando,

inclusive, a insurgência de alguns movimentos em prol de seus direitos.

A fala de Zianna Oliphant, de apenas 9 anos, na Câmara Municipal de Charlotte,

Carolina  do  Norte,  é  impactante  e  traz  contornos  atuais  às  palavras  do  sr.  King.  Zianna

manifestou-se,  sob lágrimas,  e diante de um clima de tensão gerado pela  morte de Keith

Lamont  Scott,  de  43  anos,  ocorrida  nesta  cidade,  após  tiros  disparados  pela  polícia.  Na

íntegra, seu depoimento:

Vim aqui hoje para falar sobre como me sinto. E sinto que nós somos tratados de
forma diferente das outras pessoas, e eu não gosto de como somos tratados só por
causa da nossa cor; isso não significa nada para mim. Eu acredito que...nós somos
pessoas negras e não deveríamos ter que nos sentir assim. Nós temos que protestar
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porque estão tratando a gente mal. Nós fazemos isso porque precisamos e temos o
direito...Nasci e fui criada em Charlotte e nunca me senti assim até agora. E não
posso aceitar a forma como somos tratados. É uma vergonha que nossos pais e mães
sejam mortos e nós não possamos vê-los mais. É uma vergonha nós termos que ir
para o cemitério e enterrá-los. E nós temos lágrimas, e não deveríamos ter lágrimas.
Nós precisamos de nossos pais e nossas mães para estarem ao nosso lado (BBC,
2016, s.p., tradução nossa).

Note-se, contudo, que isso não ocorre apenas nos Estados Unidos. No Brasil, não é

difícil  encontrar  relatos  nesse  sentido.  Numa  escola  particular  de  Contagem,  na  região

metropolitana  de  Belo  Horizonte,  uma  garota  negra  de  apenas  quatro  anos  de  idade  foi

repreendida pela avó de seu parceiro de quadrilha. Única negra numa turma de catorze alunos,

a  menina  ficou  acuada  no  canto  de  uma  sala,  enquanto  a  avó  esbravejava,  aos  berros,

perguntando porque seu neto teria dançado com aquela “preta feia, horrorosa”. A professor,

indignada, denunciou as ofensas à responsável pelo colégio que se limitou a dizer “que isso

acontece  sempre  e,  se  fosse  brigar  com  cada  família  preconceituosa,  a  escola  já  estaria

fechada”. Mais de um ano depois, as sequelas permaneceram e, apesar do acompanhamento

psicológico, houve grande trauma, segundo a mãe da criança: “Ela era muito independente,

esperta, resolvia tudo sozinha. Hoje, chora por qualquer coisa, diz que é negra, feia e que eu

não gosto dela. Isso causou um estrago na vida da minha filha. É muito doído” (STREIT,

2013, s.p.).

A questão dos negros evidencia, em verdade, a estagnação moral da atualidade, no

sentido de não reavaliação e revalidação de certos valores éticos que trazem consigo uma

carga  valorativa  de  séculos  de  busca  por  novas  respostas  às  perguntas  com  as  quais  a

humanidade frequentemente se depara, envolvendo igualdade, dignidade da pessoa humana e

uma sociedade mais justa.

No atual estágio da evolução do pensamento, nas mais diversas ciências, era de se

esperar  que velhas concepções estivessem há muito superadas.  Entretanto,  não obstante  a

existência  de  leis  que  buscam a  quebra  de  certos  paradigmas  que  imperam há  muito  na

sociedade brasileira, prezando pela igualdade e pela não discriminação, a realidade se mostra

patente em sentido diametralmente oposto.

Muito embora não seja algo tão escancarado como a escravatura, a discriminação se

mostra velada, oculta nas sombras de uma sociedade de aparências, que guarda em seu seio

um pernicioso  gene  para  a  perpetração  das  mais  esdrúxulas  violências  contra  a  natureza

humana, menosprezando-se um semelhante em razão de um fator biológico como a cor da

pele, que, em última análise, num aspecto moral e no que atine à essência de um grau de

humanidade  e  de  dever  de  respeito  mútuo,  em  nada  o  diferencia  dos  brancos,  que  se

impuseram durante muitos séculos.
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Seria  possível  supor  que,  por  ser  algo  velado,  sua  ocorrência  se  daria  de  forma

isolada, ou em pequena amplitude, o que é, em verdade, um erro. Não só ocorre muito, como

o fato de ser oculta potencializa o problema, causando justamente a ilusão de não ser algo a

causar  preocupação,  impedindo uma mobilização maior  daqueles  que  buscam enfrentar  o

problema.

Não menos verdade é a afirmação de que a sociedade brasileira se acostumou com a

prática da discriminação; ela é vista, sabe-se que existe, mas é preferível minimiza-la perante

outros problemas sociais, ou fingir que o possível já está sendo feito, por exemplo, através da

política  de cotas.  Ou,  pior,  aceita-se o preconceito  racial  como um traço  cultural  (quase)

insuperável, que não será alterado tão cedo e que, por isso, nada de muito urgente pode ser

feito.

Nessa senda, as lições de Santos (2007, p. 16):

A indiferença  moral  em  relação  ao  destino  social  dos  indivíduos  negros  é  tão
generalizada que não ficamos constrangidos com a constatação das desigualdades
raciais brasileiras. Elas não nos tocam, não nos incomodam, nem enquanto cidadãos
que exigem e esperam o cumprimento integral da Constituição Brasileira. É como se
os  negros  não  existissem,  não  fizessem  parte  nem  participassem  ativamente  da
sociedade brasileira. A “invisibilidade” do processo de discriminação racial reaviva
o mito da democracia  racial  brasileira,  impedindo uma discussão  séria,  franca e
profunda  sobre  as  relações  raciais  brasileiras  e,  mais  do  que  isso,  inibe  a
implementação de políticas públicas específicas para os negros.

Assim, o primeiro passo para a superação dessa realidade social que se distancia dos

ideais  democráticos  que  o  Brasil  almeja  concretizar  encontra-se  no  reconhecimento  do

problema, deixando-se de adotar certas “muletas morais”, a fim de encarar a situação como

algo que precisa ser mudado urgentemente e que pode, através da atuação do poder público

em conjunto com os membros da sociedade, encontrar certos caminhos rumo à democracia

racial que tanto se proclama, mas que, em verdade, está bem distante das suas promessas.

A discriminação racial  precisa,  primeiro,  sair  das  sombras  do  preconceito  social,

tornar-se  “visível”  para  que  seja  encarada  como  um  problema  específico,  questão  a  ser

particularmente  enfrentada,  desprendida  de  outras  situações  que,  embora  intimamente

relacionadas e interligadas, contendo um ponto de toque, de interseção, não estão contidas

umas nas  outras.  Assim como se construiu,  através  do tempo,  a  indiferença  para com as

diferenças, é preciso que haja sua desconstrução.

Por isso, imprescindível uma análise acerca das políticas públicas consubstanciadas

através das ações afirmativas.

3 IGUALDADE MATERIA E POLÍTICAS AFIRMATIVAS
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A desigualdade é algo patente na sociedade, existindo onde quer que haja interação

humana. Com o fim de concretizar ideais de justiça social, é preciso vislumbrar formas de

alcançar certa dose de igualdade, havendo que se questionar, contudo, qual seria a igualdade

almejada.  Isso porque a  igualdade é  um conceito jurídico que abrange duas  feições,  uma

formal e uma material.

Joaquim  Barbosa  (2007,  p.  48)  ensina  que  a  igualdade  formal  funcionou  como

sustentáculo jurídico para o Estado liberal burguês, sendo caracterizada pela lei aplicada de

forma igual  para  todos,  sem qualquer  distinção.  Possui  natureza  abstrata  e  tem um viés

extremo  em  razão  da  neutralidade  assumida  pelo  Estado  liberal,  sendo,  em razão  disso,

concretização dos próprios ideais libertários.

Por outro lado, a dimensão material da igualdade corresponde a um viés democrático

e social, caracterizado pela proibição da discriminação e obrigação da diferenciação (ALVES,

2013,  p.  258).  Concretiza-se,  assim,  através  de  prestações  positivas  de  inclusão  e

transformação social, tratando desigualmente os desiguais, na medida de suas desigualdades.

Nessa linha, leciona Walter Claudius Rothenburg (2008, p. 81):

Simplificadamente,  diremos  que  há  uma  dimensão  negativa  e  outra  positiva  do
princípio  da  igualdade.  A  primeira  exprime-se  por  meio  de  uma  proibição  à
discriminação indevida e,  por  isso,  tem em mira a  “discriminação negativa” (ou
apenas “discriminação”, o sentido usual do termo, que encerra um sentimento ruim).
A segunda exprime-se por meio de uma determinação de discriminação devida e,
por  isso,  tem  em  mira  a  assim  chamada  “discriminação  positiva”  (ou  “ação
afirmativa”).

Assim,  ao  invés  de  abraçar  uma  noção  “estática”  de  igualdade,  apegada  ao

formalismo  e  à  abstração,  típica  dos  modelos  liberais  concretizados  pelas  Revoluções

Francesa e Americana, é preciso, nos dias atuais, adotar uma noção “dinâmica”, “militante” da

igualdade, com a avaliação minuciosa das desigualdades concretas existentes na sociedade,

sopesando-as.  Através  de  ações  afirmativas,  pretende-se que as  situações  de desigualdade

sejam  tratadas  como  tais,  evitando-se,  com  isso,  o  aprofundamento  e  perpetuação  das

disparidades  produzidas  pela  própria  sociedade.  A  partir  dessa  noção,  legisladores  e

aplicadores  do  Direito  levam  em  consideração  as  situações  concretas  de  desigualdade,

evitando que os ideais liberais de igualdade formal obstem a efetivação de direitos de pessoas

socialmente fragilizadas e desfavorecidas (GOMES, 2007, p. 49).

Portanto, as ações afirmativas são ponto chave para a concretização da igualdade

substancial  que,  em última instância,  garante,  por  vias  reflexas,  os  mais  caros  princípios

democráticos e de dignidade da pessoa humana.

Buscando esclarecê-las, a doutrina dispõe que:

As ações afirmativas se definem como políticas  públicas  (e  privadas)  voltadas  à
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concretização do princípio constitucional da igualdade material e à neutralização dos
efeitos  da  discriminação  racial,  de  gênero,  de  idade,  de  origem  nacional  e  de
compleição física. Na sua compreensão, a igualdade deixa de ser simplesmente um
princípio jurídico a ser respeitado por todos, e passa a ser um objetivo constitucional
a ser alcançado pelo Estado e pela sociedade (GOMES, 2007, p. 51).

Nesse sentido, as ações afirmativas se mostram como a delimitação de uma nova

etapa social do mundo contemporâneo, marcada pelo reconhecimento dos prejuízos causados

aos negros em razão de políticas institucionais que geraram a exclusão de várias gerações,

colocando-as  às  margens  da  sociedade.  Assim,  buscam solucionar  tais  injustiças,  através,

principalmente, das discriminações positivas (BARBIERI; QUEIROZ, 2007, p. 681).

Os movimentos envolvendo a adoção de ações afirmativas para negros no Brasil, que

ganharam força no final dos anos 80 e início da década de 90 do século passado, visam,

assim, proporcionar condições reais, fáticas, de superação de desigualdades por motivo de

raça nos mais diversos aspectos do cotidiano da sociedade brasileira. Houve, de fato, forte

influência de experiências vivenciadas em outros pontos do mundo, onde o Estado buscou

atuar  em benefício de determinados segmentos sociais  descriminados,  como na Índia,  em

1949, em questões envolvendo classes, e nos Estados Unidos, na década de 60, em questões

raciais, dentre outros inúmeros exemplos (VIEIRA JÚNIOR, 2007, p. 93).

Assim,  as  discriminações  positivas  vão  de  encontro  àquelas  negativas,  ou  seja,

discriminações  propriamente  ditas,  com o fito  de,  concedendo alguns  benefícios  –  e  não

privilégios, algo que consistiria numa vantagem indevida e geradora de mais desigualdade -,

alcançar a concretização de igualdade não só perante a lei, mas uma igualdade fática de poder

participar da sociedade de forma plena e efetiva.

Contudo,  além  de  tal  ideal,  engendrado  na  concretização  da  igualdade  de

oportunidades, há, entre os objetivos almejados pelas políticas afirmativas, aquele de induzir

transformações  de  ordem  psicológica,  pedagógica  e  cultural,  desconstruindo  certos

pressupostos há muito sedimentos no imaginário coletivo de supremacia de uma raça sobre a

outra,  havendo subordinação dos  negros  sobre os  demais.  Assim,  há verdadeiro elemento

propulsor de transformações, presente no caráter de exemplaridade da qual são constituídas

algumas  modalidades  de  ações  afirmativas,  com  inegável  eficácia  como  agentes  de

transformação social (GOMES, 2007, p. 57).

Há  grande  importância  em  ressaltar  tais  aspectos,  tendo  em  vista  que  duas

características essenciais surgem das formulações acima, conforme ensinamentos de Joaquim

J. Barbosa Gomes (2007, p. 57):

[...]  de  um  lado  essas  políticas  simbolizariam  o  reconhecimento  oficial  da
persistência e da perenidade das práticas discriminatórias e da necessidade de sua
eliminação. De outro,  elas teriam também por meta atingir objetivos de natureza
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cultural,  eis que delas inevitavelmente resultam a trivialização, a banalização, na
polis, da necessidade e da utilidade de políticas públicas voltadas à implantação do
pluralismo e da diversidade.

Não há como ignorar que existem, ainda, muitos outros efeitos das ações afirmativas,

como,  por  exemplo,  eliminar  “efeitos  persistentes”  em  níveis  psicológicos,  culturais  e

comportamentais,  intimamente  relacionados  com  processos  históricos  de  exclusão  e

discriminação, que tendem a se perpetuar, o que se convencionou chamar de “discriminação

estrutural”;  também,  há  a  consequente  implementação  de  “diversidade”  e  de  uma  maior

“representatividade” dos grupos minoritários nas mais diversas áreas e escalas da estrutura

social,  seja no âmbito público ou privado, eliminando certas barreiras a que adentrem em

certos  setores  de  mando  e  prestígio  no  mercado  de  trabalho,  bem como  exerçam certas

atividades estatais; por fim, tem por objetivo a criação de personalidades emblemáticas, ou

seja,  figuras  que  consistam  num  mecanismo  institucional  de  criação  de  exemplos  de

mobilidade social ascendente (GOMES, 2007, p. 58).

Imprescindível  que  reste  clara  a  abrangência  das  políticas  afirmativas,  para  que,

diante de uma simplificação exacerbada acerca dos seus elementos, tais ações proativas de

concretização  da  igualdade  não  sejam subestimadas  e  mistificadas,  afetando  sua  imagem

perante a sociedade.

Entretanto,  há que se atentar para o fato de que as políticas de afirmação não se

resumem  a  ações  públicas  que  tenham  por  objetivo  a  inserção  de  negros  em  cargos,

atividades,  funções,  ou  mesmo  nas  universidades  brasileiras.  As  ações  afirmativas  e,

principalmente,  as  políticas  de  cotas  são  envoltas  por  mitos  e  ideias  que  precisam  ser

combatidos,  a  fim  de  que  seja  possível  a  concretização  de  um  terreno  propício  à

implementação de medidas realmente efetivas, consistindo este o primeiro passo para uma

reestruturação social (BARBIERI; QUEIROZ, 2007, p. 682).

As cotas precisam de uma interpretação cautelosa e apurada, afinal, como políticas

afirmativas que são, não consistem num fim em si mesmas, mas numa maneira de se buscar a

igualdade material para os negros. A inserção do negro em certos cargos, funções, etc., de per

se,  não pode consistir  na finalidade de tal política,  devendo almejar algo muito maior.  Se

aplicada de forma desconexa com outras políticas públicas  – por exemplo,  melhorando o

acesso a um ensino de base de qualidade, a fim de possibilitar que o negro possa competir, em

condições de igualdade, com um branco -, nada mais faz que iludir a população, reforçando o

mito da democracia racial.

As  políticas  afirmativas  devem  ser  razoáveis  e  combater  não  os  efeitos  dos

problemas existentes na sociedade, mas as raízes do problema; devem ter a capacidade de
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transformação  estrutural  da  sociedade,  a  fim  de  que  sejam  cada  vez  menos  necessárias

políticas afirmativas de busca pela igualdade material. É o que, em tese, a “Lei de Cotas” (Lei

12.711/2012)  pretende  ao  estabelecer,  no  art.  7º,  um  prazo  de  10  anos  para  que  seja

promovida a revisão do programa especial para o acesso às instituições de educação superior.

Assim,  pretende-se  que,  após  um tempo  razoável  de  implementação das  cotas,  haja  uma

revisão  de  sua  aplicação  para  que,  havendo  uma  evolução  no  tocante  à  exclusão  e  à

desigualdade, as políticas possam ser revistas e readequadas, “atenuadas”.

Assim,  as  políticas  afirmativas  precisam  ter  um  potencial  transformador,  não

mascarando o problema, ou tentando iludir  a população – algo que,  por vezes, gera mais

preconceito  -,  mas  almejando  impactos  diante  da  estrutura  social  e  da  formação  do

pensamento coletivo.

4 A IMPORTÂNCIA DO OSCAR 2017 PARA A QUESTÃO RACIAL

O cinema, sem dúvida alguma, traz inúmeros impactos no mundo contemporâneo,

com produções que refletem os anseios sociais. Não raras vezes os filmes que mais obtêm

feedbacks positivos da sociedade são aqueles que retratam os medos, angústias e sentimentos

do público alvo, fazendo com que seus espectadores se identifiquem com o roteiro e sintam-se

como se estivessem assistindo à sua própria vida.

A Academia de Artes e Ciências Cinematográficas de Hollywood, ao selecionar os

filmes que concorrem nas mais diversas categorias que compõem a festividade do Oscar, não

só  causa  impacto  através  de  suas  escolhas,  como também é  fortemente  influenciada  pela

sociedade que acompanha e mantém em destaque a indústria cinematográfica.

No Oscar 2016 houve péssima repercussão com as indicações ao prêmio, marcadas

pela ausência, pelo segundo ano seguido, de artista negros nas categorias de atuação, gerando

grande movimentação nas redes sociais.  O público prosseguiu com a campanha originada

quando  da  divulgação  dos  indicados  de  2015:  #OscarSoWhite  –  ou  seja,

“#OscarMuitoBranco” (G1, 2016, s.p.).

O Oscar 2017 trouxe uma nova imagem, trazendo seis  atores negros indicados –

recorde na história da premiação -, havendo 20 indicações de negros ao todo, com pelo menos

um em cada uma das seis principais premiações. Além disso, é a primeira vez que três atrizes

negras são indicadas em uma única categoria, a de atriz coadjuvante, dentre elas, Viola Davis,

atriz de Fences (“Cercas”), que se tornou a primeira atriz negra a ser indicada três vezes ao

prêmio mais importante do cinema (GOMES, 2017, s.p.).

Nessa linha, Mahershala Ali (Moonlight) e Viola Davis (Fences) ganharam estatuetas
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como  melhor  ator  e  atriz  coadjuvantes,  respectivamente.  Além  disso,  Moonlight,  filme

adaptado a partir de um projeto de faculdade do dramaturgo negro, Tarell Alvin McCraney,

contatando a história de um negro que descobre sua identidade e sexualidade com o passar

dos anos, ganhou dois prêmios: melhor roteiro adaptado e melhor filme.

As indicações e premiações são representativas em razão do contexto vivenciado no

Estados Unidos, marcado pela violência de policiais contra negros, culminando num grande

número de mortes. Diante disso, a população se mobilizou, com destaque para o mês de julho

de 2016, marcado por dias seguidos de protestos, ocasionando, na terceira noite de ida às ruas,

a  prisão de  quase  200 manifestantes,  abrangendo Minnesota,  Dallas,  Nova York e  Baton

Rouge – Louisiana (G1, 2016, s.p.). Tais eventos, inclusive, estão diretamente relacionados ao

movimento  Black  Lives  Matter  (“Vida  de  Negros  Importam”),  criado  em  2012,  visando

reascender  a  luta  pela  liberdade  dos  negros,  almejando,  também,  a  eliminação  das  mais

diversas formas de discriminação que ocorrem contra estes (BLACKLIVESMATTER, s.d.,

s.p.).

Nessa  senda,  alguns  dados  ajudam a  entender  a  problemática  norte-americana:  a

polícia matou 346 pessoas negras em 2015, sendo que aproximadamente 30% destas foram

identificadas  como  desarmadas,  cinco  vezes  mais  que  pessoas  brancas.  Há,  ainda,  uma

expectativa de que os números reais sejam ainda maiores, em razão dos casos não reportados

como tal.  Além disso,  pessoas  negras  têm três  vezes  mais  chances  de  serem mortas  por

policiais que as pessoas brancas. Ainda, há que se notar que 37% das pessoas desarmadas

mortas pela polícia eram negras, apesar da população afro-americana girar em torno de 13%

no país. Nota-se, também, que as mortes não estão relacionadas com a natureza do crime, pois

apenas  um  terço  dos  negros  mortos  eram  suspeitos  de  crimes  violentos  ou  estavam

supostamente armados. Por fim, a polícia ocasionou a morte de pelo menos 303 negros no ano

de 2016, até a data de 15 de setembro (MAPPING POLICE VIOLENCE, 2016?, s.p.)

Diante  disso,  o  relator  independente  das  Nações  Unidas,  Ricardo Sunga III,  que

lidera grupo de trabalho da ONU para afrodescendentes, afirmou que os recentes assassinatos

de negros nos Estados Unidos, causados por policiais, demonstram um alto nível de racismo

estrutural e institucional no país (ONUBR, 2016, s.p.). Em suas palavras:

Os Estados Unidos estão longe de reconhecer os  mesmos direitos para todos os
cidadãos. As medidas existentes para endereçar crimes de racismo motivados por
preconceito são insuficientes e falharam em impedir os assassinatos. [...] É hora de o
governo dos EUA afirmar de maneira assertiva que vidas negras importam e evitar
mais assassinatos como uma questão de prioridade nacional (ONUBR, 2016, s.p.).

O cinema, obviamente, não fica imune a esses acontecimentos. A arte sempre foi

uma forma de expressão social, o que levou produtores e diretores a apostarem em histórias
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sobre negros, ou mesmo com atores negros, como estratégia não só para chamar atenção aos

filmes como para dar uma espécie de resposta à sociedade por tudo o que ocorreu nos anos

anteriores, envolvendo as premiações do Oscar e a violência policial.

Nesse sentido, há que se destacar três obras cinematográficas. A primeira delas, um

longa dirigido por Theodore Melfi, trata-se de Estrelas Além do Tempo (“Hidden Figures”). O

filme conta a história - baseada em fatos reais - de três cientistas negras, Dorothy Vaughan,

Katherine Johnson e Mary Jackson, que trabalharam na NASA e estiveram por trás de um

importante  marco  na  história  norte-americana:  a  ida  de  John  Glenn  ao  espaço,  algo  de

primordial importância histórica para o país, em meio à Guerra Fria e à corrida espacial. A

história demonstra a superação das cientistas envolvendo não só a questão racial, que gerava

muita tensão à época, como a questão de gênero, evidenciando a transposição de barreiras que

as colocou à frente de seu tempo.

A  segunda  obra,  Eu  Não  Sou  Seu  Negro (“I  Am  Not  Your  Negro”),  é  um

documentário dirigido por Raoul Peck, tendo por base o manuscrito Remember This House,

de James Baldwin. O documentário propõe-se a discutir muitos temas envolvendo racismo,

sendo marcante quando trata da vida e dos assassinatos de três grandes líderes do movimento

negro: Medgar Evers, Martin Luther King Jr. e Malcolm X. Assim, o documentário, regido

pela voz de Samuel L. Jackson, abriga uma grande força na luta contra o racismo, lembrando

ao povo americano que sua história é marcada por fortes discriminações. Utilizando-se da

história – notadamente a partir da década de 50 – e de muitas das ideias e visões de Baldwin,

o documentário tem o poder de levantar questionamentos acerca da formação moral e social

do Estados Unidos. A utilização de imagens marcantes, de décadas atrás e dos últimos tempos,

denota a atualidade do documentário e seus questionamentos, impulsionando, novamente, a

luta contra o racismo institucionalizado.

A terceira e última obra oferece tons palpáveis às afirmações acima, acerca não só da

construção da indiferença e do preconceito racial, como também da natureza institucional da

discriminação racial norte-americana. O documentário  A 13ª Emenda  (“13th”), dirigido por

Ava DuVernay e produzido pela Netflix, traz, em sua capa de divulgação, os contornos da

discussão: “From slave to criminal with one Amendment” (“De escravo a criminoso em uma

Emenda”). O documentário visa trazer uma visão diferenciada da 13ª Emenda à Constituição

dos  Estados  Unidos,  teoricamente  o  marco  do  fim  da  escravidão,  ao  prever  não  só  sua

proibição,  como a vedação da “servidão involuntária” – ou seja,  a  submissão ao trabalho

forçado.  Contudo,  a  Emenda traz  ressalva:  “exceto  como punição a  um crime”,  havendo

grande exploração institucional dessa “brecha” constitucional.
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O documentário é poderoso, indo de encontro ao título atribuído aos Estados Unidos

de país da liberdade, abrigando imagens e fatos históricos e recentes sobre a violência contra

negros,  especialmente aquela cometida pela  própria  polícia,  mostrando relatos  de  pessoas

violentadas ou sendo presas injustamente. Verifica-se, em verdade, uma ligação forte com o

contexto vivenciado pelos Estado Unidos, com insurgência social liderada pela bandeira do já

mencionado movimento  Black Lives Matter, sem, contudo, esquecer dos aspectos históricos

da segregação e da luta pela igualdade. Cria-se, assim, um vínculo através das imagens das

pessoas  mortas  pela  polícia  nos  últimos  anos  e  as  imagens  de  acontecimentos  históricos

anteriores.

Ressalte-se que a obra ganha destaque, também, por corroborar com a manifestação

da  ONU  acerca  da  violência  institucional  norte-americana,  nos  termos  da  seguinte  frase

trazida no documentário: “Agora temos mais afro-americanos sob supervisão criminal do que

escravos em meados do século XIX”. Também, há que se fazer menção à forma como tal

situação de discriminação institucional é encarada pelo documentário, vislumbrando-a como

uma construção histórica, cercada por más escolhas, que se perpetuam na atualidade.

E como isso se aplica ao Brasil?

O fato é que a situação brasileira está mais próxima à dos Estados Unidos que se

possa  imaginar.  Em  2014,  a  ONU  constatou  que  o  racismo  no  Brasil  é  estrutural  e

institucionalizado,  permeando  todas  as  áreas  da  vida,  havendo  ampla  crença  no  mito  da

democracia  racial,  abraçado por  parte  substancial  da  população que  nega  a  existência  do

racismo. Aliás, para a instituição, um dos maiores obstáculos para lidar com o problema é

justamente  essa  crença,  algo  constantemente  utilizado  por  políticos  conservadores  para

desacreditar  as  ações  afirmativas.  Para  a  ONU,  é  preciso  desconstruir  a  ideologia  do

branqueamento que afeta parcela considerável da população brasileira (CHADE, 2014, s.p.).

Passados dois anos, a opinião da ONU (2016, p. 11-13) se manteve, informando esta

que  as  comunidades  afrodescendentes,  inclusive  as  quilombolas,  sofrem  com  sérios

problemas  de  racismo,  discriminação  estrutural  e  violência,  potencializadas  pela

discriminação  relacionada  à  pobreza,  à  vida  na  periferia  e  em  comunidade  rurais  mais

carentes. Ainda, destaca o racismo institucional do sistema carcerário brasileiro, com 75% de

negros entre  os  reclusos – havendo,  aqui,  clara  identificação com o documentário da 13ª

Emenda. Ainda, segundo este órgão:

Racismo  e  descriminação  estrutural  tem  um  impacto  significativo  nas  vidas  e
oportunidades disponíveis para Afro-Brasileiros. Eles são a causa da marginalização
e  pobreza  e  são  diretamente  ligadas  à  vulnerabilidade  e  violência.  Enquanto  a
sociedade  brasileira  enfrenta  níveis  extraordinariamente  altos  de  violência,
lamentavelmente essa violência também tem uma dimensão claramente racial. Como
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preocupação  adicional  tem-se  que  muitas  mortes  são  perpetradas  por  armas  do
Estado, incluindo polícia militar, muitas vezes com total impunidade (ONU, 2016, p.
19, tradução nossa).

Como  se  pode  notar,  a  situação  envolvendo  o  Brasil,  de  discriminação  racial

estrutural em muito se assemelha à norte-americana. Nos Estados Unidos, em virtude de certa

herança  histórica  de  lutas,  os  movimentos  populares  novamente  ganharam  força,

principalmente frente à violência perpetrada pela polícia. Em meio a essa movimentação, a

indústria “hollywoodiana” não se manteve inerte, havendo vários filmes indicados ao Oscar

ou envolvendo a temática, ou tendo em seu elenco/produção profissionais negros, ímpeto que

foi acolhido pela sociedade.

O  Brasil  vive  situação  semelhante  em termos  de  violência,  mas  se  distancia  de

grandes movimentos em prol dos direitos das pessoas negras. De fato, a violência perpetrada

contra  negros,  inclusive  pela  própria  polícia,  dentre  as  muitas  outras  formas  de  racismo,

raramente ganha ampla repercussão, o que demonstra o descaso e o aspecto de “normalidade”

que o preconceito racial assumiu dentro da estrutura social.

Não é incomum que se ouça que a questão do racismo contra negros seja, de certa

forma,  “importada  dos  americanos”,  como  o  são  boa  parte  dos  bem  materiais  e  traços

culturais na atual sociedade capitalista e de massas. Contudo, há, sim, uma semelhança de

situações, quase intrínseca, que não pode ser olvidada nem mascarada por outros problemas

estruturais que evidenciam o trágico estado de coisas marcante da sociedade brasileira.

Os filmes e o Oscar, diante do impacto que causam nas mais diversas sociedades

espalhadas pelo mundo – gerando, por sinal, rendas vultuosas -, devem chamar a atenção dos

espectadores para causas de singular importância, vislumbrando-se, nesta forma de arte, um

fator com grande potencial de transformação social.

O Brasil, diante das lições que puderam ser vistas, ainda que brevemente, nos três

filmes abrigados por este trabalho, deve estar preparado para buscar uma alteração profunda

no que tange ao que se entende por democracia racial.  As obras cinematográficas buscam

expor a necessidade de luta diante de situações de preconceito, não havendo que se contentar

com o até então conquistado enquanto não se puder falar em efetiva igualdade entre as raças,

em seu aspecto material.

A igualdade perante a  lei,  bem como algumas políticas afirmativas esparsas,  não

podem ser tidas como suficientes para uma parcela da população que continua sofrendo com

violência, exclusão e miséria, ainda mais por um fator estritamente biológico: a cor da pele.

Remanesce, portanto, a necessidade de reconhecer o problema, buscando, através de

políticas  afirmativas  e  do  movimento  social,  desconstruir  a  discriminação  estrutural  e

117



institucionalizada  existente  no  Brasil,  havendo  que  se  vislumbrar,  até  mesmo no cinema,

alguns caminhos para a mudança.

CONCLUSÃO

A discriminação racial contra os negros está longe de ser um problema superado no

Brasil. Como foi possível notar, os negros são aqueles que mais sofrem com a violência, têm

maior  dificuldade de ingressar no mercado de trabalho,  enfim,  deparam-se com inúmeros

empecilhos à plena e efetiva participação social.

A discriminação  racial,  tal  qual  se  vê  nos  dias  de  hoje,  é  algo  historicamente

construído e culturalmente mantido pela própria sociedade. O preconceito racial estrutural e

institucional mantém-se justamente pela forma como a sociedade vislumbra o problema, na

maioria das vezes distorcendo a realidade, a fim de torna-lo invisível. É o que se dá quando o

dilui em outras falhas estruturais brasileiras, como, por exemplo, envolvendo a pobreza e o

preconceito social; também, quando proclama uma democracia racial inexistente; ou, ainda,

ao se distanciar do problema, vislumbrando-o como algo que ocorre nos Estados Unidos, não

no Brasil.

Constatando-se que a questão da discriminação existe, surge a discussão acerca das

igualdade  formal  e  material,  sendo  seguro  concluir  que  a  primeira  foi  acolhida  pelo

ordenamento jurídico brasileiro, nas várias passagens da Constituição em que se pugna pela

igualdade e pela não discriminação. Contudo, a igualdade material ou substancial está distante

da realidade brasileira, havendo necessidade, assim, de medidas afirmativas que a viabilizem.

A partir dessas premissas, oportuno traçar um paralelo com os EUA, que enfrentam

problemas semelhantes aos brasileiros, sendo possível notar que a indústria cinematográfica

hollywoodiana  foi  capaz  de  compreender  e  absorver  os  anseios  sociais  no  que  tange  à

necessidade de inclusão do negro – como se infere do Oscar 2017 -, ao passo em que trouxe à

tona obras com capacidade de impulsionar ainda mais a sociedade na direção da busca pelo

fim da discriminação racial institucionalizada.

O  Brasil,  perante  a  semelhança  de  situações,  deve,  primeiramente,  reconhecer  a

existência  da  discriminação  racial  em  suas  terras,  compreendendo  a  real  dimensão  do

problema. Após isso, é preciso que se vislumbre a discriminação estrutural e institucional

como algo construído e mantido pela própria sociedade, e que, nesse ínterim, pode ser, pela

atuação desta, superada. A partir disso, e tomando como exemplo as inspiradoras histórias por

detrás dos filmes do Oscar 2017, necessário que se vislumbre a necessidade de atuação, de

busca pela quebra de paradigmas.
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Martin Luther King Jr. certa vez proferiu: “Eu tenho um sonho. O sonho de ver meus

filhos julgados por sua personalidade, não pela cor de sua pele”. Décadas depois, o sonho

remanesce: o sonho de uma legítima, concreta e real democracia racial.
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GASLIGHTING E A IMPORTÂNCIA DE MEDIDAS E LEIS

ESPECÍFICAS QUE COÍBAM A VIOLÊNCIA PSICOLÓGICA CONTRA

A MULHER

Caroline Lovison DORI20

RESUMO

O presente  artigo  visa fomentar  a  discussão  acerca  da  violência  psicológica  nas  relações
domésticas e familiares, especialmente a prática de gaslighting e as graves consequências que
podem acarretar à saúde da mulher, abordando o filme Gaslight e, assim, demonstrando a
importância  das  leis  de proteção à  mulher  e  a  necessidade de punição específica para os
agressores. Apesar da existência da Lei 11.340/06, que visa coibir a violência doméstica e
familiar  contra  a  mulher,  o  desrespeito  e  as  agressões  em razão  de  gênero  permanecem
frequentes  em  nossa  sociedade,  apresentando  números  alarmantes.  Ademais,  deve  ser
conferido destaque à violência psicológica enquanto uma forma de violência difícil de ser
constatada, inclusive por não deixar marcas na pele, porém, tão danosa quanto a violência
física, por exemplo. Em que pese a violência psicológica ocorrer dentro do ambiente familiar,
e assim, fora da visibilidade do Estado, sua prática deve por ele ser punida, sendo destacada a
necessidade de amparo à mulher para que ela se sinta segura em denunciar. Diversas são as
leis e as instituições, públicas e privadas, que protegem a saúde psíquica feminina, porém é
necessário aprofundar a discussão acerca do tema e retirar o vazio das proteções legais dadas
à mulher e das penalidades impostas ao homem agressor, tornando efetiva a salvaguarda da
saúde psicológica da mulher vítima de violência doméstica.

PALAVRAS-CHAVE:  Gaslighting;  violência  psicológica;  violência  doméstica;  abuso
psicológico.

ABSTRACT

This  article  is  intended  to  discuss  about  psychological  violence  in  domestic  and  family
relationships, especially the practice of gaslighting and the serious consequences that can lead
to women's health by addressing the Gaslight film, and then demonstrating the importance of
the laws that  protect  women and demonstrating the need for  specific  punishment  for  the
offenders. Despite the existence of Law 11.340/06, which aims to cease domestic and family
violence against women, the disrespect and aggression because of gender remain frequent in
our society, demonstrated by alarming numbers. Furthermore, emphasis should be given to
psychological violence as a difficult form of violence to be found, including that it not leaves
marks on the skin,  however,  psychological violence is damaging as physical violence, for
example. Despite the psychological violence occur in family relationships, and than abroad
the State visibility, your practice should be punished for the State, highlighted the need to
support the woman to make her feel safe to report. There are several laws and institutions,
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Paraná (UENP), cuja área de concentração é Teorias da Justiça: Justiça e Exclusão; Linha de Pesquisa:
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em estágio docência na Universidade Estadual do Norte do Paraná. Pós-graduanda em Direito Processual
Civil pela Instituição Damásio Educacional e pelo Centro Universitário Internacional.
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public  and private,  that  protect  women's  mental  health,  but  it  is  necessary to  deepen the
discussion and take off the emptiness of the legal protections given to the women and the
penalties imposed to men that attacks women, protecting the  psychological health of women
victims of domestic violence.

KEY WORDS: Gaslighting; psychological violence; domestic violence; psychological abuse.

INTRODUÇÃO

Números alarmantes indicam que ainda é recorrente a violência contra a mulher no

Brasil,  violência  esta  que  é  decorrente  de  condições  históricas  que  ainda  nos  afetam

profundamente, e ocasionam graves danos à sociedade. Deve ser dado destaque à violência

psicológica, pois, enquanto se mostra invisível aos olhos, pode acarretar graves danos à saúde

feminina, ocasionando doenças como depressão e síndrome do pânico ou levando inclusive ao

suicídio. A violência psicológica, apesar de sua difícil constatação em alguns casos, ocorre

frequentemente e se manifesta através de manipulações, humilhações, isolamento, e outras

ações que acarretam dano emocional. Dentre as várias formas pelas quais o abuso psicológico

pode se caracterizar, o gaslighting representa condutas e declarações que induzem a mulher a

duvidar de sua sanidade, e assim, provocam danos à sua autoestima e autoconfiança.

Apesar da existência de leis específicas de proteção à mulher vítima de violência no

âmbito familiar e da implantação de políticas públicas que visam o estímulo da denúncia e a

educação da sociedade acerca dos danos que a violência em razão de gênero pode causar, tais

medidas ainda se mostram insuficientes. Isso porque muitas vezes encontram barreiras para

que se tornem efetivas, inexistindo uma punição específica para alguns crimes, como o crime

de  violência  psicológica  contra  a  mulher,  por  exemplo,  ou  inaplicabilidade  das  políticas

públicas.

Para que seja possível visualizar a gravidade da violência psicológica, especialmente,

da prática de gaslighting no âmbito das relações domésticas e familiares, e então abordar as

leis relacionadas ao tema, será utilizado o método hipotético-dedutivo, de maneira a colocar o

problema  em  discussão.  Ainda,  a  pesquisa  se  desenvolverá  no  campo  bibliográfico  e

documental, sendo abordadas diversas leis nacionais e internacionais que dispõem acerca da

violência contra a mulher.

Partindo do filme Gaslight, em que é nitidamente observada a prática da violência

psicológica  pelo  marido  contra  a  personagem  feminina,  pretende-se  abordar  as  graves

consequências  que  esse  abuso  pode  acarretar  na  saúde  da  mulher,  sua  autoestima  e

autoconfiança. Pretende-se conceituar o gaslighting e a violência psicológica, bem como suas
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causas históricas para então demonstrar a relevância das leis que visam preservar a saúde e a

vida das mulheres e, em contrapartida, seu esvaziamento, e o esvaziamento da lei penal, que

muitas  vezes  não  é  suficiente  para  punir  o  agressor  pela  prática  do  crime  de  violência

psicológica contra a mulher. Quais seriam os meios necessários para preservar a dignidade

das mulheres em meio a constantes agressões praticadas diretamente por seus companheiros e,

indiretamente, pelo Estado, quando deixa de cumprir o seu papel repressor (com relação aos

agressores) e protetor (com relação às vítimas)? Qual a importância das medidas e leis que

visam  proteger  a  mulher  vítima  de  violência  e  das  leis  que  permitem  a  punição  dos

agressores?

SOBRE O FILME GASLIGHT E VIOLÊNCIA PSICOLÓGICA

O filme Gaslight (“À meia luz”, no Brasil), é um suspense estadunidense de 1944

que retrata um casal cujo marido, diante do interesse na herança de sua esposa, utiliza-se de

meios ardilosos para fazê-la acreditar que está louca, interná-la em uma instituição de doentes

mentais, e então se apropriar dos bens por ela herdados.

O marido Gregory se vale de atitudes e palavras que visam a manipular sua esposa

Paula, como por exemplo, escondendo objetos e a acusando de tê-los perdido, declarando

diversas  vezes  que  ela  é  “esquecida”,  que  “não  presta  atenção  no  que  faz”,  de  forma  a

diminuir a autoestima e a autoconfiança de sua companheira. Gregory também faz com que

todas as noites as luzes de gás da casa fiquem fracas e instáveis, negando a situação quando

Paula  reage,  afirmando  que  ela  estaria  imaginando  coisas  e  se  tornando  cada  vez  mais

desequilibrada, louca. Ainda, o marido se utiliza de diversas desculpas para evitar passear

com sua esposa e assim mantê-la isolada socialmente, chegando inclusive a pedir às

empregadas da casa para que não se dirijam a Paula, mantendo sua esposa cada vez mais

afastada do convívio social.

Diante  das  atitudes  e  da  linguagem  manipuladoras  de  Gregory,  Paula  tem  sua

autoestima  e  autoconfiança  cada  vez  mais  abaladas,  passando  a  admitir  sua  distração,

esquecimento repentino e alucinações, de forma a negar a sua própria sanidade e a se declarar

louca.

As atitudes de Gregory com relação à sua esposa no filme Gaslight deram origem ao

termo gaslighting, definido como um comportamento manipulador usado para confundir as

pessoas a pensar que suas reações são tão sem fundamentos que elas estariam loucas (ALI,

2011, nossa tradução)21. Segundo Yashar Ali, a pessoa que pratica o gaslighting é alguém que

21 No original, “Gaslighting is a term, often used by mental health professionals (I am not one), to describe
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apresenta  falsas  informações  para  alterar  a  percepção  da  vítima  sobre  si  mesma  (nossa

tradução)22.

De  acordo  com  o  dicionário  inglês  de  Oxford,  o  verbo  gaslighting  significa

manipular alguém se utilizando de meios psicológicos de forma a fazer o manipulado duvidar

de sua própria sanidade (nossa tradução)23.

Assim, gaslighting representa uma forma de violência psicológica caracterizada por

condutas e declarações usadas para distorcer a realidade, e manipular a vítima para deturpar

sua opinião diante dos fatos ocorridos em sua vida e sobre o que ela pensa de si própria,

conduzindo-a a acreditar que está louca, insana.

O gaslighting representa muito mais do que as atitudes e o discurso de Gregory no

filme Gaslight:

Utilizado desde 1960, o termo Gaslighting descreve a manipulação do sentido de
realidade  de  alguém.  Uma manipulação  emocional  e  violenta,  pois,  embora  este
comportamento afete homens e mulheres, culturalmente, as mulheres sofrem mais
pois  sempre  foram  consideradas  desajustadas  socialmente  e  emocionalmente
desequilibradas. (ROSOSTOLATO, 2015).

A histórica caracterização da  mulher  como indivíduo sensível,  emocional,  menos

racional,  torna  comum  e  culturalmente  aceitável  afirmar  que  as  atitudes  e  sofrimentos

femininos são na verdade comportamentos definidos como loucura. Dessa forma, apesar de o

gaslighting ser praticado contra homens e mulheres, em qualquer tipo de relacionamento, é

mais comum observarmos namorados, maridos, pais, irmãos, chefes, omitindo ou alterando

intencionalmente  determinados acontecimentos,  fazendo com que a  mulher  tenha  dúvidas

sobre sua própria memória e sanidade mental.

Os  efeitos  do  gaslight  resultam  de  um  relacionamento  entre  duas  pessoas:  um

“gaslighter”, quem precisa estar certo, a fim de preservar seu próprio senso de personalidade e

seu senso de ter poder no mundo; e um “gaslightee”, que permite que o gaslighter defina seu

senso de realidade porque ela idealiza ele e busca a sua aprovação. Gaslighters e gaslightees

podem  ser  de  ambos  os  sexos,  e  gaslighting  pode  acontecer  em  qualquer  tipo  de

relacionamento. Mas eu vou chamar gaslighters "ele" e gaslightees "ela", já que é o tipo de

par que na maioria das vezes vejo na minha prática. (STERN, 2007, p. 03, nossa tradução)24.

manipulative behavior used to confuse people into thinking their reactions are so far off base that they’re
crazy.”

22 No original, “...a gaslighter is someone who presents false information to alter the victim’s perception of him
or herself.”

23 No original, “Manipulate (someone) by psychological means into doubting their own sanity”
24 No original, “The Gaslight Effect results from a relashionship between two people: a gaslighter, who needs

to be right in order to preserve his own sense of self and his sense of having power in the world; and a
gaslightee, who allows the gaslighter to define her sense of reality because she idealizes him and seeks his
approval. Gaslighters and gaslightees can be of eighter gender, and gaslighting can happen in any type of
relationship. But I’m going to call gaslighters “he” and gaslightees “she”, since that’s the pairing I most
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Quem pratica o gaslighting o faz para fortalecer seu domínio sobre uma pessoa já

vulnerável. A prática desse abuso psicológico por homens em relacionamentos amorosos para

manipular  mulheres  é  mais  frequente  justamente  em  razão  da  vulnerabilidade  feminina,

caracterizada uma vez que a violência geralmente ocorre dentro do ambiente doméstico e

familiar. Desse modo, as mulheres são obrigadas a sofrerem caladas e a serem coniventes com

seus  abusadores,  até  mesmo  por,  às  vezes,  desconhecerem  que  estão  passando  por  uma

situação de violência psicológica - situação esta considerada normal na sociedade machista na

qual vive a vítima.

A  violência  psicológica  é  facilmente  mascarada  e,  portanto,  aceita,  pois,

diferentemente da violência física, não deixa marcas visíveis em suas vítimas. Muitas vezes

ela é disfarçada e tratada como se fosse cuidado ou proteção, e sob essa justificativa a vítima,

cada vez mais vulnerável, aceita os abusos e acredita que está sendo amada e cuidada.

Afirma a psicanalista Robin Stern sobre o filme Gaslight: “Gregory precisa seduzir

Paula para se sentir poderoso e no controle. Mas Paula também está ansiosa para ser seduzida.

Ela idealizou este homem forte, bonito, e ela quer desesperadamente acreditar que ele vai

valorizá-la e protegê-la” (2007, p. 08, nossa tradução)25. Desse modo, a personagem Paula

acredita que o marido a isola  socialmente,  declara características desagradáveis  sobre sua

personalidade e pretende a internar em um hospício para cuidar dela e garantir seu bem estar,

sobre o pretexto de que a ama – Paula acredita fielmente que Gregory a ama e deseja o melhor

para ela, o que afirma diversas vezes durante o filme.

A violência  psicológica  mascarada  de  proteção  muitas  vezes  é  vista  como  algo

normal,  o que dificulta a conscientização da vítima e a denúncia dos abusos.  Contudo, a

aceitação social do abuso praticado pelo homem e sofrido pela mulher vem diminuindo com o

avanço  de  vários  movimentos  feministas,  democráticos,  sociais,  governamentais,  que

conscientizam a população. Dessa forma, leis (como a Lei Maria da Penha), organizações e

diversos grupos de apoio à mulher possibilitam cada vez mais que as mulheres se sintam

confiantes e amparadas para denunciar casos de violência sofridos, apesar de ainda persistir o

menosprezo à denúncia e à própria mulher.

O gaslighting,  apesar  de  ser  um termo  que  está  sendo  popularizado  atualmente,

principalmente com os movimentos feministas, designa uma forma de violência psicológica

corriqueira, seja no ambiente familiar, no trabalho ou em diversas situações do dia a dia. A

often see in my practice.”
25 No original, “Gregory needs to seduce Paula to make himself feel powerful and in control. But Paula is also

eager to be seduced. She has idealized this strong, handsome man, and she desperately wants to believe that
he’ll cherish and protect her.”
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violência  psicológica  também  é  percebida  quando  agressões  sofridas  pela  mulher  são

menosprezadas,  desencorajando  a  denúncia  e  conservando  a  cultura  de  culpabilização  da

vítima.

Um grave exemplo de gaslighting ocorrido fora do âmbito familiar e que deve ser

citado, resume-se nos diversos casos de estupro no serviço militar norte-americano e posterior

afastamento das vítimas por motivos de transtornos de personalidade após as denúncias feitas,

conforme noticiado no site da CNN (edição internacional, de Londres), em 2012. As vítimas

afirmam que têm plena consciência de como se deram os estupros, de que são perfeitamente

lúcidas, e de que é um absurdo o diagnóstico de emocionalmente instáveis. Uma das vítimas

afirma: “Eu era boa o suficiente para vestir (o uniforme), me mostrar e servir, mas eu não era

boa o suficiente depois do fato” (nossa tradução)26. Após as mulheres relatarem os casos de

estupro aos oficiais, houve dúvidas por parte dos acontecimentos e elas foram desmentidas e

obrigadas a ouvir insultos como: “Não venha reclamar pra mim porque você fez sexo e

mudou  de  ideia”  (nossa  tradução)27 ou  “Esqueça  isso.  Isso  nunca  aconteceu”  (nossa

tradução)28.

Evidencia-se,  assim,  a dificuldade na denúncia do abuso psicológico sofrido,  que

muitas vezes pode levar à perda de um emprego, como no caso acima, fazendo com que

mulheres suportem caladas diversas situações que põe em risco sua saúde mental. Ademais, a

prática de gaslighting ou qualquer outra forma de violência psicológica pode levar a vítima a

sofrer diversas e graves doenças psicológicas, como a depressão, doença que inclusive pode

levar ao suicídio do abusado, que não aguenta mais as pressões e o sofrimento.

Visualiza-se, ainda hoje, a banalização da violência psicológica, enraizada na cultura

machista  que  aceita  agressões  sofridas  pela  mulher,  principalmente  nos  relacionamentos

amorosos. Tais situações devem ser abordadas, de maneira a conscientizar a população de

uma forma geral, a incentivar as vítimas a denunciar, a pôr fim a relacionamentos abusivos, e

assim garantir sua saúde, sua vida e sua dignidade, estando amparadas pela lei.

A VIOLÊNCIA PSICOLÓGICA CONTRA A MULHER NO BRASIL

A violência contra a mulher, seja ela psicológica, física, sexual ou qualquer outra

forma pela qual é expressa, visa diminuir a figura feminina, constituindo a violência em razão

de gênero uma herança histórica da cultura machista, que menospreza a mulher e a coloca em

26 No original, "I was good enough to suit up and show up and serve, but I wasn't good enough after the fact,".
27 No original, “'Don't come bitching to me because you had sex and changed your mind’”.
28 No original, “’Forget about it. It never happened,’”
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posição inferior e subordinada ao homem.

A Declaração sobre a Eliminação da Violência contra as Mulheres, proclamada pela

Assembleia Geral das Nações Unidas na sua resolução 48/104, de 20 de dezembro de 1993,

reconhece que:

A violência contra as  mulheres  constitui  uma manifestação de relações de poder
historicamente desiguais entre homens e mulheres, que conduziram ao domínio e à
discriminação das mulheres por parte dos homens e impediram  o progresso pleno
das mulheres, e que a violência contra as mulheres constitui um dos mecanismos
sociais  fundamentais  através  dos quais  as  mulheres  são  forçadas  a  assumir  uma
posição de subordinação em relação aos homens (…)

No  caso  do  Brasil,  podemos  afirmar  a  predominância  da  cultura  machista,

visualizada desde simples produções publicitárias até a demora no avanço da legislação de

defesa da mulher. No campo legal temos como exemplo a demora na aprovação de uma lei

específica de combate à violência doméstica, enquanto diversos outros países da América do

Sul,  também signatários  da  Convenção Interamericana  para  Prevenir,  Punir  e  Erradicar  a

Violência contra a Mulher (1994) já haviam suas próprias leis.

Contextualizando historicamente as  leis  brasileiras  e  a  violência  contra  a  mulher,

destaca-se  que  no  Brasil  colonial  era  admitido  que  o  marido  matasse  sua  mulher  caso  a

flagrasse cometendo adultério ou simplesmente suspeitasse de sua traição. Já com o Brasil

república, o Código Civil de 1916 tratava as mulheres como “incapazes”, de maneira que

apenas poderiam assinar  contratos ou trabalhar fora de casa com autorização expressa do

marido.

Assim, não se devem enxergar os índices epidêmicos de violência contra a mulher
como resultado de transtornos psicológicos ou famílias desestruturadas. Não há nada
mais falacioso do que se creditarem espancamentos e  assassinatos ao alcoolismo
puro e simples, por exemplo. O homem que abusa da bebida normalmente não ataca
o amigo de bar nem agride o vizinho. O alvo é, premeditadamente, a mulher. (2013,
WESTIN; SASSE).

Evidencia-se, assim, a cultura da violência contra a mulher, uma forma de violência

que  se  mostra  tão  frequente  na  sociedade  brasileira.  A histórica  subordinação  feminina,

enquanto  provedora  do  lar  e  incapaz  de  sobreviver  sem  a  ajuda  masculina  traz  graves

consequências  para  os  dias  atuais,  refletindo,  inclusive,  nos  comportamentos  em

relacionamentos  amorosos,  seja  no  comportamento  do  homem,  buscando  sua  dominação

sobre o corpo, a mente e a vida feminina, seja no comportamento da mulher, se submetendo

às vontades masculinas.

Segundo Damásio (2010, p. 17), os movimentos de mulheres passaram a remeter o

problema da violência doméstica a outros campos, como aos direitos humanos, à saúde e ao

desenvolvimento social. Isso ocorreu a partir dos anos 1990 porque, mesmo após a criação de
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diversas  leis  específicas  sobre  violência  doméstica,  existiam  e  ainda  existem  muitos

problemas para adequar os fatos às normas.

O movimento buscou associar a violência a essas questões, já reconhecidas como
importantes,  utilizando tal prestígio para colocar o tema na agenda internacional.
Além disso, esses campos tinham conceitos e ferramentas que poderiam ser úteis no
trabalho com a violência contra a mulher, tais como a linguagem dos direitos e a
noção  de  prevenção,  por  exemplo.  Ao fazer  esse  movimento,  o  tema  encontrou
novas linguagens possíveis de expressão e trabalho, além da jurídica e policial, e
passou a ser explorado também como problema de saúde (DAMÁSIO, 2010, p.17).

Percebe-se, dessa forma, que apesar da criação de leis, políticas públicas e diversos

mecanismos para a erradicação da violência em razão de gênero,  é imprescindível que os

dispositivos legais sejam adequados aos fatos e gerem a eficácia necessária para atingir o

objetivo principal de combater a violência contra a mulher, especialmente dentro das relações

familiares. Ademais, devem ser implementadas políticas públicas em diversos sentidos, seja

para evitar  a  prática da violência,  com a devida educação de toda a  sociedade,  seja  para

incentivar sua denúncia quando ainda assim ocorrer o abuso.

As campanhas realizadas pelo governo ou por instituições não governamentais, que

incentivam  a  denúncia  da  violência  sofrida  pela  mulher,  apoiando-a  diante  da  situação

vulnerável, são muito importantes, principalmente quando a violência é cometida em relações

domésticas e  familiares.  Isso porque,  enquanto violentada dentro de seu próprio lar,  cabe

especialmente à própria vítima denunciar, posto que os abusos não são cometidos na esfera

pública. As denúncias também dão maior visibilidade à gravidade e à frequência com que a

violência  contra  a  mulher  é  praticada,  possibilitando  a  divulgação  de  estatísticas  que

comprovam o quão urgente a abordagem do assunto na sociedade e a educação sobre o tema

são importantes.

De acordo com o Balanço do 1º  semestre  de 2015 da Central  de Atendimento à

Mulher (Ligue 180), dos 32.248 relatos de violência contra a mulher, 9.971 eram de violência

psicológica (30,92%), sendo, portanto, a segunda maior forma de violência praticada contra a

mulher, ficando atrás apenas da violência física (correspondente a 51,16% dos relatos) (p. 03).

Conforme o mesmo relatório, do total de denúncias recebidas, as violências foram cometidas

por  homens  com quem as  vítimas  têm ou  tiveram algum vínculo  afetivo  (atuais  ou  ex-

companheiros, cônjuges, namorados ou amantes) em 70,71% dos casos (p. 09). Ainda, foi

apresentado risco de que a violência relatada acarretasse na morte das vítimas em 31,22% dos

casos;  risco  de  espancamento  ou  outro  dano  físico,  em  22,72%;  e  o  risco  de  danos

psicológicos, em 21,36% (p. 11).

Tais dados demonstram o quanto é importante e urgente abordar o tema da violência

psicológica, especialmente aquela praticada nas relações domésticas e familiares, que geram
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maior vulnerabilidade à mulher. Atualmente, o número de denúncias vem aumentando, o que

possibilita  maior  visibilidade  da problemática da  violência  contra  a  mulher,  porém, ainda

assim, muitas mulheres deixam de denunciar seus companheiros, patrões, irmãos, ou qualquer

outro homem que as agrida. Evidencia-se a necessidade de políticas públicas e leis efetivas,

não vazias, e que,  assim, assegurem às mulheres seus direitos,  e garantam sua dignidade,

possibilitando mais denúncias, mais informação, e mais educação a todos os brasileiros, sejam

homens ou mulheres, para que a violência em razão de gênero deixe de ser um problema real.

A VIOLÊNCIA PSICOLÓGICA CONTRA A MULHER  NO  ORDENAMENTO
JURÍDICO

Apesar  de  a  violência  psicológica  ser  silenciosa,  ela  pode  trazer  graves

consequências à dignidade, à saúde mental e até mesmo à vida das suas vítimas. A dificuldade

na percepção de sua ocorrência pode inclusive fazer com que a própria vítima não reconheça

que está passando por uma situação de abuso, o que dificulta ainda mais a procura de ajuda,

seja ela psicológica, médica, social, legal.

Diversas  leis,  tratados,  ONGs  e  associações  nacionais  e  internacionais  procuram

conscientizar a população acerca da violência de gênero sofrida pela mulher, inclusive no

ambiente doméstico e familiar, e a incentivar a denúncia, de maneira a dar todo o respaldo

legal às vítimas.

Dentre os acordos internacionais, a Convenção Interamericana para Prevenir, Punir e

Erradicar a Violência contra a Mulher, de 1994, foi promulgada no Brasil pelo Decreto nº

1.973/96, exigindo dos Estados signatários o compromisso de erradicação da violência de

gênero  a  partir  da  criação  de  uma lei  específica,  o  que  ocorreu  apenas  em 2006  com a

aprovação da Lei 11.340.

A Convenção Interamericana, também chamada de Convenção de Belém do Pará,

destaca que a violência inclui a física, a sexual e a psicológica (artigo 2º, caput). Os incisos do

artigo 2º estabelecem diversas formas de apresentação da violência, bem como os âmbitos nos

quais é possível observá-la, seja na família, na unidade doméstica ou em qualquer relação

interpessoal; na comunidade, seja no ambiente de trabalho, em instituições educacionais, em

estabelecimentos de saúde; destacando ainda que a violência pode ser cometida ou tolerada

pelo Estado e seus agentes.

Apesar de tardia a aprovação de uma lei  brasileira de defesa da mulher contra a

violência doméstica, familiar ou em qualquer relação íntima de afeto, a Lei 11.340/06 trouxe

mudanças  significativas.  Nela  são  enumeradas  diversas  formas  de  violência  em razão  de
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gênero que possam causar  “morte,  lesão,  sofrimento físico,  sexual  ou psicológico e  dano

moral ou patrimonial à mulher” (art. 5º, Lei 11.340/06).

O artigo 7º, em seu inciso II, estabelece a violência psicológica enquanto uma forma

de violência doméstica e familiar contra a mulher:

A violência  psicológica,  entendida  como  qualquer  conduta  que  lhe  cause  dano
emocional e diminuição da auto-estima ou que lhe prejudique e perturbe o pleno
desenvolvimento ou que vise degradar ou controlar suas ações,  comportamentos,
crenças e decisões, mediante ameaça, constrangimento, humilhação, manipulação,
isolamento,  vigilância  constante,  perseguição  contumaz,  insulto,  chantagem,
ridicularização, exploração e limitação do direito de ir e vir ou qualquer outro meio
que lhe cause prejuízo à saúde psicológica e à autodeterminação.

Confere  destaque  à  violência  psicológica  a  Lei  11.340/06,  definindo-a,  assim,

juntamente com a violência física, a sexual, a patrimonial e a moral, de maneira a conferir o

mesmo amparo à mulher diante de qualquer forma de agressão. Deste modo, em que pese a

violência psicológica não constituir ataque direto ao corpo feminino, deve ser dada relevância

a ela como a qualquer outra forma de agressão, destacando-se que ela pode gerar diversos

danos à saúde mental da mulher.

Segundo o Conselho Nacional de Justiça (CNJ),  a violência psicológica pode ser

entendida como:

Ação  ou  omissão  destinada  a  degradar  ou  controlar  as  ações,  comportamentos,
crenças e decisões de outra pessoa por meio de intimidação, manipulação, ameaça
direta ou indireta, humilhação, isolamento ou qualquer outra conduta que implique
prejuízo à saúde psicológica, à autodeterminação ou ao desenvolvimento pessoal.

A Lei também estabelece diversas medidas que visam à prevenção das várias formas

de violência, com ações conjuntas da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios,

bem como de ações  não-governamentais,  através da educação,  atendimento especializado,

estudos acerca do tema, bem como outras medidas. Ainda,  dispõe acerca da assistência à

mulher vítima de violência doméstica e familiar, atribuindo determinadas competências ao

juiz, à autoridade policial e ao Ministério Público, estabelecendo, ainda, acerca das Medidas

Protetivas de Urgência.

Dessa forma, a Lei Maria da Penha (como é popularmente chamada a Lei 11.340/06)

destaca a violência contra a mulher de maneira a evidenciar o quanto ela ainda é recorrente na

sociedade brasileira e merece ser discutida como forma de acabar com a histórica dominância

da figura masculina. A defesa da mulher contra a violência em razão de gênero significa mais

que igualdade e respeito, mas garantia dos direitos humanos, inerentes a qualquer pessoa,

independente  de  etnia,  idade,  sexo,  orientação sexual,  renda,  crença  religiosa,  cultura,  ou

qualquer outra característica humana.

A Lei Maria da Penha confere à mulher vítima de violência doméstica o direito de
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manutenção do vínculo trabalhista por até seis meses quando afastada do local de trabalho

(art.  9º,  §2º,  II);  ser  ouvida  pela  autoridade  policial,  sendo  então  lavrado  o  boletim  de

ocorrência contra o agressor, e colhida sua representação (art. 12, I); medidas protetivas de

urgência com a proibição de aproximação e contato do agressor com a ofendida (art. 22, III);

atendimento de saúde, jurídico e psicossocial (art. 29), e diversos outros direitos que garantem

a preservação da integridade mental à mulher.

Destaca-se que,  muitas vezes, o atendimento da mulher que sofreu violência está

eivado de comentários machistas e preconceituosos, ou atitudes misóginas. A culpabilização

da  vítima  também  constitui  violência.  Dessa  forma,  a  autoridade  policial,  o  juiz,  o

representante  do  Ministério  Público,  o  assistente  social,  o  psicólogo  ou  qualquer  outro

profissional que ouça e tenha contato com a vítima de violência deve fazê-lo sem quaisquer

pré-julgamentos, de maneira que não incorra em nova agressão contra a mulher.

A prática da violência psicológica contra a mulher pode causar lesões de natureza

grave à sua saúde, de maneira que, existindo perícia médica psiquiátrica que ateste os danos,

poderá o Ministério Público oferecer denúncia por crime de lesão corporal contra o agressor.

É o que dispõe o Enunciado nº 18 da Comissão Permanente de Promotores da Violência

Doméstica do Brasil:

Enunciado nº 18 (004/2014): Caso a violência praticada pelo suposto agressor gere
danos  à  saúde  psicológica  da  vítima,  o  Promotor  de  Justiça  deverá  requisitar  a
realização de perícia médica psiquiátrica para atestar as lesões à saúde física, tais
quais depressão, estresse pós-traumático, síndrome do pânico, transtorno obsessivo
compulsivo, anorexia,  dentre outros,  para posterior oferecimento de denúncia por
crime de lesão corporal,  na modalidade lesão à saúde psicológica (CP,  art.  129,
caput, 2ª parte, c/c §9º ou modalidades agravadas). (Aprovado na Plenária da IV
Reunião Ordinária do GNDH de 03 e 04/09/2014 e pelo colegiado do CNPG).

Há, portanto, uma preocupação acerca da extensão dos danos, que podem ser desde

pequenos traumas a graves doenças psicológicas, como é o caso da depressão (doença que

inclusive  pode levar  ao suicídio).  Assim,  em caso  de grave lesão à  saúde psicológica  da

mulher, o agressor deve ser denunciado por lesão corporal na modalidade agravada, tratando-

se de violência  doméstica  e  familiar,  e  não por  crimes de baixa penalidade,  como os  de

ameaça, difamação e injúria.

A denúncia por crime de lesão corporal culposa tal como descrita no Enunciado nº 18

da COPEVID, visa penalizar os agressores de maneira mais gravosa, desestimulando a nova

prática de condutas violentas.  Essa medida se mostra válida,  visto que tem por finalidade

atingir casos mais graves de violência psicológica, que causaram danos à saúde feminina,

comprovados por perícia médica psiquiátrica.

É  possível  extrair  do  mencionado  Enunciado  a  dificuldade  na  caracterização  da

132



violência psicológica e na punição do agressor. Isso porque a violência psicológica, mesmo

após  atingir  maior  gravidade,  deve  ser  devidamente  comprovada  por  laudo  específico;  e

ainda,  a  punição  do  agressor  na  modalidade  de  crime  de  lesão  corporal  culposa,  cuja

penalidade é maior em razão da gravidade da violência psicológica praticada, não está sequer

prevista no ordenamento jurídico brasileiro, sendo apenas um enunciado de uma comissão de

promotores,  ou seja,  diferentemente da lei,  não vincula sua aplicação ao caso concreto –

assim,  muitos  profissionais  da  área  jurídica  não  se  utilizam  dessa  medida,  aplicando

dispositivos cujas penas são menores, mesmo tratando-se de casos graves de violência.

Destaca-se que inexiste nas leis penais brasileiras um crime específico de violência

psicológica  praticada  contra  a  mulher,  apesar  de  constituir  a  segunda  maior  forma  de

violência sofrida (conforme o Balanço de 2015 da Central de Atendimento à Mulher – Ligue

180), ficando atrás apenas da violência física. Visando alterar esta situação, o Projeto de Lei

6622/2013,  apresentado  pelo  deputado  federal  Carlos  Sampaio,  dentre  outras  medidas,

pretende acrescentar o artigo 132-A ao Código Penal, para tipificar a violência psicológica

contra a mulher, com a seguinte redação:

Causar à mulher dano emocional e diminuição da autoestima, que lhe prejudique o
desenvolvimento ou que vise degradar ou controlar suas ações,  comportamentos,
crenças e decisões, mediante ameaça, constrangimento, humilhação, manipulação,
isolamento,  vigilância  constante,  perseguição  contumaz,  insulto,  chantagem,
ridicularização, exploração e limitação do direito de ir e vir ou qualquer outro meio
que lhe cause prejuízo à saúde psicológica e à autodeterminação.
Pena: reclusão de 2 (dois) a 4 (quatro) anos e multa.

O Projeto dedica, assim, um dispositivo específico à violência psicológica ocorrida

em razão de gênero,  visto que atualmente o Código Penal  apenas criminaliza a injúria,  a

calúnia, a difamação e a ameaça, crimes cuja tipificação muitas vezes não se enquadra no fato

ocorrido  ou  que  punem  o  agressor  de  maneira  branda,  considerando  as  características

específicas em que ocorre a violência contra a mulher.

Importante destacar que com a evolução digital, a prática da violência psicológica

passou a se dar também através de e-mails, sites de relacionamento e redes sociais diversas. O

agressor pode ameaçar colocar vídeos, fotos ou divulgar conteúdos na internet que denigrem e

humilham a imagem da vítima, ou ainda enviar conteúdos com chantagens, visando controlar

as ações da mulher, bem como diversas outras atitudes que reflitam negativamente na saúde

psicológica,  autoafirmação  e  autoestima  da  mulher.  Todas  essas  atitudes  devem  ser

denunciadas pela vítima às autoridades competentes, de maneira que os agressores não restem

impunes,  mas sejam advertidos conforme as leis  penais  e,  no caso da utilização do meio

digital para prática da violência psicológica, seja também dado respaldo legal à vítima através

da Lei do Marco Civil da Internet (Lei nº 12.965/14), bem como a  Lei  nº 12.737/12, que
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dispõe sobre a tipificação criminal de delitos informáticos.

Todas essas leis e medidas visam punir os agressores e amparar as mulheres vítimas

de violência psicológica, especialmente praticada no âmbito dos relacionamentos amorosos

(destacando  se  tratar  do  foco  do  presente  artigo).  Percebe-se,  dessa  forma,  o  avanço  na

legislação e nos procedimentos realizados pelas autoridades competentes, contudo, ainda é

frequente a prática de abusos e é escassa a denúncia dos mesmos na sociedade brasileira.

Apesar  de  existir  em  diversas  leis  e  tratados  dos  quais  o  Brasil  é  signatário  a

caracterização do que consiste  a  violência  psicológica,  inexiste  uma tipificação específica

para  a  violência  praticada,  o  que  dificulta  a  punição  dos  agressores.  Ademais,  apesar  de

crescentes políticas públicas incentivarem a denúncia e darem apoio à mulher, ainda persiste a

necessidade de ampliar projetos que visem à educação da população de uma forma geral, não

apenas para que a mulher perceba que está passando por uma situação de violência, mas para

que o homem respeite sua companheira, de maneira a eliminar a violência de gênero praticada

contra a mulher, inclusive dentro do ambiente doméstico e familiar.

CONCLUSÃO

Este  trabalho  buscou  demonstrar  como  o  gaslighting  e  as  diversas  formas  de

violência  psicológica  no  âmbito  doméstico  e  familiar  praticadas  contra  a  mulher  são

frequentes e aceitas na nossa sociedade, e o quão graves são suas consequências. Procurou-se

abordar a necessidade de discutir acerca dessa forma de violência, suas causas, consequências,

a fim de demonstrar a importância da legislação e a necessidade de procurar medidas que

levem à maior efetividade das leis de proteção à vítima e de punição dos agressores.

Primeiramente,  foi  conceituado  o  gaslighting  como  uma  forma  de  violência

psicológica  caracterizada  através  de  atos  e  discursos  manipuladores,  que  visam alterar  a

percepção  da  vítima  sobre  a  realidade  dos  fatos  e  sobre  si  própria,  sua  autoestima  e

autoconfiança,  de  maneira  a  levá-la  a  acreditar  que  está  louca,  desequilibrada  e  instável

emocionalmente.  Tal  violência  afeta  principalmente  mulheres,  vítimas  de  seus  próprios

maridos, companheiros, pais, irmãos, que se aproveitam das relações íntimas de afeto ou do

ambiente doméstico, ou familiar, em que a mulher se encontra em situação vulnerável, para

então praticar os abusos.

Foram tecidos breves comentários acerca da histórica sujeição da mulher a agressões

praticadas  por  homens  com  quem  possuem  relacionamentos  íntimos,  de  maneira  a

contextualizar o ainda dominante machismo em nossa sociedade, que leva à aceitação cultural

da  violência  praticada  contra  a  mulher,  em  razão  de  gênero,  e  no  ambiente  doméstico.
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Algumas estatísticas visaram elucidar, de maneira mais precisa, como essa forma de abuso

afeta, ainda hoje, muitas mulheres brasileiras, vítimas principalmente de homens com quem

têm ou tiveram algum vínculo afetivo,  sendo a violência psicológica a segunda forma de

abuso mais praticado contra as mulheres (ficando atrás somente das agressões físicas).

Após,  foram  apresentadas  diversas  convenções  internacionais  e  leis  que  visam

erradicar a violência em razão de gênero, destacando a violência psicológica de maneira a

conceituá-la através dos instrumentos legais,  indicando como e onde ela ocorre.  Ademais,

foram mencionadas algumas medidas que a Lei 11.340/06,  Lei  Maria da Penha, confere à

mulher vítima de violência doméstica, tratando sobre o amparo social, psicológico, médico,

legal, que visa apoiar a mulher a denunciar a violência sofrida, e a proteger seus direitos, sua

integridade física e mental, a de seus filhos, a preservar o seu emprego, etc. Assim, constatou-

se que a Lei 11.340/06 é muito importante em razão do apoio que dá à mulher vítima de

violência doméstica, de maneira que o Estado pode ajudá-la a se sentir segura para denunciar

as agressões e ter sua saúde, seus direitos, e sua dignidade protegidas. Porém, ainda assim, só

a lei não é suficiente para coibir a violência em razão de gênero, que está ligada a fatores

históricos já enraizados na sociedade.

Por fim, foi destacada a, muitas vezes inadequada, punição atribuída aos agressores

que  praticam  violência  psicológica  em  razão  de  gênero,  punição  esta  que  pode  não  se

enquadrar de maneira precisa no fato ocorrido. Dessa forma, foi observado que a lei penal não

atribui  punição  específica  a  essa  forma  de  violência,  o  que  pode  gerar  impunidade  ou

punições muito brandas diante de casos graves, visto que a violência psicológica pode causar

diversas doenças sérias em suas vítimas, como depressão, podendo inclusive levar ao suicídio.

Diante  das  considerações  acerca  do  abuso  psicológico  contra  a  mulher,  foi  possível

compreender que as leis de amparo à vítima auxiliam o combate à violência, porém, as leis

são vazias quando não existem outras medidas que ajudem a coibir atos e palavras agressivas.

A violência contra a mulher é parte da cultura machista ainda dominante, de maneira

que devemos acabar com essa cultura, para então colocarmos fim à violência em razão de

gênero.
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HOLOCAUSTO BRASILEIRO – AS INTERNAÇÕES COMO

PRIVAÇÃO DE LIBERDADE SEM DIREITO À AMPLA DEFESA E
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RESUMO

O filme “Holocausto Brasileiro” narra os fatos ocorridos na cidade de Barbacena, no interior
do estado de Minas Gerais, mais precisamente no Hospital Colônia, onde cerca de 60 mil
pessoas  morreram  ao  invés  de  serem  tratadas.  O  presente  trabalho,  através  da  pesquisa
bibliográfica, traça um breve histórico do tratamento dos doentes mentais, visando chegar até
ao modelo empregado no fatídico Hospital  Colônia.  Na sequência,  apresenta-se o modelo
atual, antimanicomial, bem como sua respectiva legislação, Lei 10.216 de 2001, em cotejo
com a anterior,  Decreto Presidencial  24.559 de 1934. Em vias de conclusão,  nota-se que
ambas  as  legislações  foram  construídas  respeitando  cegamente  os  laudos  médicos,  não
prevendo qualquer disposição que possibilite ao internando ou ao internado postar-se contra o
documento que enseja sua privação de liberdade.

PALAVRAS-CHAVE: “holocausto-brasileiro”. Internação. Laudo médico.

ABSTRACT

The film "Holocausto Brasileiro" describes the events that took place in the city of Barbacena,
in the interior of the state of Minas Gerais, more precisely in the Colônia Hospital, where
about  60  thousand  people  died  instead  of  being  treated.  The  present  work,  through  the
bibliographical research, traces a brief history of the treatment of the mentally ill, aiming to
reach the model employed in the fateful Hospital Colônia. The present model, as well as its
respective legislation, is presented, Law 10.216 of 2001, in comparison with the previous one,
Presidential  Decree  24.559  of  1934.  In  the  process  of  completion,  it  is  noted  that  both
legislations were built respecting Blindly the medical reports, not providing any provision that
allows the internee or the internee to stand against the document that leads to their deprivation
of liberty.

KEY WORDS: “holocausto-brasileiro” – hospitalization - medical report.

INTRODUÇÃO

O  filme  “Holocausto  Brasileiro”  e  o  livro  homônimo  denunciam  um  genocídio
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ocorrido  em solo  brasileiro,  onde  cerca  de  60  mil  pessoas  morreram em um local  onde

deveriam ser tratadas.

O isolamento destas e de tantas outras milhares de pessoas se deu em razão do modo

como a medicina tratava as pessoas consideradas doentes mentais, isto é, isolando-as em um

local, amontoando-as e as considerando objeto de estudo e não sujeita de direitos.

Através de pesquisa bibliográfica, buscou-se compreender a evolução histórica do

tratamento dos doentes mentais até o momento histórico narrado pelo filme e pelo livro.

Nesse  caminhar  dois  modelos  médicos  são  encontrados:  manicomial  e

antimanicomial;  assim  como  suas  respectivas  legislações  nacionais:  Decreto  Presidencial

24.559 de 1934 e Lei federal 10.216 de 2001.

Ao se analisar ambas as legislações, encontra-se como ponto comum o laudo médico,

que serve de base para as internações voluntária, involuntária e compulsória.

Com o predomínio do modelo antimanicomial e o advento da Lei 10.216 de 2001

resta resguardada a liberdade das pessoas frente a abusos tais como os narrados no filme e

livro “Holocausto Brasileiro”, ou ainda é preciso aperfeiçoar a norma e sua aplicação.

1. BREVE RETROSPECTO HISTÓRICO

É preciso, antes de adentrar ao conteúdo do filme “Holocausto Brasileiro”, ao livro

de mesmo nome e sua correlação com o tema proposto, analisar, ainda que brevemente, como

se deu a evolução histórica do tratamento dos doentes mentais.

O filme, assim como o livro, demonstra como as pessoas eram amontoadas em um

local considerado um hospital. Desse modo, faz-se necessário buscar a razão do tratamento

dos doentes mentais ter se dado nestes lugares.

A expressão “hospital” tem origem do latim “hospitalis”, que vem de “hospes”, cujo

significado é hóspedes, pois eram casas em que eram recebidos os peregrinos, os pobres e os

enfermos (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 1965, p.8).

De início  não se  tratava  de uma instituição  médica,  mas sim uma instituição  de

caridade, cujo objetivo era “oferecer abrigo, alimentação, e assistência religiosa aos pobres,

miseráveis, mendigos, desabrigados e doentes” (AMARANTE, 2007, parte 2).

No século XVII, os hospitais deixam o caráter assistencial e passam a cumprir uma

função social e política. Michel Foucalt (1978) demonstra em sua obra que o Rei da França,

em 1656, cria o “Hospital Geral”, o qual destinava-se “aos pobres de todos os sexos, lugares e

idades,  de  qualquer  qualidade  de  nascimento,  e  seja  qual  for  a  sua  condição,  válidos  ou

inválidos,  doentes  ou  convalescentes,  curáveis  ou  incuráveis”  (p.  49  apud  AMARANTE,
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2007, parte 2)

Com o advento da Revolução Francesa, o hospital passou a ser a instituição médica

por  excelência,  em primeiro  lugar,  “foram libertados  vários  internos  que  ali  estavam em

decorrência do poder autoritário do Antigo Regime”, em seguida o “hospital foi perdendo

cada vez mais suas funções de origem de caridade e depois de controle social; na mesma

proporção, passou a assumir uma nova finalidade: a de tratar os enfermos” (AMARANTE,

2007, parte 2).

Com essa passagem de um modelo para o outro, tem-se o incremento da participação

do médico, isto é, se antes frequentava apenas para resolver casos urgentes e graves, passa a

comparecer  ordinariamente,  transformando  o  hospital  não  só  em local  de  trabalho  como

também em objeto de estudo.

Nesse ponto, ensina Amarante que Philippe Pinel assumiu o Hospital Geral de Paris

e,  em 1793, assumiu o Hospital  de Bicêtre,  posteriormente o La Salpêtrière,  propondo “a

liberdade  dos  loucos  que,  embora  liberados  das  correntes,  devem  ser  submetidos  a  um

tratamento asilar, sob um regime de completo ‘isolamento’” (AMARANTE, 2007, parte 2).

As  pessoas  passaram então  a  serem isoladas,  acondicionadas  e  estudas,  visando

entender seu comportamento, não como pessoas sujeitas de direito, mas sim objeto de um

estudo:

“Em outras palavras, o princípio do isolamento estaria associado à própria produção
do  conhecimento  no  campo  do  alienismo,  pois  o  hospital  pineliano,  agora
transformado  em  instituição  médica,  se  tornava  o  próprio  laboratório  onde  as
pessoas  seriam  observadas  e  estudadas,  seus  comportamentos  descritos,
comparados, analisados e classificados. Na medida em que a alienação mental seria
um  distúrbio  no  equilíbrio  das  paixões,  e  que  o  hospital  de  alienados  poderia
representar, como afirmava Pinel, um estabelecimento onde seria possível submeter
o alienado ‘a regras invariáveis de polícia interior’, o hospital seria, ele próprio, uma
instituição terapêutica” (AMARANTE, 2007, parte 2).

Chegando  mais  próximo  ao  relatado  no  filme  “Holocausto  Brasileiro”,  tem-se  a

organização de instituições construídas em grandes áreas agrícolas, denominados de colônias

de alienados, onde as pessoas eram submetidas a trabalho terapêutico, “pois consideravam

que o trabalho seria ‘o meio terapêutico mais precioso’, que estimulava a vontade e a energia

e consolidava a resistência cerebral tendendo a fazer desaparecer ‘os vestígios do delírio’”

(AMARANTE, 2007, parte 3).

Contudo, a ideia de isolamento, de considerar a pessoa objeto de estudo e não sujeito

de direitos, seu acondicionamento em locais isolados para que ali trabalhassem se mostrou

totalmente desumano, muito mais semelhante a campos de concentração do que a hospitais

voltados ao tratamento de pessoas.

“Após  a  Segunda  Guerra,  a  sociedade  dirigiu  seus  olhares  para  os  hospícios  e
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descobriu  que  as  condições  de  vida  oferecidas  aos  pacientes  psiquiátricos  ali
internados em nada se diferenciavam daqueles campos de concentração: o que se
podia constatar  era a  absoluta ausência e  dignidade humana! Assim nasceram as
primeiras experiências de ‘reformas psiquiátricas’”. (AMARANTE, 2007, parte 3)

Nesse contexto histórico do pós-Segunda Guerra Mundial que o filme “Holocausto

Brasileiro”, baseado no livro de mesmo nome de autoria de Daniela Arbex (2013), retrata a

situação degradante de milhares de brasileiros, onde cerca de 60 mil pessoas morreram.

2. O FILME, O LIVRO E A LEI FEDERAL 10.261 DE 06 DE ABRIL DE 2001

O  filme  “Holocausto  Brasileiro”,  direção  de  Daniela  Arbex  e  Armando  Mendz,

lançado em 20 de janeiro de 2016, é uma adaptação do livro homônimo e de autoria de

Daniela Arbex, que retrata “o grande genocídio cometido contra os pacientes psiquiátricos do

hospício  de  Barbacena,  em  Minas  Gerais,  local  onde  os  pacientes  eram  torturados,

humilhados e assassinados” (ADORO CINEMA, 2017).

Já  no  prefácio  de  Eliana  Brum e  nas  notas  lançadas  ao  longo  do  filme,  tem-se

informações alarmantes: “pelo menos 60 mil pessoas morreram entre os muros do Colônia”

(ARBEX, 2013, p. 13), “cerca de 70% não tinham diagnóstico de doença mental” (ARBEX,

2013, p. 14), “homens, mulheres e crianças, às vezes, comiam ratos, bebiam esgoto ou urina,

dormiam sobre  capim,  eram espancados  e  violados”  (ARBEX,  2013,  p.  14),  “ao  morrer

davam lucro. Entre 1969 e 1980, 1.853 corpos de pacientes do manicômio foram vendidos

para dezessete faculdades de medicina do país, sem que ninguém questionasse” (ARBEX,

2013, p.14), “pelo menos trinta bebês foram roubados de suas mães. As pacientes conseguiam

proteger  sua  gravidez  passando fezes  sobre a  barriga  para  não serem tocadas.  Mas,  logo

depois do parto, os bebês eram tirados de seus braços e doados” (ARBEX, 2013, p.14-15).

Nascido por lei em 16 de agosto de 1900 (ARBEX, 2013, p. 200), mas “criado em

1903,  o  antigo  Hospital  Colônia  viveu  uma  história  de  extermínio  entre  1930  e  1980”

("Holocausto Brasileiro", 2016, 01’50”).

Explica o pesquisador Edson Brandão, no decorrer do filme, que a elite do Rio de

Janeiro  descobriu  no  interior  de  Minas  Gerais,  em  Barbacena,  um  local  para  se  tratar,

inclusive das doenças “dos nervos”. Explica ainda que o antigo sanatório era um local de

luxo, com talheres de prata e cardápio charmoso, até mesmo com linha de trem exclusiva,

que,  tempos depois,  passou a  ser  comparado a linha  de  trem de Auschwitz  ("Holocausto

Brasileiro", 2016, 8’00”).

Já  na década  de 1970,  em razão do fechamento do Hospital  de Neuropsiquiatria

Infantil  de  Oliveira,  dezenas  de  crianças  foram  transferidas  para  o  Hospital  Colônia
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("Holocausto  Brasileiro",  2016,  15’09”),  onde  crianças  e  adultos,  homens  e  mulheres,

conviviam de forma desumana.

A espantosa facilidade de conglomerar  tantas pessoas,  estocando-as como objeto,

tinha como instrumento o Decreto Presidencial 24.559, baixado por Getúlio Vargas, em 1934

(BRASIL, 1934), que de maneira vaga possibilitava a internação de qualquer pessoa, veja-se:

Art. 10. O psicopata ou o indivíduo suspeito que atentar contra a própria vida ou a
de outrem, perturbar a ordem ou ofender a moral pública, deverá ser recolhido a
estabelecimento psiquiátrico para observação ou tratamento.

Segundo o artigo 10, bastava que a pessoa perturbasse a ordem ou a moral pública –

termos  de  extrema  vagueza,  e  profunda  subjetividade  –  deveria  ser  recolhida  a  um

estabelecimento psiquiátrico, ou seja, sem qualquer defesa a pessoa iria ser – já que o verbo

“dever” remete a um imperativo – segregada da sociedade.

Segue o Decreto Presidencial cuidando da legitimidade para a internação no artigo

11:

Art.  11  A  internação  de  psicopatas  toxicómanos  e  intoxicados  habituais  em
estabelecimentos psiquiátricos, públicos ou particulares, será feita:
a) por ordem judicial ou a requisição de autoridade policial;
b)  a  pedido  do  próprio  paciente  ou  por  solicitação  do  cônjuge,  pai  ou  filho  ou
parente até o 4º grau inclusive, e, na sua falta, pelo curador, tutor, diretor de hospital
civil ou militar, diretor ou presidente de qualquer sociedade de assistência social,
leiga ou religiosa, chefe do dispensário psiquiátrico ou ainda por algum interessado,
declarando a natureza das suas relações com o doente e as razões determinantes da
sua solicitação.
§ 1º Para a internação voluntária, que somente poderá ser feita em estabelecimento
aberto ou parte aberta do estabelecimento misto, o paciente apresentará por escrito o
pedido, ou declaração de sua aquiescência.
§ 2º Para a internação por solicitação de outros será exigida a prova da maioridade
do requerente e de ter se avistado com o internando há menos de 7 dias contados da
data do requerimento.

Nota-se que bastava que a autoridade policial requisitasse a internação, ou até mesmo

qualquer pessoa que se declarasse interessado, devendo apenas declarar a natureza das suas

relações com o provável doente, as razões de sua solicitação, ser maior de idade e que tinha

avistado a pessoa a ser internada a menos de 07 dias.

O artigo  12  do  decreto  fixa  outros  dois  documentos  para  a  internação:  atestado

médico e certificado de identidade de internando:

Art. 12. Serão documentos exigidos para toda, internação, salvo nos casos previstos
neste decreto: atestado médico, que será dispensado somente quando se tratar de
ordem judicial, o certificado de identidade do internando.

Tinha-se um sistema baseado na internação pela via judicial, quando não será exigida

a análise  médica,  e outra baseada na internação extrajudicial,  onde será exigida a análise

médica.

Portanto, qualquer pessoa poderia requisitar ao médico a internação de alguém, ou
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qualquer  um poderia  pedi-lo  em juízo  para  que  alguma  pessoa  fosse  recolhida,  sem ter

praticado qualquer crime, sem ter direito a defesa, sem prazo fixado, já que o modelo adotado

no Brasil era o manicomial.

O padrão psiquiátrico tradicional originado do modelo biomédico teve como uma de

suas  principais  distintivos  um  sistema  “terapêutico”  fundamentado  na  hospitalização.  O

paciente, sob essa ótica, era compreendido como um portador de um distúrbio que lhe retirava

a razão, um incapaz, um irresponsável, uma pessoa que por perder o juízo ou a capacidade de

discernir entre a ilusão e a realidade era associado à ideia de periculosidade pela sociedade.

Por representar ameaça, o portador de transtorno mental necessitava ser afastado do convívio

social para ser curado (AMARANTE, 2007).

Entretanto,  a  partir  da  década  de  1970,  foi  vivenciado  no  Brasil  o  processo  de

Reforma Psiquiátrica, o qual, influenciado pelos movimentos internacionais, assim como por

manifestações de vários setores da sociedade objetivou reduzir o cerceamento da liberdade na

forma de  manicômios e  buscar  um novo enfoque no modelo assistencial.  (AMARANTE,

2007). 

Nesse período, em consonância às mobilizações da Reforma Psiquiátrica, tivemos,

anteriormente, o Movimento Sanitário, o qual, por meio de intensa mobilização conquistou,

no ano de 1990, a implantação da Lei Orgânica do SUS (Lei 8080). Foi nesse contexto da

Reforma Sanitária que a Reforma Psiquiátrica passou a se construir como identidade social e

a  partir  da  II  Conferência  Nacional  de  Saúde  Mental,  em  1992,  Reforma  Psiquiátrica

transformou-se em uma política pública oficial (LUZIO e YASUI, 2010).

Nesse contexto, após mais de dez anos, surge a Lei federal n.º 10.216 de 06 de abril

de 2001 (BRASIL, 2001), que dispõe sobre a proteção e os direitos das pessoas portadoras de

transtornos mentais e redireciona o modelo assistencial em saúde mental.

Estabelece o parágrafo único do artigo 2º da referida lei:

Parágrafo único. São direitos da pessoa portadora de transtorno mental:
I  -  ter  acesso  ao  melhor  tratamento  do  sistema  de  saúde,  consentâneo  às  suas
necessidades;
II - ser tratada com humanidade e respeito e no interesse exclusivo de beneficiar sua
saúde, visando alcançar sua recuperação pela inserção na família, no trabalho e na
comunidade;
III - ser protegida contra qualquer forma de abuso e exploração;
IV - ter garantia de sigilo nas informações prestadas;
V - ter direito à presença médica, em qualquer tempo, para esclarecer a necessidade
ou não de sua hospitalização involuntária;
VI - ter livre acesso aos meios de comunicação disponíveis;
VII - receber o maior número de informações a respeito de sua doença e de seu
tratamento;
VIII - ser tratada em ambiente terapêutico pelos meios menos invasivos possíveis;
IX - ser tratada, preferencialmente, em serviços comunitários de saúde mental.
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Certo é que a Lei n.º 10.216/2001 trouxe grandes avanços estabelecendo um extenso

rol de direitos da pessoa portadora de transtorno mental, porém, o que dá de fato o tom da

mudança  de  modelo  é  o  §1º  do  artigo  4º,  segundo  o  qual  “o  tratamento  visará,  como

finalidade permanente, a reinserção social do paciente em seu meio.”

Contudo,  é  preciso  analisar  a  referida  lei  sob  o  enfoque  dos  fatos  ocorridos  no

passado, devidamente documentados pelo filme e livro “Holocausto Brasileiro”, pois ainda

que a legislação se mostre moderna, é preciso verificar se há freios para possíveis abusos.

3.  A  INTERNAÇÃO  PSIQUIÁTRICA:  VOLUNTÁRIA,  INVOLUNTÁRIA  E
COMPULSÓRIA

A Lei n.º 10.216 de 2001, no parágrafo único de seu artigo 6º, apresenta três formas

de internação psiquiátrica:

Parágrafo único. São considerados os seguintes tipos de internação psiquiátrica:
I - internação voluntária: aquela que se dá com o consentimento do usuário;
II - internação involuntária: aquela que se dá sem o consentimento do usuário e a
pedido de terceiro; e
III - internação compulsória: aquela determinada pela Justiça.

A primeira forma é aquela pela qual a própria pessoa concorda em ser internada,

sendo comprovado seu consentimento através de declaração assinada, no momento de sua

admissão, de que escolheu por tal tratamento, conforme previsto no artigo 7º da referida lei.

O poder  de escolha da pessoa não deve ser  considerado apenas  no momento  da

aderência ao tratamento,  mas também quando decide interromper a internação, razão pela

qual o parágrafo único do artigo 7º afirma que o “término da internação voluntária dar-se-á

por solicitação escrita do paciente ou por determinação do médico assistente”.

Contudo,  a  norma  não  prevê  o  conflito  entre  a  solicitação  do  paciente  de  sua

desinternação  voluntária  e  a  discordância  do  médico,  qual  delas  prevalecerá,  se  haverá

intervenção do Judiciário,  do Ministério Público ou de órgão público vinculado à área da

saúde mental. Deixa, assim, um vácuo perigoso, pois possibilita que a vontade da pessoa seja

desconsiderada,  não  ouvida,  ínfima  diante  da  determinação  médica,  que  não  seria

reexaminada.  Possibilita  o  retorno  ao  passado  descrito  no  filme  e  no  livro  “Holocausto

Brasileiro”.

Ainda que o artigo 8º da Lei 10.216 de 2001 delimite que a internação voluntária

somente  seja  autorizada  por  médico  devidamente  registrado  no  Conselho  Regional  de

Medicina  -  CRM  do  Estado  onde  se  localize  o  estabelecimento,  não  prevê  qualquer

mecanismo para a revisão da internação, muito menos traça parâmetros para impedir  que

pessoas assinem declarações de consentimento sem consciência de seus atos.
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Inexistindo estrutura prevista na Lei 10.216 de 2001 para coibir práticas tomadas tal

qual no Hospital Colônia, abre-se, demasiadamente, a possibilidade de que procedimentos de

isolamento e segregação de grupos sociais sejam repetidos no futuro.

O  texto  constitucional,  no  inciso  LIV do  artigo  5º  (BRASIL,  1988),  prevê  que

ninguém será privado de sua liberdade sem o devido processo legal, que deve ser entendido

de maneira ampla,  ou seja, o devido processo legal deve ser garantido tanto no momento

anterior a privação de liberdade, quanto durante, pois é preciso cuidar para que não haja a

manutenção segregação por mais tempo do que o fixado ou o necessário.

Rui Portanova (2001, p. 145) afirma que:

o devido processo legal é uma garantia do cidadão. Garantia constitucionalmente
prevista  que  assegura tanto o exercício  do direito  de acesso ao  Poder  Judiciário
como  o  desenvolvimento  processual  de  acordo  com  normas  previamente
estabelecidas. Assim, pelo princípio do devido processo legal, a Constituição garante
a  todos  os  cidadãos  que  a  solução  de seus  conflitos  obedecerá  aos  mecanismos
jurídicos  de  acesso  e  desenvolvimento  do  processo,  conforme  previamente
estabelecido em leis.

A falta  de  procedimento  para  a  verificação  do  consentimento  dado,  do  possível

conflito entre a solicitação do internado de interromper o tratamento e a determinação médica,

bem como a verificação da necessidade e utilidade da internação deixam claro que a Lei

10.216 de 2001 é substancialmente omissa, deixando o direito à liberdade à mercê.

O parágrafo único do artigo 6º ainda prevê a possibilidade de internação involuntária

da  pessoa,  ou  seja,  um  terceiro  pleiteia  a  internação  do  indivíduo,  o  qual  é  internado

independente de seu consentimento.

Assim como a internação voluntária, a modalidade involuntária somente pode ser

autorizada por médico devidamente registrado no Conselho Regional de Medicina - CRM do

Estado onde se localize o estabelecimento, com um acréscimo: comunicação do Ministério

Público Estadual, no prazo de 72 horas, pelo responsável pelo estabelecimento, assim como

quando se efetivar a saída do internado.

A Lei 10.216 de 2001 permite que um “terceiro” peça a internação de alguém, porém

não delimita quem possa ou não possa ser o “terceiro”.

Se o Decreto de Getúlio Vargas possibilitava no artigo 11, alínea “a” que a autoridade

policial  internasse  qualquer  pessoa,  a  Lei  10.216  possibilita  que  qualquer  “terceiro”,  até

mesmo a autoridade policial, possa pleitear a internação involuntária; e mais, o artigo 11, na

alínea “b”, ao menos delimitava quem poderia pedir a internação de alguém:

“b) a pedido do próprio paciente ou por solicitação do cônjuge,  pai  ou filho ou
parente até o 4º grau inclusive, e, na sua falta, pelo curador, tutor, diretor de hospital
civil ou militar, diretor ou presidente de qualquer sociedade de assistência social,
leiga ou religiosa, chefe do dispensário psiquiátrico ou ainda por algum interessado,
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declarando a natureza das suas relações com o doente e as razões determinantes da
sua solicitação”

Há  quem  defenda  que  somente  seriam  legitimados  para  pleitear  a  internação

involuntária  aqueles previstos  como legitimados para a interdição (PINHEIRO, 2013),  ou

seja,  cônjuge  ou  companheiro,  parentes  ou  tutores,  representante  de  entidade  em que  se

encontra abrigado o interditando, e o Ministério Público – artigo 747 do Código de Processo

Civil (BRASIL, 2015).

Se a Constituição Federal prevê como regra a liberdade, sendo preciso um processo

legal  para  que  haja  a  restrição  deste  direito,  imperioso  que  a  interpretação  do  termo

“terceiros” seja orientada à luz da Magna Carta.

Ao aplicar a norma, o intérprete deverá orientar seu sentido e alcance à realização
dos fins constitucionais. Em suma: a constituição figura hoje no centro do sistema
jurídico,  de  onde  irradia  sua  força  normativa  dotada  de  supremacia  formal  e
material.  O  advento  do  neoconstitucionalismo  e  a  superação  do  positivismo
trouxeram a constitucionalização do Direito, pela irradiação e expansão do conteúdo
material e axiológico das normas constitucionais, que passaram a condicionar todo o
direito  infraconstitucional  que  deve  ser  interpretado  à  luz  da  constituição.
(CARVALHO, 2012, p. 19)

Sendo assim, diante da vagueza da Lei 10.216 de 2001 em não definir quem são os

“terceiros”,  considerando  que  a  Constituição  Federal  possibilita  a  privação  da  liberdade

apenas através do devido processo legal, bem como que a internação é uma modalidade de

privação da liberdade, de rigor que o termo “terceiros” seja interpretado restritivamente.

Até que não haja modificação legislativa na referida lei, a melhor exegese é a de que

os terceiros legitimados a pedir a internação voluntária são aqueles previstos no Código de

Processo Civil  no que tange a interdição,  procedimento que visa restringir  a liberdade da

pessoa para atos da vida civil, logo, possível a analogia.

Outro ponto que merece destaque é a forma estabelecida pela Lei 10.216 de 2001, no

§2º do artigo 8º, quanto ao término da internação involuntária:

§ 2º O término da internação involuntária dar-se-á por solicitação escrita do familiar,
ou  responsável  legal,  ou  quando  estabelecido  pelo  especialista  responsável  pelo
tratamento.

Nota-se que o internado fica à mercê de quem pleiteou sua internação, assim como

do responsável pelo tratamento, não havendo qualquer previsão legislativa de fiscalização por

órgão público vinculado a área da saúde mental ou do Ministério Público.

Contudo, ainda que não haja previsão expressa da fiscalização do Ministério Público,

nem mesmo mecanismo pré-fixado de acesso ao Judiciário, indiscutível tal intervenção.

No Brasil, sob o regime da Lei nº 10.216/2001, não há previsão de um procedimento
de  internação  psiquiátrica  que  passe  regularmente  sob  os  auspícios  do  Poder
Judiciário, sendo certo, entretanto, que o princípio constitucional do amplo acesso à
jurisdição  assegura  a  qualquer  pessoa  a  possibilidade  de,  a  todo  momento,
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questionar judicialmente a referida internação.
[omissis]
É  claro  que  essa  comunicação  compulsória  ao  Ministério  Público  em casos  de
internação involuntária, e na respectiva alta, se faz para que possa o MP fiscalizar os
estabelecimentos psiquiátricos,  a fim de impedir  excessos violadores dos direitos
fundamentais dos pacientes. (PINHEIRO, 2012)

Portanto, ainda que haja desmedida lacuna legislativa em não prever expressamente a

fiscalização  do  Ministérios  Público,  este,  ao  ser  comunicado  da  internação,  deve  exigir

informações  periódicas  do  estado  e  evolução  da  pessoa  internada  contrariamente  a  seus

interesses.

Já o Judiciário, ainda que não prevista qualquer estrutura de acesso pela Lei 10.216

de 2001, poderá ser acionado para que a liberdade da pessoa internada seja restabelecida, seja

por inadequação do tratamento aplicado, do estabelecimento de internação, ou por abuso na

própria  internação,  isto  é,  privação  de  liberdade  à  título  de  internação  sem  necessidade

psiquiátrica.

A última  modalidade  prevista  no  parágrafo  único  do  artigo  6º  é  a  internação

compulsória, pela qual a pessoa é internada em razão de uma decisão judicial.

Tal  qual  nas  outras  modalidades,  a  estrutura  normativa  referente  a  internação

compulsória se mostra extremamente enxuta, apenas se limitando a fixar o conceito legal do

instituto, bem como que o juiz competente deverá levar “em conta as condições de segurança

do estabelecimento, quanto à salvaguarda do paciente, dos demais internados e funcionários”

(artigo 9º da Lei 10.216 de 2001).

Ainda que não haja  expressa previsão da exigência de laudo médico atestando a

necessidade  e  a  utilidade  da  internação  para  a  modalidade  compulsória,  tal  qual  nas

modalidades  anteriores,  exigível  é,  seja  em razão  do  caput do  artigo  4º  informar  que  a

internação somente se dará quando os recursos extra-hospitalares se mostrarem insuficientes,

seja em razão de ser necessária a prova pré-constituída da necessidade do tratamento e sua

urgência (Agravo de Instrumento 2010185-73.2017.8.26.0000, TJSP).

O ponto de contato  das  modalidades  é  o  laudo médico,  que demonstrará que os

recursos extra-hospitalares não se revelam satisfatórios.

Nota-se o grau de importância do atestado médico em diversas passagens da Lei n.º

10.216  de  2001:  na  modalidade  voluntária,  o  médico  poderá  determinar  o  término  da

internação; na voluntária e na involuntária, somente se dará com autorização do médico; e a

compulsória somente se dará se o requerente apresentar prova pré-constituída da necessidade

do tratamento e sua urgência, ou seja, laudo médico.

Não se difere muito do Decreto Presidencial n.º 24.559 de 1934, segundo o qual, no
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artigo  12,  o  documento exigido para  a  internação era,  ressalvados os  casos  expressos  do

próprio decreto, o atestado médico.

Ainda que tenha havido uma grande evolução do referido decreto para a Lei 10.216

de 2001, fato é que as pessoas e até mesmo o Poder Judiciário se curvam cegamente ao laudo

de um único profissional, sem questionar a utilização anterior de outras formas de tratamento

e a análise técnica de outros profissionais,  visando, desta forma, dar a máxima garantia à

liberdade.

Internar alguém é privar a sua liberdade, a sua convivência com os demais membros

da sociedade e por tal razão deve ser visto e tratado qual se trata a prisão daquele que comete

um delito penal.

A prisão, em sentido jurídico, é a privação de liberdade de locomoção, ou  seja, do
direito  de  ir  e  vir,  por  motivo  ilícito  ou  ordem legal.  Entretanto,  o   termo tem
significado  vários  no  direito  pátrio,  pois  pode  significar  a  pena   privativa  de
liberdade (“prisão simples” para o autor de contravenções,   “prisão” para crimes
militares, além do sinônimo de “reclusão” e “detenção”), o ato da captura (prisão em
flagrante ou em cumprimento de mandado) e a custódia (recolhimento da pessoa ao
cárcere) (MIRABETTE, 2006, p. 261).

Ao se considerar que a pessoa internada, qualquer que seja a modalidade, tem sua

liberdade cerceada sem que tenha causado qualquer mal à sociedade ou membro da sociedade,

resta salutar a delicadeza da questão.

Em outras palavras, a aceitação e concessão cegas de interdições com base pura e

simples em atestado médico, sem o crivo de outro profissional ou equipe multidisciplinar, é

aplicar pena privativa de liberdade aquele que não praticou qualquer delito, sem nem mesmo

lhe garantir a ampla defesa e o contraditório.

Se no passado o modelo manicomial  agregado a confiança cega das pessoas  nas

autoridades permitiu que houvesse um genocídio no Hospital Colônia, não se pode admitir

que atualmente haja novamente a confiança cega a ponto de repetir o passado.

Se àquele que infringe a lei penal de modo consciente e voluntário é garantido a

ampla defesa e o contraditório, de igual forma deve ser garantido a pessoa que se pretende

restringir a liberdade sem ter infringido qualquer norma imperativa ou mandamental.

Nesse contexto, salutar a opinião de Gustavo Henrique de Aguiar Pinheiro (2013)

Como  no  Brasil  não  há  previsão  legal  estipulando  que  toda  internação  passe
regularmente pelo judiciário, espera-se que seja instituído, pelo menos, um corpo de
revisão, encarregado de periodicamente rever todas as internações involuntárias.

Imprescindível que haja um mecanismo de revisão das internações, qualquer que seja

a modalidade, posto que é necessário salvaguardar a liberdade das pessoas frente a possíveis a

possíveis abusos segregacionistas, visando impedir que se repita o narrado no filme e no livro
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“Holocausto Brasileiro”.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O filme “Holocausto Brasileiro” e o livro homônimo trazem importantíssimo relato

dos  fatos  ocorridos  na  cidade  de  Barbacena-MG,  onde  havia  o  Hospital  Colônia,  local

destinado ao tratamento de pessoas com doenças mentais, entretanto, onde morreram cerca de

60 mil pessoas.

A história narrada mostra claramente o abuso nas internações e no tratamento das

pessoas ali internadas, ainda que ao tempo houve regulamentação pelo Decreto Presidencial

n.º 24.559 de 1934.

O modelo  manicomial  da  época  e  aplicado no Hospital  Colônia  possibilitou  que

milhares  de  pessoas  fossem  segregadas,  torturadas  e  mortas,  dando  ensejo  a  luta

antimanicomial.

O ponto culminante do fim do modelo clássico foi a edição da Lei 10.216 de 2001,

fixando a finalidade de reinserção do paciente ao meio social, ao contrário do modelo anterior

isolacionista.

Contudo, ainda que evoluída em relação a legislação anterior, a lei 10.216 de 2001 se

mostra muito vaga, não trazendo mecanismos claros de fiscalização garantia da liberdade da

pessoa  internada  ou  a  ser  internada,  bem  como  possibilitando  que  “terceiros”  peçam  a

internação de alguém, sem definir quem seriam os “terceiros”.

Ainda que se possa suprir  e  restringir  o  alcance  do termo “terceiros”  através  da

analogia aos legitimados da interdição, pesa ainda a fé cega no laudo médico.

Assim como milhares de pessoas foram internadas e esquecidas no Hospital Colônia

em razão do modelo médico da época, é possível que outras tantas passem a serem internadas

sem  qualquer  questionamento,  justamente  em  razão  da  crença  deslumbrada  nos  laudos

médicos.

Nota-se  que  em  todas  as  modalidades  de  interdição  há  a  necessidade  do  laudo

médico atestando a necessidade de tal tratamento, o que é correto, porém, não está previsto

qualquer estrutura de revisão da decisão médica, o que engessa o Poder Judiciário.

Ainda que não previsto qualquer procedimento na Lei 10.216 de 2001, bem como

não  ser  o  Juiz  o  profissional  adequado  para  apreciar  a  necessidade  e  utilidade  de  um

tratamento médico, não é admissível que a liberdade seja restringida sem o devido processo

legal, sem a ampla defesa e o contraditório contra o próprio laudo médico.

Ao  interditando  deve  ser  concedido  o  direito  de  se  defender,  de  demonstrar  a
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desnecessidade do tratamento e, ainda que o seja, do meio mais benéfico e menos invasivo.

Considera-se que a Lei 10.216 de 2001 é extremamente vaga, aponto de permitir que

outro  holocausto  ocorra,  sob  a  os  olhos  do  Judiciário,  o  qual  cegamente  chancela  as

interdições  com  base  em  laudos  médicos,  sem  garantir  aquele  que  tem  sua  liberdade

restringida direito de defesa, ou seja, de se portar contra sua interdição e produzir prova da

desnecessidade de sua internação ou a existência de tratamento menos interventivo.

REFERÊNCIAS

ADORO  CINEMA.  Holocausto  Brasileiro. Disponível  em:
http://www.adorocinema.com/filmes/filme-250238/

AMARANTE, P. Saúde mental e atenção psicossocial [e-book]. 2 ed. Rio de Janeiro: Editora
FIOCRUZ, 2007.

ARBEX, D., Holocausto Brasileiro. 1 ed. São Paulo: Geração Editorial, 2013.

BRASIL.  Constituição,  1988.  Disponível  em:
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm

BRASIL.  Decreto  Presidencial  24.559  de  03  de  julho  de  1934.  Disponível  em:
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/1930-1949/D24559impressao.htm

BRASIL.  Lei  10.261  de  06  de  abril  de  2001.  Disponível  em:
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/leis_2001/l10216.htm

BRASIL.  Lei  13.105  de  16  de  março  de  2015.  Disponível  em:
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2015/lei/l13105.htm

BRASIL.  Tribunal  de  Justiça  de  São  Paulo.  Agravo  de  Instrumento  2010185-
73.2017.8.26.0000,  Relator(a):  Claudio  Augusto  Pedrassi;  Comarca:  Embu-Guaçu;  Órgão
julgador: 2ª Câmara de Direito Público; Data do julgamento: 20/04/2017; Data de registro:
20/04/2017.  Disponível  em:  https://esaj.tjsp.jus.br/cjsg/getArquivo.do?
cdAcordao=10362609&cdForo=0&vlCaptcha=PzBXv

CARVALHO,  Kildare  Gonçalves.  Direito  Constitucional.  19ª  ed.  Editora  Del  Rey.  Belo
Horizonte. 2012.

LUZIO,  C.A.;  YASUI,  S.  Além  das  portarias:  desafios  da  política  de  saúde  mental.
Psicologia em Estudo, Maringá, v. 15, n.1, p 17-26, jan-mar, 2010.

Holocausto Brasileiro. Direção: Daniela Arbex; Armando Mendz, HBO, 2016.

MINISTÉRIO DA SAÚDE.  História e Evolução dos Hospitais. 1 ed. 1944, disponível em:
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/cd04_08.pdf.

MIRABETTE, Julio Fabbrini. Processo penal. 18 ed. São Paulo: Atlas S.A., 2006.

PINHEIRO, Gustavo Henrique de Aguiar. O devido processo legal de internação psiquiátrica

150



involuntária na ordem jurídica constitucional brasileira. Revista de Direito Sanitário, Brasil,
v.  12,  n.  3,  p.  125-138,  mar.  2013.  ISSN  2316-9044.  Disponível  em:
<http://www.periodicos.usp.br/rdisan/article/view/692/701>.

PORTANOVA, Rui. Princípio do processo civil. 4ª ed. Porto Alegre: Livraria do Advogado,
2001.

151



HORIZONTES PARA A JUSTIÇA RESTAURATIVA: UMA ANÁLISE DA

APLICAÇÃO DAS MSE E O FILME ÚLTIMA PARADA 174

Beatriz de Cássia AFONSO31

RESUMO

O presente artigo tem como proposta demonstrar a possível aplicação da justiça restaurativa
no campo da justiça juvenil, a partir do caso do sequestro do ônibus 174, como forma de
tornar  as  medidas  socioeducativas  mais  eficazes.  O caso,  ocorrido  em 2000,  refere-se  ao
sequestro do ônibus 174 na zona sul do Rio de Janeiro, onde Sandro Rosa do Nascimento,
menino de rua, fez de refém Geísa dos Santos, e ambos foram mortos pelos policiais. Isto
repercutiu  pelo  Brasil  e  pôs  em cheque  a  eficácia  do  sistema aplicável  aos  adolescentes
infratores.  Nesta  senda,  a  justiça  restaurativa,  ao  olhar  para  as  necessidades  de  todos  os
envolvidos,  com  auxílio  da  comunidade,  possuiria  um  forte  jaez  ressocializador  e,
concomitantemente,  efetivaria  os  direitos  do  adolescente  em  conflito  com  a  lei.  Por
intermédio de uma análise bibliográfica e de dados existentes sobre o tema, conjugada com o
caso  explorado  no  documentário  existente,  verificou-se  que  falta  preparo  dos  agentes,
infraestrutura e de suporte familiar e comunitário na reinserção do adolescente na sociedade
são  grandes  obstáculos  na  proteção  integral  da  criança  e  do  adolescente.  Devido  a  isso,
pretende-se  demonstrar  que  a  aplicabilidade  da  justiça  restaurativa  não  é  utópica  e  que
proporciona a efetiva reinserção do adolescente infrator.

PALAVRAS-CHAVE:  Justiça-Restaurativa.  Medidas-Socioeducativas.  Ato-Infracional.
Análise-Fílmica.

ABSTRACT

This article aims to demonstrate the possible application of restorative justice in the field of
juvenile justice, from the case hijacking of the bus 174, as a way to make socio-educational
measures more effective. The case, which occurred in 2000, refers to the hijacking of the bus
174 in the southern area of  Rio de Janeiro, where Sandro Rosa do Nascimento, a homeless
kid, made Geísa dos Santos hostage, and the police killed both. This repercuted for Brazil and
raised doubts on the effectiveness of the applicable system to teenage offenders. In this way,
restorative  justice,  by  looking  at  the  needs  of  all  those  involved,  with  the  help  of  the
community, would have a strong resuscitation and, at the same time, would enforce the rights
of adolescents in conflict with the law. Through a bibliographical analysis and existing data
on the subject, together with the case explored in the existing documentary, it was verified
that lack of preparation of agents, infrastructure and family and community support in the
reinsertion of adolescents in society are great obstacles in the protection child and adolescent.
Due to this, it is intended to demonstrate that the applicability of restorative justice is not
utopian and that it provides the effective reintegration of the adolescent offenders.

KEY  WORDS:  Justice-Restorative.  Measures-Socio-educational.  Act-Infliction.  Film-
Analysis.
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INTRODUÇÃO

O Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei 8.069, de 13 de julho de 1990) prevê a

aplicação  de  medidas  socioeducativas  em  adolescentes  infratores  com  o  propósito

ressocializador  e  educativo  para  que  não  cometam  novamente  infrações  e  consigam  se

encaixar em algum grupo social. À luz desse ordenamento, analisa-se o caso de Sandro Rosa

do Nascimento, menino de rua que sequestrou o ônibus de linha 174 na zona sul do Rio de

Janeiro,  fazendo  refém  Geísa  dos  Santos,  que  acabou  sendo  morta  devido  à  atuação

despreparada  dos  policiais  militares.  Sua  história  é  contada  no documentário  Ônibus  174

(2002), dirigido por José Padilha, e no filme Última Parada 174 (2008), dirigido por Bruno

Barreto.

Dessa forma, analisa-se a aplicação das medidas socioeducativas e sua efetividade,

bem como a importância do papel dos pais, professores e comunidade na reintegração do

adolescente infrator. Além do mais, mostra que o papel da mídia influencia o sentimento de

insegurança na sociedade e, consequentemente, interfere de forma negativa na inserção social

do adolescente que cometeu delito. 

Por fim, traz para a discussão a aplicação da justiça restaurativa, seu conceito e suas

consequências, tal como os projetos que já estão sendo realizados, seus efeitos positivos e o

Projeto de Lei  nº 7006/2006 em tramitação na Câmara dos Deputados a fim de alterar  o

Código  Penal,  Código  de  Processo  Penal  e  os  Juizados  Especiais  para  que  permitem  a

realização de práticas restaurativas, tanto em crimes como em contravenções penais.

A  problemática,  então,  relaciona-se  com  a  aplicação  prejudicada  das  medidas

socioeducativas  pela  mídia  e  despreparo  dos  agentes  que  trabalham  em  institutos  de

internação e sua nova forma de aplicação através da justiça restaurativa que estabelece um

vínculo entre infrator, vítima e sociedade, buscando a interação social e condições para que o

adolescente se desenvolva. A par disso, objetiva-se demonstrar o papel fundamental dos pais,

primariamente,  na  educação  dos  filhos,  devido  à  autoridade  que  estes  possuem,  e,

secundariamente, o papel das escolas que também possuem certa autoridade, os efeitos da

falta desses dois papeis na vida de Sandro e qual seria a solução que deveria ter sido aplicada. 

A delimitação do estudo se pautou em analisar o filme e o documentário, os reflexos

da má aplicação das medidas socioeducativas, determinações do ECA e Constituição Federal,

análise de pesquisas realizadas sobre a justiça restaurativa e sua transformação em lei. 

Sobre a elaboração deste trabalho, utilizou-se o método dedutivo juntamente com

técnicas de pesquisa indireta documental através da análise do documentário e do filme, bem
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como  pesquisas  indiretas  bibliográficas  de  artigos  e  publicações  científicas  e  legislação

(Constituição  Federal  de  1988,  Estatuto  da  Criança  e  do  Adolescente,  Projeto  de  Lei  nº

7006/2006). Também foram utilizadas estatísticas divulgadas pelo Sinase (Sistema Nacional

de Atendimento Socioeducativo) e Conselho Nacional de Justiça (CNJ).

1. ÚLTIMA PARADA 174: NARRATIVA DO FILME

Sandro  Rosa  do  Nascimento  é  um adolescente  que  não  conheceu  o  pai  e  viu  o

assassinato de sua mãe, o que o levou, então, a ir para as ruas do Rio de Janeiro, participando

das gangues,  a sua  nova família.  Destarte,  realizava delitos para sua subsistência:  furto e

roubo faziam parte de sua rotina. Envolvia-se com drogas quando não tinha nenhum alimento,

pois, ela não o deixava sentir fome.

O adolescente foi diversas vezes internado no instituto Padre Severino, no Rio de

Janeiro, mas sempre conseguia evadir-se do estabelecimento. Quando saía, dormia no chão da

igreja de Nossa Senhora da Candelária junto com outros meninos. Sempre recebiam visitas de

ajudantes filantrópicos, que levavam comida e cobertor. Em uma dessas visitas, recebeu a

ajuda de uma senhora, a qual se intitulava sua mãe. Desde então, Sandro passou a conviver

com  essa  mulher,  que  tentava  ajudá-lo  financeira  e  emocionalmente.  Mas,  ainda  assim,

Sandro nunca deixou de furtar e roubar.

Em 12 de junho de 2000, depois de usar entorpecentes e ter adquirido uma arma de

fogo  enferrujada,  entrou  em  um  ônibus  na  zona  sul  do  Rio  de  Janeiro  e  sentou-se

comportadamente. No entanto, um passageiro que estava no ônibus, ao visualizar o cabo da

arma, acionou a polícia.

Devido a isso, ele foi surpreendido ao ser abordado pela polícia, fazendo de refém

três mulheres que estavam no ônibus. Durante o sequestro, que durou cerca de 5 horas, nota-

se o sentimento de impotência,  invisibilidade social,  falta de cuidados e ausência de base

familiar  e  ensino  básico  vividos  pelo  menino  de  rua.  Devido  a  todo  esse  despreparo,  o

adolescente não consegue se mostrar apto a viver sob padrões sociais. 

Até que, sem alternativa, Sandro e uma refém, Geísa dos Santos, descem do ônibus.

Na tentativa de fugir,  ele percebe que um policial  o aguarda prontamente para matá-lo e,

então,  usa a vítima como escudo. No entanto,  o policial  acaba ceifando a vida da refém.

Diante de toda comoção social, mídia sensacionalista e despreparo policial, Sandro é morto ao

entrar na viatura policial.

Sua vida é mostrada no documentário Ônibus 174 (2002), dirigido por José Padilha,

e no filme Última Parada 174 (2008), dirigido por Bruno Barreto.
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2. ANÁLISE DA APLICAÇÃO DAS MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS

Medidas  socioeducativas  são medidas  processuais  aplicadas  aos  adolescentes  que

cometem infrações penais com o caráter educativo e ressocializador. Para Neves e Gotardi

(2014, p. 09), “trata-se de um programa reeducativo coercitivo, aplicado contra a vontade do

transgressor, gerando também um efeito preventivo geral, uma vez que tal “obrigação” serve

para desestimular futuras transgressões.”. Ou seja, é uma sanção imposta ao adolescente que

cometeu uma infração com o viés socializador e educativo objetivando a não reincidência do

delito.

Como se pode observar, Sandro, por vezes, foi internado no Instituto Padre Severino

para  cumprimento  das  medidas  socioeducativas  elencadas  no  Estatuto  da  Criança  e  do

Adolescente (Lei nº 8.069 de 13 de julho de 1990), notadamente no artigo 112, a saber:

Art.  112 Verificada  a prática de ato  infracional,  a  autoridade competente poderá
aplicar ao adolescente as seguintes medidas:
I - advertência;
II - obrigação de reparar o dano;
III - prestação de serviços à comunidade;
IV - liberdade assistida;
V - inserção em regime de semiliberdade;
VI - internação em estabelecimento educacional;
VII - qualquer uma das previstas no art. 101, I a VI.

Tais medidas são aplicadas aos adolescentes, que compreendem pessoas de 12 anos a

18  anos  incompletos,  declarados  inimputáveis  ao  Código  Penal.  No  entanto,  as  medidas

socioeducativas não são meras reprimendas. Pelo contrário: se aplicadas com circunspecção e

instrumentos efetivos, podem alcançar seus objetivos, dentre os quais está a readaptação do

adolescente ao meio social.

Porém, no caso de Sandro, as medidas não surtiram efeito. Nas vezes em que ficou

internado,  era  aprisionado  em  quartos  que  mais  se  pareciam  com  celas  de  presídios,

superlotadas e mal estruturadas, além de agentes despreparados. Ou seja, total descaso com o

adolescente e sua dignidade, expondo-o ainda mais ao risco de voltar a cometer infrações. 

Em 2011, o Conselho Nacional de Justiça - CNJ - realizou um estudo através de

diligências em todas as unidades de internação no estado do Rio de Janeiro.  No relatório

elaborado pelo juiz participante, pode-se observar que o Instituto Padre Severino, o mesmo

que Sandro ficou recluso,  teve os  piores resultados da avaliação.  O Instituto não possuía

estrutura nenhuma para abrigar adolescentes. Não tinha ventilação e iluminação adequada, os

quartos  eram  semelhantes  às  celas  de  prisão,  havia  superlotação,  não  tinham  agentes

devidamente  capacitados  para  atender  os  adolescentes,  resultando  até  no  uso  de  gás  de
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pimenta e teaser, não recebiam ensino regular, permanecendo a maioria sem estudo nenhum e

na ociosidade, além da alimentação ser de péssima qualidade – tudo isso cumulado com uma

fiscalização deficiente e falta de recursos (CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA, 2011, p.

5). 

A fim de fazer uma comparação com o instituto de São Paulo,  a Febem, Karina

Sposato (2005, on-line) cita em seu artigo que:

a Febem, criada durante a ditadura militar, segue a fórmula do sistema prisional. A
própria construção das unidades de internação remete ao modelo penitenciário; a
falta de vagas é um problema recorrente; a ausência de um projeto pedagógico é
gritante; as violações aos direitos fundamentais dos jovens são cotidianas; os índices
de reincidência são altos; os adolescentes são obrigados a internalizar as práticas do
cárcere  para que lá  possam sobreviver  e  depois  se torna difícil  abandoná-las.  A
ressocialização segue sendo uma utopia.

Nota-se que a deficiência do sistema é geral, não incide somente no estado do Rio de

Janeiro. De acordo com um estudo sobre a antiga Febem, que atualmente é Fundação Centro

de  Atendimento  Socioeducativo  ao  Adolescente  (CASA),  em  São  Paulo,  realizado  pela

Marília Rovaron (2017, p. 85), notou-se que entre 2005 e 2006, quando houve a transição da

Febem para Fundação Casa, ocorreu a descentralização dos complexos, caindo as taxas de

reincidência. 

No entanto, apesar de um avanço em relação ao número de internos, que reduziu de

1.500 para 50 internos em média, e caiu o número de rebeliões, de 80 em 2003 para 3 em

2008,  a  autonomia  dos  adolescentes  continua  limitada,  semelhante  no  que  acontece  nos

presídios (ROVARON, 2017, p. 91). 

Tal autonomia referem-se às aulas e atividades que lhes são dadas. Os professores

não têm autonomia para passar um conteúdo além do que está na grade. As atividades são

autorizadas de acordo com a classificação do comportamento em bom ou ruim. Isso revela a

semelhança do instituto com as prisões, a qual não trazem nenhuma ressocialização ao preso,

sendo somente para correção de comportamento. 

Segundo Marília Rovaron (2017, p. 98):

As  experiências  vivenciadas  dentro  das  instituições  totais  contribuem  para  o
aniquilamento da alma humana, coibindo as liberdades, desconstruindo as imagens e
autoimagens,  homogeneizando  as  personalidades  e  reduzindo  seres  humanos  a
objetos. Ao centrarmos nosso olhar para a adolescência e juventude brasileiras, é
fato que os marcos regulatórios da atualidade propõem a quebra desse paradigma de
instituição  total.  Porém,  muito  se  tem  que  avançar  para  superá-lo  e  efetivar  a
garantia dos direitos fundamentais, especialmente para aqueles em cumprimento de
medidas socioeducativas.

Fica claro que, apesar de um avanço na referida instituição, o modo de aplicação das

medidas ainda reflete o caráter autoritário e não educativo como sugere o ECA em seu artigo

94, que dispõe sobre as obrigações das entidades que desenvolvem programa de internação,
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em especial o inciso IV: preservar a identidade e oferecer ambiente de respeito e dignidade ao

adolescente. 

A realidade da antiga Febem apontada pelos estudos realizados está  intimamente

ligada  com  o  Instituto  Padre  Severino,  o  qual  é  mostrado  no  filme.  Cenas  onde  os

adolescentes dormem, onde se interagem e como são tratados é exibido durante o filme e, no

documentário, testemunhas também relatam a dura realidade vivida no local de internação.

Logo, a despeito de os fatos do filme terem ocorrido em 2000, pode-se concluir que este local

já estava assim, em razão de, na época em que Sandro cumpriu suas medidas socioeducativas,

igualmente ocorriam várias fugas dos adolescentes e o filme relatava as diversas falhas do

sistema. 

Conforme  Rocha  (2002)  apud Sinase  -  Sistema  Nacional  de  Atendimento

Socioeducativo  (2006),  71%  das  direções  das  entidades  e/ou  programas  de  atendimento

socioeducativo de internação pesquisadas em 2002, afirmou que os ambientes físicos dessas

unidades não são adequados às necessidades da proposta pedagógica estabelecida pelo ECA.

Assim:

As  inadequações  variavam  desde  a  inexistência  de  espaços  para  atividades
esportivas e de convivência até as péssimas condições de manutenção e limpeza.
Outras  Unidades,  porém,  mesmo  dispondo  de  equipamentos  para  atividades
coletivas, não eram utilizadas. Muitas Unidades funcionavam em prédios adaptados
e algumas eram antigas prisões. Várias dessas se encontravam com problemas de
superlotação  com  registro  de  até  cinco  adolescentes  em  quartos  que  possuíam
capacidade individual e os quartos coletivos abrigam até o dobro de sua capacidade.
(ROCHA, 2002, p.70-71 apud SINASE, 2006) 

Contata-se, pois, que a maioria das unidades de internação usavam prédios antigos de

prisões, remetendo ao sistema prisional e não de readaptação, sendo muitas com superlotação

nos quartos e sem aparatos para manter a limpeza e educação aos jovens. 

Baseado ainda no Sinase, de 2002, havia 9.555 adolescentes no país cumprindo as

medidas de internação. Do sexo masculino eram 90% (noventa por cento), sendo que, desta

porcentagem, 97% eram afrodescendentes (ROCHA, 2002)  apud SINASE (2006). Tal fato

pode  ser  justificado  pela  desigualdade  social,  pois,  conforme  demonstra  uma  pesquisa

realizada em 2004 pelo IBGE, o Brasil possuía aproximadamente 25 milhões de adolescentes,

resultando  em  15%  da  população.  Destes,  metade  eram  pobres,  obtendo  somente  um

porcentual de 14,4% da renda nacional. 

Atualmente, em um novo estudo realizado pelo Sinase (2013,  on-line), aponta que

entre 2010 e 2011 aumentou a taxa de internação em 6,1%. Nos casos de tráfico de drogas

aumentou em 19,1% no mesmo período. Porém, observou-se que a taxa de atos graves contra

a pessoa diminui em 3,32 em média no mesmo período. Ou seja, nos últimos anos, apesar da
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mudança ocorrida nas instituições,  como a Fundação CASA e o Instituto Padre Severino,

nota-se que as infrações cometidas, em sua maioria, ainda são contra o patrimônio, pois, a

maioria que comete delitos são pobres.

Baseado nisso, o relatório produzido aponta que o principal motivo de internação dos

adolescentes está diretamente ligado à vulnerabilidade que estes se encontram. O relatório

afirma que: 

As causas da violência, como as desigualdades sociais, o racismo, a concentração de
renda e a dificuldade ao acesso a políticas públicas, não se resolvem com a adoção
de leis  penais  mais  severas  e  sim através de medidas  capazes de romper com a
banalização da violência e seu ciclo perverso.  São as políticas sociais, em particular
na  área  da  Educação,  que  diminuem  o  envolvimento  dos  adolescentes  com  a
violência.  Por  isso  é  fundamental  reconhecer  e  reverter  a  discriminação  e  as
violências (física, psicológica e institucional) a que são submetidos os adolescentes
em toda a rede de atendimento, do sistema de justiça até às unidades de internação
dos que cumprem medidas socioeducativas.

O relatório de 2013 demonstra, mais uma vez, que é a partir de políticas públicas e

atendimento psicológico, físico e institucional aos adolescentes que estão internados para que

diminua as desigualdades sociais e os índices de violência.

Destarte, fica evidente a discrepância de oportunidade de acesso à educação e base

familiar estruturada aliada à falta de políticas públicas e desigualdade social, motivo pelo qual

a maioria dos adolescentes acabam cometendo infrações e sendo submetidos às internações,

sendo ainda mais prejudicados.

No  que  tange  ao  papel  da  família,  é  de  suma  importância  na  formação  da

personalidade  da  criança  e  do  adolescente,  seguido  pela  escola  e  pelo  trabalho.  Os  pais,

professores e chefes tem como característica a autoridade, a qual serve de referência para o

adolescente. 

Maria Cristina de Carvalho Feijó (2001, p. 8) assevera que:

[...] é a família a primeira instituição à qual o indivíduo pertence e onde forma sua
base moral e consciência social. É ela o primeiro tradutor e comunicador dos valores
sociais para a criança e o adolescente, podendo influenciar o a jovem para a entrada
na vida infracional.

A família é de suma importância para o aprendizado da criança e do adolescente, pois

é nela que se encontra os limites e os valores sociais para que estes possam se inserir na

comunidade. Esses limites e valores sociais fazem parte da disciplina que os pais impõem aos

filhos, a qual tem que ser aplicada de forma que a criança e o adolescente intendam o porquê

do ato. Nesse entendimento, a autora cita que: 

Caso a disciplina que o pai emprega com seu filho seja errática, negligente ou super
rigorosa, como também caso a supervisão da mãe seja inadequada, pode-se ter uma
predição  para  a  delinqüência  juvenil  (GLUECK  &  GLUECK,  1950,  apud
SCHOEMAKER, 1996).
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Constata-se,  pois,  que  é  na  família  que  o  adolescente  busca,  primeiramente,  o

exemplo a ser seguido. Essa autoridade impõe disciplina, moldando o jovem para conseguir

viver em comunidade. A falta da disciplina resulta numa exclusão do indivíduo na sociedade,

podendo, então, ter como consequência atos de delinquência. 

Aduz, nesse sentido, Winnicott (2005) apud Camacho (2013, p. 18):

É tarefa dos pais e professores cuidarem para que as crianças nunca se vejam diante
de uma autoridade tão fraca a ponto de ficarem livres de qualquer controle ou, por
medo, assumirem elas próprias a autoridade.

Pais  e  professores  estão  diretamente  ligados  aos  jovens  durante  a  formação  da

personalidade. Por isso, se não houver autoridade suficiente, o adolescente buscará em outras

pessoas, como os amigos mais próximos, ou eles mesmos assumirão tal característica. Porém,

provavelmente não encontrará limites em suas ações,  sendo somente capaz de absorver a

violência, pois entenderá que é através da violência que deve agir.

Sobre o papel  da família  e  sua autoridade,  Cauê Nogueira  de  Lima (2008  apud

CAMACHO, 2013 p. 15) cita ainda que:

é  tarefa  da  família,  em  especial  do  pai  (para  a psicanálise), controlar esses
instintos,  demonstrando  autoridade  perante  a  criança,  impondo-lhe  limites  e
ensinando-a  a   respeitar   determinadas  regras,  o  que,  concomitantemente,
proporcionar-lhe-á  um  ambiente  com  segurança  e  propício  para  seu  integral
desenvolvimento mental e psíquico - denominado de holding -, pois é a severidade e
a  repreensão  da  criança  que  a  levará  a  desenvolver  o  sentimento  de  culpa   e
posterior  reparação  do  dano  causado,  e  a  imposição  de  limites  lhe transmitirá
segurança e conforto no lar em que se encontra.

Portanto, a autoridade desenvolve na criança o sentimento de culpa e o dever de

reparação, fazendo com que ela desenvolva sua mentalidade e consiga obedecer às regras da

família, que posteriormente darão lugar às regras da sociedade. A figura do pai contém ainda

mais poder porque é nele que a criança vê o exemplo que deve ser seguido. Numa pesquisa

realizada pela Fundação CASA pode-se observar que a maioria residia somente com a mãe,

sem o pai estar presente. Entretanto, por mais que a minoria morasse com ambos os pais, não

se pode afirmar que essa família garanta uma boa estrutura, pois ela pode ter sido omissa na

educação da criança (CAMACHO, 2013).

Essa omissão deriva, entre outras causas, da ausência do pai ou da mãe que residem

em comunidade carente e precisam trabalhar o tempo todo, permanecendo, na maior parte do

dia, longe dos filhos, sem saber o que eles estão fazendo ou como estão sendo cuidados e,

quando volta, não se dedica integralmente ao filho devido ao cansaço na maioria das vezes. 

Cabe  ressaltar  que,  assim  como  os  pais  e  professores  são  responsáveis  pelos

adolescentes, a sociedade também tem sua parcela. O artigo 70 do Estatuto da Criança e do

Adolescente dispõe que é dever de todos prevenir a ocorrência de ameaça ou violação dos
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direitos da criança e do adolescente, bem como o artigo 205 da Constituição Federal de 1988

que garante a educação para todos, sendo o Estado e a família responsáveis na sua promoção e

colaboração. Ou seja, caso o jovem não tenha amparo familiar e profissional, cabe à sociedade

ajuda-lo, não podendo se escusar de tal encargo. 

Analisando o  caso  de  Sandro,  é  notável  que  ele  não  teve  nenhum parâmetro  de

autoridade na sua formação. Seu pai não era presente, sua mãe faleceu devido à um assalto,

não tinha contato com seus familiares e não foi mais para a escola depois do ocorrido. A

referência que ele encontrou foi nos meninos de rua que dormiam na Candelária. Foi lá que

ele firmou sua personalidade, apesar de ser totalmente desvirtuada dos padrões sociais. Dessa

forma, aprendeu a cometer delitos para sua sobrevivência,  acabando, muitas vezes,  sendo

internado na Instituição a fim de que se aprendesse os limites sociais. 

Contudo,  para  que fosse  efetivado o aprendizado,  era  preciso  que  os  direitos  do

adolescente também fossem respeitados, como é assegurado no artigo 124 do ECA. Direitos

como ser tratado com respeito e dignidade, ter  acesso aos objetos necessários à higiene e

asseio pessoal, habitar alojamento em condições adequadas de higiene e salubridade, receber

escolarização  e  profissionalização,  realizar  atividades  culturais,  esportivas  e  de  lazer,  ter

acesso aos meios de comunicação social  é fundamental para que fosse ressocializado. No

entanto, não foi o que ocorreu. 

O Instituto em que Sandro foi internado não proporcionava nenhuma ressocialização.

Ao contrário, os adolescentes tinham que fazer parte de algum grupo para que pudessem ser

protegidos pelos próprios internos, conforme consta no relatório do CNJ (2011, p.8)

Além do mais,  quando  do  sequestro,  a  mídia  fez  uma repercussão  maior  que  o

devido, a fim de que a comoção social dirigisse o feito. No documentário fica evidente que a

morte de Sandro foi impulsionada pelo furor causado ao redor do ônibus sequestrado e pela

pressão exercida sobre as autoridades.

Um estudo realizado por Iunes (2006) sobre as notícias que veicularam durante duas

semanas  depois  do  sequestro,  mostrou  que  os  jornais  Folha  de  São  Paulo  e  O  Globo

utilizaram um discurso apelativo baseado em opiniões de especialistas, atribuindo a culpa ao

governo estadual e federal, além de instigar a violência para diminuir a criminalidade. 

Conforme a análise dos jornais, concluiu-se que o discurso legitimador, que é aquele

que ratifica o uso da  violência  para  conter  ela  mesma,  foi  reproduzido constantemente  e

apresentou frases como “a polícia prende, a justiça manda soltar”, “PM bom é PM que mata”

(IUNES, 2006). Nesse viés, fica claro que o uso de tais frases proferidas pela mídia acarreta

um sentimento de insegurança e propõe como solução o enrijecimento das normas do Direito
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Penal.

Assim sendo,  nota-se que  a  informação sempre  traz  um drama,  aduzindo para  a

vulnerabilidade social, propondo ao causador da desordem pena mais severa, como se fosse a

única saída para voltar ao bem-estar social. Como resultado disso, o senso comum toma lugar

do  conhecimento  sem  que  seja  contestado.  É  a  partir  daí  que  surgem  as  notícias

sensacionalistas.

Segundo Senderey (1983 apud CAMACHO 2013, p. 29):

Aqui os fatos adquirem um matiz palpitante e dramático, pois o jornalista não fica
adstrito  ao  relato  concreto  do  caso,  mas  adorna-o  com  nuances  romancistas  e
ressaltando escândalos  sociais.  Como bem observa Senderey,  "o 'grande público'
compreende e aprecia esta  classe de notícias  e  gosta de lê-las,  porque,  pelo seu
caráter  intermediário  entre  'notícia'  e  'romance',  adquirem  um  marcado  sabor
novelesco".

A matéria jornalística deixa de lado o objetivismo e passa a ter um tom dramático

através do uso de adjetivos que ilustram os fatos. Esse subjetivismo chama atenção da massa

que passa a concordar com a opinião já formulada. O sensacionalismo usa de imagens e tons

de subjetividade para convencer o leitor de suas ideologias embasada no caso concreto, sem

buscar a totalidade dos fatos e suas causas.

Ainda, Camacho (2013, p. 43):

A mídia pode distorcer a realidade, de modo a fomentar no público um sentimento
generalizado de insegurança e,  por  conseguinte,  explora um discurso da punição
mais severa e exemplar, prisão perpétua ou pena de morte, sendo a repressão penal o
principal instrumento desse discurso que elege o inimigo e estigmatizá-lo.

O  poder  de  persuasão  da  mídia  é  alto  e  consegue  atingir  várias  camadas  da

sociedade.  Dessa  forma,  usando de  ideologias  a  fim de  satisfazer  o  sensacionalismo,  ela

consegue modificar a realidade para que consiga atingir os objetivos da classe dominante. 

Foi  o  que  aconteceu com Sandro.  O sequestro,  que  durou horas,  foi  mostrado a

milhões de expectadores que só tinham a informação de que ele era um menino de rua e que

portava arma. Não foi mostrado sua vida para entender o porquê do sequestro. Somente foi

julgado pela mídia e tido como exemplo de insegurança social, além de ser ato claramente

atentatório à dignidade e respeito contra Sandro. 

O clamor social não pode sentenciar o ato de um adolescente. Somente a lei tem tal

autoridade.  O  sensacionalismo  é  instável  e  vai  contra  o  princípio  da  ampla  defesa.  O

julgamento  feito  pela  mídia  é  altamente  corrosivo  para  a  sociedade.  Por  isso,  os  atos

cometidos pelo jovem infrator devem ser julgados pelo juiz em segredo de justiça para que

não corrompa a imagem do adolescente.
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3.  A  APLICAÇÃO  DA  JUSTIÇA  RESTAURATIVA  PARA  ADOLESCENTES
INFRATORES

A fim de  trazer  uma solução para o sistema aplicado aos  adolescentes,  a  justiça

restaurativa pode ser uma saída. Tal prática consiste em reparar o dano causado pelo infrator,

sendo  exercida  através  da  ação  entre  comunidade,  vítima  e  autor,  com  o  propósito  de

reconciliação. A ideia de o crime ser um ato contra o Estado passa a dar lugar ao crime sendo

um ato contra pessoa, o qual traz danos que podem ser reparados através do diálogo.

De acordo com Myléne Jaccoud (2005 apud Leonardo Sica 2007, p. 11):

[...]  justiça restaurativa é uma aproximação que privilegia toda a forma de ação,
individual ou coletiva, visando corrigir as conseqüências vivenciadas por ocasião de
uma infração, a resolução de um conflito ou a reconciliação das partes ligadas a este.

A resolução do conflito é feita através de acordos entre as partes com a ajuda da

comunidade a fim de evitar a reincidência e restabelecer a convivência social. 

O objeto da justiça restaurativa é a consequência do crime, diferentemente da justiça

tradicional, em que o objeto é o crime contra o Estado. A vítima e o infrator são encorajados a

solucionar o conflito a partir  de discussões, chegando às respostas para o comportamento

criminoso.

A discussão tem o papel de ressocializar, reconciliar, ouvir as necessidades da vítima

e ver as necessidades também do adolescente, para efetivar direitos que ele necessite, bem

como dar tratamento adequado para que saia daquela condição marginalizante. Na situação de

Sandro, por exemplo, caso fosse efetivado o direito à saúde através dessa cooperação, ele

poderia ter tido acesso ao tratamento no vício às drogas, não o levando a praticar o sequestro. 

Para a justiça restaurativa, em primeiro plano configura a transgressão do direito da

vítima ou da sociedade, e em segundo plano é que se encontra a violação do ordenamento

jurídico. Por isso, o objetivo é a reconciliação e a reparação dos danos a partir da efetiva

participação  da  vítima,  comunidade  e  infrator.  Sua  base  é  a  mediação,  restabelecendo  a

confiança social. 

Há pesquisas que demonstram que essa mediação diminui o sentimento coletivo de

insegurança,  reduzindo  o  sentimento  de  vingança.  Não  reduz  necessariamente  a

criminalidade, mas diminui o impacto do crime sobre a sociedade (MCCOLD; WATCHEL,

2003).

O Japão, um dos países com menor índice de crimes na adolescência, adota a justiça

restaurativa, no sentido de que, quanto mais as taxas de criminalidade caem, menor são as

razões para se usarem penas punitivas, pois, levam em conta a harmonia para que vítima e

autor decidam como será aplicada a pena. Há dois princípios que baseiam o processo: chotei e
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wakai  que significam conciliação e compromisso, além do perdão judicial ser amplamente

possibilitado. Pode-se concluir  que o sistema se efetiva porque a  disciplina e a harmonia

coletiva são a base da sociedade.

No  Brasil,  há  um  Projeto  de  Lei  nº  7006/2006  em  tramitação  na  Câmara  dos

Deputados a fim de alterar o Código Penal, Código de Processo Penal e os Juizados Especiais

para  que  permitem  a  realização  de  práticas  restaurativas,  tanto  em  crimes  como  em

contravenções  penais.  Foi  criado  pelo  Instituto  de  Direito  Comparado  e  Internacional  de

Brasília e, com parecer favorável da Comissão de Legislação Participativa, transformou-se em

Projeto de Lei nº 7006/2006. Porém, foi arquivado em 2001 e somente desarquivado em 2013

a pedido da própria Comissão, aguardando a votação na Câmara dos Deputados. 

Tal projeto define Justiça Restaurativa, em seu artigo 2º, como o conjunto de práticas

produzidos  por  facilitadores  proporcionando  encontros  entre  vítima  e  autor  do  delito  e

interessados que buscarão a resolução para o problema causado, considerando, contudo, as

circunstâncias e consequências do fato, além da personalidade das partes. Propõe, também,

ser uma faculdade e complemento durante o processo penal. 

O projeto também traz um rol de normas administrativas, definindo que o local de

funcionamento dos núcleos restaurativos será em lugar apropriado e com estrutura adequada,

a competência da coordenação administrativa e técnica, a composição de profissionais da área

de psicologia e serviço social e técnicas de mediação. Além do mais, será possibilitado ao

juiz,  com a  anuência  do Ministério  Público,  encaminhar  o  processo  ao  núcleo  de  justiça

restaurativa para que seja elaborado o procedimento restaurativo, de acordo com o artigo 4º

do Projeto Lei 7006/2006. 

Para o Relator  da Comissão  de Constituição e  Justiça e  de  Cidadania,  Deputado

Lincoln Portela, o projeto não vai contra a Carta Magna porque traz alternativa no combate à

criminalidade.

Não se vislumbra no projeto nenhuma ofensa a princípio constitucional, em especial,
às cláusulas pétreas relativas ao direito penal  e  processual  penal.  Primeiramente,
esclarecemos que esse procedimento visa solução negociada entre o autor do delito,
a vítima e representantes da comunidade, com o objetivo de demonstrar ao primeiro
as  consequências  e  aos  últimos  as  razões  da  conduta  delituosa.  Dessa  forma,
esperam  os  defensores  desses  procedimentos  resolver  os  problemas  da
criminalidade.

Logo, o projeto de lei busca alternativas para a solução do conflito unindo autor e

vítima a fim de promover a cooperação e as respostas para a criminalidade. Outrossim, não

fere  nenhum  princípio  constitucional,  bem  como  as  que  se  referem  ao  direito  penal  e

processual  penal  elencadas  no  artigo  5º  da  Constituição  Federal  de  1988,  pois  a  justiça

restaurativa não exclui  o processo penal  tradicional,  somente diminui  sua interferência  na
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resolução da lide. Se as partes estiverem de acordo e capacitadas para conciliar, a mediação

poderá ser utilizada como meio de solução. Caso as partes discordem em algum momento, a

mediação dá lugar ao processo penal tradicional, podendo voltar à mediação quando possível.

Embasado nisso, há três cidades brasileiras deram início ao projeto piloto. Em São

Caetano do Sul-SP, a Vara da Infância e Juventude já utiliza a medida através da prática do

círculo  restaurativo,  que  consiste  na  inclusão  de  qualquer  membro  de  uma  comunidade,

família, amigos das partes e serventuários para ajudar a solucionar o conflito. Essa técnica

abrange  tanto  adolescentes  como  adultos  –  até  mesmo  em infrações  graves  –,  tanto  em

escolas, como em disputas entre comunidades, bem como os problemas advindos dos delitos e

como forma de proteger as crianças eventualmente envolvidas em algum conflito (BERRO E

BORIN, 2014, p. 47).

As medidas foram aplicadas pelas escolas antes de serem aplicadas pelo juízo no

processo penal, a fim de solucionar o conflito antes de encaminhá-lo à justiça comum. Dessa

forma,  fortaleceu as  redes  comunitárias  que  passaram a  dar  assistência  às  famílias  e  aos

adolescentes. Para que fosse aplicado ao judiciário, houve a formação de oficinas para que

pessoas interessadas pudessem desenvolver habilidades de comunicação e competências para

atuarem  nos  encontros  entre  vítima  e  infrator,  nos  chamados  Círculos  Restaurativos.

Conforme o balanço feito em 2007 pelo Tribunal de Justiça de São Paulo, entre 2005 e 2007,

o projeto formou 260 círculos restaurativos. (MELO, EDNIR, YAZBEK, 2008).

O projeto ainda vigora em São Caetano do Sul – SP e foi apresentado em vários

lugares de São Paulo e outros estados, como Porto Alegre – Rio Grande do Sul, Brasília –

Distrito Federal e nos estados nordestinos. 

Em  Brasília,  nos  Juizados  Especiais  do  Fórum  do  Núcleo  de  Bandeirantes,  a

atividade realizada é a mediação vítima-ofensor, pela qual a participação das partes torna-se

mais  efetiva,  através  da  ação  do  mediador,  podendo  ocorrer  paralelamente  ao  processo

criminal ou até mesmo substituí-lo. O papel do mediador é de total importância, pois, através

de uma reunião entre as partes, consegue-se chegar a um acordo. Com relação às atividades

desenvolvidas, a mediação atende crimes de baixo potencial ofensivo, bem como proporciona

cursos para a formação de auxiliares de mediação. (BERRO E BORIN, 2014, p. 48)

Por  fim,  em  Porto  Alegre,  no  Rio  Grande  do  Sul,  há  a  aplicação  das  medidas

restaurativas nos processos judiciais e de execução na 3ª Vara do Juizado Regional da Infância

e da Juventude de Porto Alegre. Tal prática pode ser realizada em qualquer fase do processo,

ou até mesmo antes. Pode ser praticado nos crimes e contravenções penais e sobre crianças e

adolescentes. (BERRO E BORIN, 2014, p. 49).
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Em 2012, o relatório produzido pela Juíza de Direito Coordenadora da CPR/JIJ –

Central de Práticas Restaurativas do Juizado da infância e da Juventude de Porto Alegre, Vera

Lúcia Deboni, demonstra que num total de 79 encontros restaurativos que envolveu vítima,

ofensor e comunidade, os acordos foram cumpridos 100%. Quanto às práticas de produção e

tráfico de drogas, os encontros têm produzido respostas positivas, pois, como o diálogo entre

o adolescente e a família é deficiente, a realização dos círculos restaurativos fez com que

ambos se envolvessem, construindo acordos para o futuro (DEBONI, 2012).

À luz das práticas examinadas, as necessidades de Sandro se encaixariam na justiça

restaurativa. Seus crimes eram tipificados em roubo e furto, aos quais são aplicadas essas

práticas  alternativas.  Como  Sandro  realizava  os  delitos  para  conseguir  dinheiro,  se  tais

medidas fossem impostas a ele, teria a oportunidade de continuar os estudos, conseguir um

trabalho que lhe proporcionasse alguma renda, isto é, supriria suas reais necessidades – e tudo

isso com a ajuda e fiscalização da sociedade.

O trabalho remunerado era o que mais importava para Sandro porque era a falta de

dinheiro que o fazia delinquir. As medidas iriam possibilitar que ele encontrasse um trabalho

para suprir suas necessidades e a partir daí ele conseguiria outras formas de trabalho e, até

mesmo, continuar com seus estudos. Seria através da ajuda de psicólogos e assistentes sociais

que ele conseguiria sair das ruas e construir uma vida diferente, o que provavelmente ele não

voltaria a praticar as infrações.

O processo restaurativo poderia tê-lo ajudado a continuar na escola, conseguir um

trabalho digno; prova disto, como mostra o filme, é constatada no momento em que ele dizia

para sua mãe que queria arranjar um emprego, mudar de vida, mas ao mesmo tempo não tinha

expectativa ou suporte para tanto, pois afirmava  “quem vai contratar alguém que não tem

estudo e não sabe fazer nada? ”. Isso mostra claramente que não foi dado a ele a oportunidade

de crescimento social. 

No entanto,  deve-se destacar  que,  assim que Sandro entrou pela  primeira  vez no

instituto,  a  justiça  deveria  ter  lhe  proporcionado  convívio  com  sua  família  extensa,  ou,

subsidiariamente, com uma família substituta ou, ainda, levado à uma casa de abrigo, ao invés

de simplesmente interná-lo sem buscar pelos seus familiares para dar-lhes ciência dos fatos.

Além disso, a própria escola poderia ter comunicado ao conselho tutelar sobre a morte de sua

mãe, pois, Sandro deixou de comparecer à escola e, em casos de evasão escolar, o artigo 56

dispões  que  “Os  dirigentes  de  estabelecimentos  de  ensino  fundamental  comunicarão  ao

Conselho Tutelar  os  casos  de:  II  -  reiteração de faltas  injustificadas  e  de evasão escolar,

esgotados os recursos escolares”, ou seja, a escola estava mais próxima do adolescente, a qual
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poderia ter feito a comunicação para o conselho tutelar. 

Desse  modo,  fica  claro  que  Sandro  não  teve  oportunidade  de  reintegração  na

sociedade. Foi simplesmente esquecido pelo sistema que somente se importou em cumprir o

procedimento, sem se atentar para as necessidades reais daquele adolescente. Assim, o sistema

processual  deve ser revisto para que possa garantir  e efetivar  os  direitos  que o ECA e a

Constituição Federal conferem aos adolescentes.

De acordo com o Sinase (BRASILIA, 2006, p. 21), uma auditoria foi realizada pelo

Tribunal  de  Contas  da  União,  contando  com  ações  que  devem  ser  tomadas  para  que  a

reintegração do adolescente seja efetiva: 

• a   necessidade   de   fiscalização   e   monitoramento   dos   programas   de
execução socioeducativo; 
• a ampliação de quadros e recursos aplicados na área, em especial quando se trata
do  sistema  de  defesa,  que  conta  ainda  com  um  número  insuficiente  de  Varas,
Promotorias e Defensorias Públicas especializadas;
• o estabelecimento de uma rede de interação entre os diversos entes da Federação
(União,  Estados,  Distrito  Federal  e  Municípios);  entre  os  Poderes  (Executivo,
Judiciário e Legislativo) e o Ministério Público;
• o conhecimento da realidade do sistema socioeducativo e da doutrina da proteção
integral por parte dos atores do sistema;
•  o  apoio  para  maior  produção  e  aproveitamento  das  informações,  pesquisas  e
trabalhos sobre a temática do adolescente em conflito com a lei;
• a   ampliação   de   recursos   orçamentários   e   maior   otimização   dos   recursos
existentes; 
• a divulgação da realidade e incentivo a discussão com toda sociedade a fim de
internalizar  amplamente  os  princípios  e  práticas  compatíveis  com a  doutrina  da
proteção integral; e
•  A incorporação  do  adolescente  em conflito  com a  lei  nas  diferentes  políticas
públicas e sociais.

Destarte, as políticas públicas devem ter como principal objetivo a proteção à criança

e ao adolescente, bem como sua reinserção na comunidade. Deve-se ser efetiva, capaz de

beneficiá-los e não ser utópica. Deve-se buscar os meios mais próximos e seguros para o bom

desempenho  das  medidas  restaurativas,  podendo  começar  união  entre  escola,  família  e

conselho tutelar, como acontece em São Caetano do Sul – SP, que buscou pela união entre

escola e família firmando um diálogo entre o adolescente. 

Portanto,  é  necessário  rever  os  atos  dos  institutos  que  aplicam  as  medidas

socioeducativas e oportunizar o implemento de medidas restaurativas, buscando efetivar o

princípio da absoluta prioridade, o qual estabelece que os direitos das crianças e adolescentes

devem se sobrepor sobre os demais diretos devido às fragilidades destes, como estabelece o

artigo 227 da Constituição Federal. 

Aduz, ainda o Sinase (BRASÍLIA, 2006):

A situação  do  adolescente  em  conflito  com  a  lei  não  restringe  a  aplicação  do
princípio constitucional de prioridade absoluta, de modo que compete ao Estado, à
sociedade  e  à  família  dedicar  a  máxima  atenção  e  cuidado  a  esse  público,
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principalmente  àqueles  que  se  encontram  numa  condição  de  risco  ou  de
vulnerabilidade pessoal e social.

Assim sendo, cabe ao Estado, à família e à sociedade garantir que os direitos dos

adolescentes sejam efetivados e  garantidos,  principalmente quando estes  encontram-se em

situações que os levem a perder seus direitos e ficarem à margem da comunidade. 

A justiça  restaurativa  vai  mais  além.  A reparação  dos  danos  e  a  reinserção  do

adolescente na sociedade não o deixa estigmatizado devido à não penalização ao adolescente.

Isso não significa dizer que ele fique impune, pelo contrário, na mediação ele realiza um

acordo com a vítima e comunidade para a reparação do delito, seja material ou moral, bem

como sua conscientização da prática ilícita e suas consequências. 

A presença da comunidade é formalizada por pessoas que estejam interessadas em

ajudar  a resolução dos  conflitos,  propondo alternativas  no cumprimento da reparação dos

danos e analisando as consequências do crime. Para Saliba (2007, p. 148), há cinco razões

para que a presença da comunidade seja indispensável, quais sejam: primeiro, fortalecimento

dos  vínculos  entre  vítima,  autor  e  comunidade;  segundo,  efetivação  da  reinserção  na

sociedade;  terceiro,  conscientização  do  autor  nas  consequências  do  delito;  quarto,

conscientização do processo na comunidade; quinto, efetiva participação da comunidade no

Estado Democrático de Direito. 

Portanto,  a  mobilização social,  incluindo pais,  professores,  conselheiros  tutelares,

para ajudar o adolescente a se reinserir na comunidade, é muito importante porque é a partir

daí que serão fortalecidos os vínculos sociais, tanto na família como na escola ou trabalho,

sendo possível que muitos outros  Sandros possam ter uma expectativa de vida diferente do

verdadeiro Sandro.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A partir da análise do documentário Ônibus 174 e do filme Última Parada 174, pode-

se observar que as medidas socioeducativas não foram corretamente impostas à Sandro Rosa

do Nascimento, menino de rua que sequestrou o ônibus da linha 174 na zona sul do Rio de

Janeiro em 2000. Sandro foi internado várias vezes no Instituto Padre Severino,  mas não

conseguiu se inserir na sociedade devido ao despreparo dos agentes do instituto e a falta de

apoio familiar. 

O sistema processual atual não proporciona aos jovens que se reinsiram na sociedade

de fato. Os institutos, como o Padre Severino no Rio de Janeiro e a antiga Febem em São

Paulo, não proporcionaram a devida ressocialização. Faltavam preparo dos agentes, efetiva
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aplicação das normas proposta pelo ECA, reforma do ambiente, que mais se parecia com as

prisões,  além  do  apoio  familiar.  Essas  faltas  resultaram,  por  vezes,  na  reincidência  dos

adolescentes.

O papel  da  família  é  de  suma importância  no  desenvolvimento  da  criança  e  do

adolescente, pois, a família possui a autoridade que será imposta aos filhos para delimitar suas

ações. Na falta dessa autoridade dentro de seu lar, o adolescente buscará por isso fora dele: na

escola, na comunidade e, caso não encontre, a falta de limites poderá conduzi-lo ao mundo da

criminalidade e sua inserção em gangues.

O  professor  é  a  segunda  forma  de  se  buscar  tal  autoridade.  Na  falta  desse,  o

adolescente buscará na sociedade, como, por exemplo, nos amigos mais próximos. É então

que o adolescente fica sem suporte para se desenvolver e acaba internalizando a violência

para resolver seus problemas. 

Há também que se levar em consideração o papel da mídia na aplicação das medidas

socioeducativas. A mídia, na maioria das vezes, distorce os fatos e opina sem aprofundar no

tema. No caso de Sandro, o papel da mídia foi crucial para que o menino morresse, pois, o

sentimento de insegurança que foi proposto resultou na morte do garoto para que a sociedade

pudesse se sentir segura. 

Desse  modo,  o  papel  da  ressocialização  é  fundamental  para  que  ele  se  insira

adequadamente  na  comunidade  através  de  estudo e  profissionalização.  É o  que  propõe a

justiça  restaurativa.  O  vínculo  formado  entre  vítima,  infrator  e  comunidade  ajuda  o

adolescente a reparar o dano, analisar as consequências dos seus atos e buscar por novos

caminhos que o levem ao estudo e reintegração social através do profissionalismo. Outrossim,

a comunidade passa a ter consciência da importância de ajudar os jovens e dar oportunidades

de crescimento, seja profissional ou moral. 

Portanto,  caso  Sandro  estivesse  amparado pela  justiça  restaurativa  e,  as  medidas

impostas  pelo  ECA fossem  aplicadas  rigorosamente,  baseado  no  princípio  da  absoluta

prioridade, o qual assevera que os direitos das crianças e adolescentes vem em primeiro lugar

e todo respaldo devem ser dado à elas,  o adolescente teria condições de voltar a estudar,

conseguiria um emprego no mercado de trabalho, passaria por tratamento para sair do vício

das drogas e, provavelmente, não teria sequestrado o ônibus e posto em risco a vida dos reféns

e sua própria vida.

Por fim, cabe salientar que a aplicação da justiça restaurativa pode ser aplicada a

todos  os  adolescentes  vez  que  a  eficácia  da  medida  foi  assegurada  pelos  programas  em

andamento.
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INEFETIVIDADE DA LEI ANTIABORTO: ANÁLISE DO

DOCUMENTÁRIO “CLANDESTINAS – 28 DIAS PARA A VIDA DAS

MULHERES”

Laysa Maria de LIMA32

Luísa Kiiller NUNES

RESUMO

O aborto  clandestino insere-se entre  as  práticas  mais  utilizadas  no caminhar  dos  séculos.
Sabe-se que  mulheres  ricas  ou pobres,  brancas,  negras,  cristãs  e  ateias,  todas  praticam o
aborto  ou  conhecem alguém que já  o  tenha  praticado.  No mundo,  milhares  de  mulheres
morrem todos os anos em virtude de abortos realizados em locais insalubres, por profissionais
incapacitados e sem o mínimo de segurança e dignidade. Por conta disso, é preciso que a
interrupção voluntária  da  gravidez  deixe  de  ser  tratada  repressivamente,  uma vez  que  se
sobrepuja à esfera penal, e passe a ser analisado como questão de saúde pública e direitos
fundamentais da mulher. Por fim, busca-se demonstrar que a legalização do aborto não fará
com que mais mulheres o pratiquem, tornando-o banalizado. Pelo contrário, o que se busca é
demonstrar que agindo desta forma, as mulheres terão autonomia sobre seus próprios corpos e
não correrão mais riscos de vida.

PALAVRAS-CHAVES: Aborto. Clandestino. Legalização.

ABSTRACT

The clandestine abortion is between the most used practices over the years. It’s known that
rich or poor women, black or White, Christians or atheists, every women practice the abortion
or knows about someone who practiced it. In the world, thousands of women dies every year
because  of  abortions  performed  in  unhealthy  places,  by  disabled  professionals,  without
security or dignity. Because of this, it’s necessary the voluntary interruption of the pregnancy
stop being repressevely treated, once it exceeds the criminal arena, and starts being analyzed
as  a  public  healthy  matter  and  as  women  fundamental  rights.  Finally,  the  intent  is  to
demonstrate that the abortion legalization won’t get more women practicing it, in onder to
make it  trivialized.  On the contrary,  what is  intend is  demonstrating that  acting this  way,
women will have the autonomy over their own bodies and won’t run life risk.

KEY WORDS: Abortin. Clandestine. Legalization.

INTRODUÇÃO

Frente à incidência de abortos clandestinos ocorridos no Brasil e o crescente número

de óbitos maternos em decorrência de tal prática, o presente trabalho objetiva demonstrar que

a legislação vigente não tem o condão de coibir as interrupções voluntárias de gravidezes,
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pelo contrário, ela apenas faz com que milhares de mulheres - em sua maioria mulheres de

baixa renda - percam suas vidas ou tenham sua integridade física e psíquica abalada por conta

dos procedimentos utilizados. 

Neste interim, será analisado o documentário “Clandestinas – 28 dias para a vida

das mulheres”, dirigido por Fádhia Salomão. O documentário em foco traz relatos de abortos

realizados por sete mulheres, as quais descrevem os motivos que as levaram a tomar esta

decisão: como falta de apoio familiar,  relacionamento casual, pouca condição financeira e

psicológica  para  criar  uma criança,  já  ser  mãe,  etc.  Elas  também narram a  forma  como

realizaram o procedimento, atentando para o fato de que todos eles foram pagos.  

A partir do documentário serão analisados alguns pontos acerca do aborto, como: o

que leva uma mulher a praticá-lo; quais métodos são utilizados; a repressão que sofrem por

parte  de  terceiros,  como médicos  e  enfermeiros;  e  a  supressão  de  direitos  básicos  como

liberdades sexuais e reprodutivas, liberdade de escolha e direito à saúde. 

Para  elucidar  tais  questões,  as  autoras  contarão  com  o  método  quantitativo  e

indutivo, a fim de que se possa comprovar o exposto através de dados e estatísticas. Também,

proceder-se-á  a  análise  da  Constituição  Federal  da  República  no  tocante  aos  direitos  e

garantias  individuais,  em  especial  os  direitos  garantidos  às  mulheres  por  conta  de  sua

condição  biológica.  Como  referencia  doutrinária,  serão  utilizados  os  ensinamentos  de

doutrinadores de grande renome, a fim de conferir o devido embasamento ao trabalho, bem

como, se fará uso de artigos, teses e dissertações multidisciplinares que versarem sobre o

tema.

O QUE LEVA UMA MULHER A PRATICAR UM ABORTO?

Sabe-se que para muitas mulheres a maternidade é, em si, um dos momentos mais

fascinantes  de  suas  vidas.  Muitas  delas  se  sentem  agraciadas  por  terem  o  privilégio  de

poderem ser mães, e, mesmo sabendo de todas as dificuldades que serão enfrentadas, uma

gravidez planejada é motivo de grande felicidade e realização pessoal. A mulher que sonha em

ser mãe e que se planeja para isso sabe que, a partir desse momento, sua vida terá um novo

desfecho;  ela  não  mais  será sozinha,  mas sim,  terá  que  cuidar  de  um ser  completamente

indefeso e impotente. E para que isso ocorra da melhor forma, é necessário que seja em um lar

estruturado, que tenha o apoio do pai, avós, demais parentes e amigos. 

Nesta  toada,  é  de  suma  importância  que  haja  o  mínimo  de  planejamento.  E

planejamento  vai  além  da  estrutura  financeira.  É  necessário  que  haja  também  estrutura

psicológica. Melhor dizendo, não basta que a mulher tenha desejo de ser mãe algum dia na
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vida, ela tem que querer ser naquele momento. 

Por isso, a descoberta de uma gravidez indesejada é algo muito delicado e que não

deve ser analisada sob o aspecto moral, mas sim, prático. As mulheres que optam pelo aborto

são, na grande maioria, jovens com baixa renda e diminuto grau de escolar.

Um estudo realizado durante 20 anos pelo Ministério da Saúde (Ministério da Saúde,

2009, p. 19) estima que elas tenham em média oito anos de escolaridade. 

Quanto ao labor  realizado,  o  referido estudo  (Ministério  da Saúde,  2009,  p.  19.)

também mostra que são empregos com baixo salário: 

Não há surpresas na descrição do universo de trabalho das mulheres que realizam
aborto:  trabalhos  femininos  (emprego  doméstico),  comércio,  ofícios  informais
(cabeleireira e manicure), além de estudantes, com renda familiar de até três salários
mínimos.

Também, atente-se para a idade dessas mulheres, as quais variam entre 10 a 49 anos:

Enfrentar com seriedade esse fenômeno significa entendê-lo como uma questão de
cuidados em saúde e direitos humanos, e não como um ato de infração moral de
mulheres levianas. E para essa redefinição política há algumas tendências que se
mantêm nos estudos à beira do leito com mulheres que abortaram e buscaram o
serviço público de saúde: a maioria é jovem, pobre e católica e já possui filhos.
(MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2009, p. 14, grifo nosso).

Como visto, a maioria delas já é mãe, alertando-se para o fato de que “Apenas entre

9,5% e  29,2% de todas  as  mulheres  que abortam não tinham filhos” (MINISTÉRIO DA

SAÚDE, 2009, p. 21). Isso decorre do fato de que as mulheres que já tiveram uma gravidez

sabem os ônus que as esperam: dificuldades durante a gravidez; condição financeira limitada;

falta de apoio da família e do parceiro; impossibilidade de poderem estudar e trabalhar; entre

outros.

Na adolescência  a  questão  se  torna  ainda  mais  delicada.  As  grandes  descobertas

acerca  da  sexualidade  não  veem  acompanhadas  de  esclarecimento  e  responsabilidade.

Somado a isso, há uma carência de programas do governo sobre educação sexual e métodos

contraceptivos, o que aumentam as chances de as jovens entre 10 e 20 anos engravidarem.

Destas, a maioria é estudante e depende integralmente da ajuda financeira de seus

responsáveis, não tendo condições suficientes de auxiliar no sustento familiar. Neste contexto,

a descoberta da gravidez acaba sendo algo traumático, as jovens são tomadas pelo desespero

por saber que terão de contar aos familiares, principalmente quando a gravidez é resultado de

um namoro casual.  Por isso, algumas delas se veem acuadas diante à represália dos pais,

parentes e amigos; também, se veem obrigadas a abandonar a escola e seus projetos de vida

futuros.

A obra Em defesa da vida – aborto e direitos humanos, traz um compilado de textos
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de profissionais dos campos do direito  e da saúde,  e,  dentre  eles,  encontra-se um estudo

comparativo, realizado pela Coordenadora do Serviço de Adolescência da Maternidade Escola

Assis Chateaubriand, Zenilda Vieira Bruno (Bruno, 2006, p.  94-96),  que,  num período de

cinco  anos,  acompanhou  três  grupos  de  jovens  que  engravidaram:  as  que  levaram  as

gravidezes a termo; as que sofreram aborto espontâneo;  e as que o provocaram. Deste estudo

se concluiu que a maioria das jovens iniciaram suas vidas sexuais muito jovens, e que os

parceiros das que abortaram era significativamente mais velho que elas. Apontou ainda para o

fato de  que a  evasão escolar  foi  de mais  de  70% entre  aquelas  que  optaram por  levar  a

gravidez à diante, alertando para o fato de que a maioria precisou começar trabalhar para

sustentar o bebê.  A coordenadora demonstrou preocupação ao fato de que,  no período do

estudo, mais de 60% das adolescentes, tanto as que prosseguiram com a gravidez quanto as

que abortaram, engravidaram novamente.  

A pesquisa salientou que o apoio da família e dos parceiros se mostrou diferente

entre os referidos grupos, sendo que no grupo dos abortos, alguns foram praticados sem o

conhecimento de familiares “As jovens que terminaram as gravidezes tinham menos apoio.

Neste  grupo,  muitos  parceiros  e  familiares  não  souberam  da  gravidez.  Quase  20%  dos

parceiros, 27% de mães e 57% dos pais não sabiam da gestação.”. (BRUNO, 2006, p. 96).

Além disso, 26% dos abortos provocados tiveram principal apoio do parceiro, em detrimento

de 9% no outro grupo.

Diante dos dados é possível perceber que, a gravidez em tenra idade,  causa uma

reviravolta na vida da menor. Além de que, a falta de amparo faz com que elas procurem

sozinhas por meios abortivos. Isso além gerar um grande risco para a saúde dela e do bebê,

evidencia que muitas meninas não tiveram tempo nem apoio para que pudessem aceitar e

levar a gravidez adiante, praticando o aborto como uma medida desesperadora e inconsciente.

Portanto, decidir pela interrupção voluntária de uma gravidez não é simplesmente a

solução de um problema. Muito mais que isso, envolve uns cem números de coisas, sem

contar que muitas gestantes também possuem crenças e valores que as impediriam de tomar

tal  decisão  em outras  circunstancias.  Neste  diapasão,  a  autora  Maria  José  Rosado-Nunes

(2006, p. 35.) aponta para as agruras vividas por essas mulheres:

Instala-se assim uma situação de tensão entre esses valores e a solução representada
pelo recurso ao aborto. Entretanto, mesmo uma mulher que esteja segura da validade
moral  de sua decisão por interromper a  gravidez,  enfrenta o peso do tratamento
social dessa sua escolha [...]. E é no silêncio e no isolamento que as vivem. Ainda
que, em certas circunstâncias, o aborto apresente-se para elas como a solução de um
problema – uma gravidez impossível de ser levada a termo –, devem falar dele como
algo trágico e lamentável.

A ideia que se tem é a de que a mulher opta pela opção mais cômoda ou que se trata
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de mulheres  levianas,  irresponsáveis,  que  não querem que seus  corpos sofram mudanças.

Ressalte-se, contudo, que a decisão de realizar um aborto é algo extremamente complexo e

doloroso  para  as  mulheres.  Que,  quando  se  veem frente  à  necessidade  de  escolher  pela

interrupção da gravidez,  elas  próprias se recriminam e passam a nutrir  sentimentos como

culpa vergonha, medo, podendo, inclusive, desenvolver quadros de depressão e ansiedade. E,

além dos traumas psicológicos a que estão sujeitas, algumas nem imaginam os riscos físicos

que podem acometê-las ao realizar o procedimento de forma precária e insegura.

ABORTO COMO QUESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA

A ilicitude do aborto se justifica pelos direitos do feto, sobretudo o direito à vida.

Mas, na contramão destes direitos, residem os direitos da mulher, que ao ser coibida a levar a

gravidez até o fim,  tem diversos deles violados,  como: liberdades sexuais e reprodutivas;

liberdade de escolha; direito à igualdade de gênero; direito à saúde e a integridade física e

psíquica; e, acima de tudo, o direito à vida. 

De acordo com o Sistema Único de Saúde (2009, p. 31), o aborto no Brasil é a quarta

causa de mortalidade materna, sendo que a maioria dessas mortes poderiam ter sido evitadas

caso não houvesse repressão penal. 

Cumpre ressaltar  que,  em razão de sua ilegalidade,  as  estimativas  do número de

mortes não são fidedignas. Isto decorre do fato de que nem todas as mulheres que iniciam o

processo  em  casa  procuram  um  posto  de  atendimento.  Também,  não  se  sabem  quantas

realizam o aborto em clínicas particulares, e, na pior das hipóteses, não é possível precisar

quantas delas morrem em suas próprias casas ou em clínicas clandestinas.

Cientes de tais riscos, diversos profissionais das áreas da saúde vêm reconhecendo a

importância da legalização. O presidente do Conselho Federal de Medicina, Roberto D’ávila,

conta  com  o  apoio  da  maioria  dos  membros  do  Conselho  no  que  tange  à  interrupção

provocada da gestação até a 12ª semana, tendo inclusive,  enviado um manifesto ao congresso

para  que  fosse  alterada  a  legislação  acerca  do  tema.  Em entrevista  concedida  à  Revista

Estadão, D’ávila expõe seu posicionamento:

Queremos deflagrar uma nova discussão sobre o assunto e esperamos que outros
setores da sociedade se juntem a nós. [...] Vivemos em um Estado laico. Seria ótimo
que as decisões fossem adotadas de acordo com o que a sociedade quer e não com o
que alguns grupos permitem. (ESTADÃO, 2013, s.p.).

Aponta-se, também, para o fato de que o aborto clandestino se torna um risco social

para as camadas menos favorecidas. Estas mulheres não possuem condições financeiras pra

procurar centros especializados ou adquirir as doses necessárias dos medicamentos abortivos.
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Neste  sentido,  o  doutor  Jefferson  Drezett,  diretor  do  Núcleo  de  Violência  Sexual  e

Abortamento Legal do Hospital Pérola Byington (SP), salienta a importância da legalização

para a inocorrência de mortes maternas: 

Quando o aborto é feito de maneira insegura, prevalece uma desigualdade enorme.
As  mulheres  que  morrem  por  aborto  no  Brasil  não  são  as  de  classes
socioeconômicas favorecidas, são as mulheres pretas, pobres e da periferia, são as
mais vulneráveis. O Estado brasileiro as vê morrer todos os dias e não demonstra
nenhuma sensibilidade em relação a elas. (REVISTA GALILEU, 2016, s.p., grifo do
autor).

Neste mesmo diapasão, o doutor Drauzio Varela (2014, s.p.) também se posiciona

contra a proibição do aborto:

Vivemos em um país extremamente desigual,  e essa disparidade aparece quando
analisamos o aborto no Brasil. As moças e mulheres que podem pagar até cerca de 5
mil reais pelo procedimento conseguem realizá-lo com um mínimo de segurança do
ponto de vista médico. As pobres, infelizmente, estão sujeitas a todo tipo de agressão
física e psicológica a que a situação clandestina lhes inflige.

Na seara do direito, o Ministro Luís Roberto Barroso (2016, p.3), também reconhece

que  a  proibição  do  aborto  faz  com que  mulheres  pobres  sofram maiores  consequências.

Colham-se seus ensinamentos: 

A tudo isto se acrescenta o impacto da criminalização sobre as mulheres pobres. É
que  o  tratamento  como crime,  dado  pela  lei  penal  brasileira,  impede  que  estas
mulheres, que não têm acesso a médicos e clínicas privadas, recorram ao sistema
público  de  saúde  para  se  submeterem  aos  procedimentos  cabíveis.  Como
consequência, multiplicam-se os casos de automutilação, lesões graves e óbitos.

À vista disso, é possível notar que todos eles atentam para o fato de que o aborto é

também uma questão de cunho social, visto que as mulheres pobres acabam abortando em

suas próprias casas, fazendo uso de medicamentos ineficazes, líquidos cáusticos e até mesmo

objetos perfurantes, enquanto que as mulheres com maior poder aquisitivo possuem condições

de realizar o processo de forma mais segura.

DIREITOS DA MULHER: LIBERDADE SEXUAL, REPRODUTIVA E DE ESCOLHA

Na busca pela completude de direitos, o ser humano sempre buscou ser livre, pois, de

nada adiantaria ter uma vida tranquila e confortável se ele não gozasse de liberdade para ir e

vir; para expressar suas ideias e opiniões; e para escolher que caminhos tomar para alcançar

seus objetivos.  Por este motivo,  a Constituição de 1988 reconheceu a importância de tal

direito.  O  legislador  originário  se  preocupou  em  vedar  qualquer  forma  de  restrição  à

liberdade, sem que, para isto, tenha ocorrido o devido processo legal. Também, garantiu que a

ninguém será imposta nenhuma crença ou fé, estando cada indivíduo livre para agir como lhe

aprouver, dentro dos limites legais.
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Ocorre que, a condição biológica da mulher a coloca em situação desvantajosa no

que se refere a liberdades, pois, no momento em que o Estado prevê expressamente o crime

de aborto,  a mulher passa a ter  seus direitos e  sua liberdade violados em detrimento dos

direitos do embrião. Nasce, aqui, um conflito de direitos.

Esse conflito coloca a mulher em plano secundário, por presumir-se que o direito à

vida do feto vale mais que qualquer outro direito.  Isto posto,  o presente trabalho procura

apontar a relevância dos direitos da mulher e o quanto sua violação a torna indigna perante os

demais.

Nesta  perspectiva,  falta  do  Estado  o  reconhecimento  dos  direitos  sexuais  e

reprodutivos  das  mulheres,  que,  somente  assim,  terão  sua  sexualidade  desvinculada  da

possibilidade de reproduzir.  Noutras palavras,  não basta conferir  a elas apenas o direito à

liberdade. É necessário, para tanto, especificar que direitos lhes são inerentes por conta de sua

heterogeneidade. 

Para a autora Reva B. Siegel (2010, p. 177, grifo do autor), o Estado deve contribuir

para que haja promoção da dignidade e da igualdade de gênero, conforme se nota a seguir:

Uma analise dos direitos reprodutivos baseada na igualdade de gênero considera que
a organização social da reprodução exerce um papel determinante na definição do
status e do bem-estar das mulheres, e insiste – apesar dos costumes – que o governo
regule as relações que estão no cerne do sistema de gêneros, de forma a respeitar a
igual liberdade de homens e mulheres. Qualquer que sejam as diferenças de gênero
nas relações íntimas e familiares que os costumes possam engendrar, o governo não
deve  corroborar ou  agravar  essas diferenças  por meio  do emprego de  leis  que
restrinjam,  a autonomia corporal  e  as  oportunidades  de vida das mulheres,  em
virtude de suas relações de índole sexual ou de maternidade, se a antonímia dos
homens não é restringida da mesma maneira.

Como  visto  acima,  o  emprego  de  leis  que  restrinjam  a  autonomia  sexual  e

reprodutiva da mulher, tem o condão de perpetuar as desigualdades existentes em razão do

sexo. Desta feita,  o Estado deve criar mecanismos de desvinculação do ato sexual com a

reprodução,  a  fim  de  garantir  também  às  mulheres  uma  vida  sexual  saudável  e  segura,

permitindo a ela escolher pela reprodução ou não.

Há que se falar  também na autonomia  de vontade da mulher  que é  mitigada  no

momento em que o Estado decide por ela o que fazer com seu próprio corpo. Os óbices a que

elas estarão sujeitas em decorrência de uma gravidez são inúmeros, de modo que cabe tão

somente a elas decidir o que é melhor tanto para suas vidas quanto para a vida dos fetos que

estão por vir.  Visto sob este aspecto, torna-se impossível a ideia de delegar esta escolha a

terceiros, pois somente o indivíduo tem conhecimento de suas possibilidades e limitações. 

Neste sentido,  Luís Roberto Barroso (2013, p.  81) trata da autonomia como algo

intimamente vinculado à dignidade humana, sendo que, para ele “A autonomia é o elemento
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ético da dignidade humana. É o fundamento do livre arbítrio dos indivíduos, que lhes permite

buscar, da sua própria maneira, o ideal de viver bem e de ter  uma vida boa.”.  Ainda nos

dizeres do Ministro (2016, s.p.) “A criminalização viola, em primeiro lugar, a autonomia da

mulher, que corresponde ao núcleo essencial da liberdade individual, protegida pelo princípio

da dignidade humana (CF/1988, art. 1º, III).”.

Torna-se evidente que, ao Estado cabem os meios preventivos e não repressivos, uma

vez que não é restringindo a liberdade da mulher que se está solucionando o problema.

DIREITO À SAÚDE: INTEGRIDADE FÍSICA E PSÍQUICA

No rol das garantias fundamentais, encontram-se os direitos sociais, que por fazerem

parte dos direitos de segunda geração, requerem do Estado uma atuação positiva, ou seja, uma

atuação  que  por  meio  de  ações  prestacionais  possa  promover  a  todos  saúde,  educação,

trabalho, moradia, segurança, entre outros. 

O direito à saúde, por sua vez, encontra previsão constitucional no artigo 6º - quando

se refere a ele como direito social –, bem como vem previsto expressamente no artigo 196, da

CF, que diz:

Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas
sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e outros agravos e ao
acesso universal  e  igualitário as ações e  serviços para sua promoção,  proteção e
recuperação.

Conforme preceitua o artigo supratranscrito, é dever do Estado a redução do risco de

doenças e outros agravos. Sem embargo, ainda que se fale que os direitos sociais ensejam uma

atuação positiva do Estado, J.J. Gomes Canotilho e Vital Moreira (2007, p. 825) lecionam

que, no tocante ao direito à saúde, é necessário que haja também uma atuação negativa “que

consiste no direito de exigir do Estado (ou de terceiros) que se abstenham de qualquer acto

que prejudique a saúde;.” Neste sentido, Daniel Sarmento (2006, p. 152) levanta a questão da

dupla atuação no tocante ao direito  à  saúde,  preceituando que nenhuma delas  está  sendo

cumprida com relação ao aborto. Observe-se:

[...] tanto a dimensão negativa como a positiva do direito à saúde são mobilizadas na
questão  da  proibição  geral  do  aborto.  A dimensão  negativa  entra  em cena,  por
exemplo, quando se verifica que a proibição do aborto, sob ameaça de sanção penal,
em casos que envolvam riscos à saúde física ou psíquica da gestante, constitui lesão
a esse direito. Para cessar a ofensa, é preciso limitar o Estado, proibindo-o de agir
contra  as  gestantes  e  profissionais  de  saúde  enquadrados  nessa  situação.  E  a
dimensão  positiva  vem à  baila  quando se  percebe  que  seria  insuficiente  apenas
remover a interdição legal ao aborto dentro de certos casos, para eliminação dos
riscos envolvidos na realização de procedimentos clandestinos pelas gestantes. Sem
a garantia da realização dos procedimentos médicos necessários no sistema público
de saúde, as mulheres pobres continuariam sujeitas aos mesmos riscos, já que, pela
falta de recursos, não teriam acesso à rede sanitária privada.
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Dessarte encontra-se aqui mais uma incoerência no que diz respeito à proibição do

aborto,  uma vez  que  a  maioria  dos  procedimentos  são  realizados  de  forma  precária,  em

lugares que carecem de higiene e aparelhagem correta  e, na maior parte dos casos, são feitos

por  pessoas  que  não  detêm o  conhecimento  específico  para  a  prática,  o  que  resulta  em

diversos problemas para a saúde feminina, podendo até culminar em mortes. 

Os dados acerca da quantidade de abortos clandestinos que ocorrem no país são de

conhecimento geral, e, como dito anteriormente, o Ministério da Saúde (2009, p. 31), aponta o

aborto como a quarta causa de mortalidade materna no Brasil. Importa ressaltar que muitos

casos entram no que se chama de cifra negra, porquanto nem todas as mulheres procuram um

posto de atendimento quando realizam o procedimento, fazendo com que o número de óbitos

não chegue ao conhecimento das autoridades. 

Ainda há que se falar em violação à integridade psíquica como desdobramento do

direito à saúde. Sabe-se que a gravidez acarreta uma série de mudanças no corpo da mulher,

dentre elas, a alteração hormonal. Esta, por sua vez, pode aguçar sentimentos como ansiedade,

sensibilidade, irritabilidade. E, além dos fatores biológicos, fatos externos podem ocasionar

distúrbios psicológicos na mulher durante a gestação, como abandono do parceiro, repressão

da família e amigos, falta de estrutura emocional e também financeira, dentre tantos motivos

que se pode assinalar. 

Resta evidenciado que a escolha pela interrupção da gravidez não é feita por mera

conveniência,  mas  sim,  leva  em conta  vários  fatores.  Ademais,  se  trata  de  um momento

delicado na vida da mulher, o qual pode resultar em vários problemas subsequentes, como

sequelas físicas, psicológicas e até mesmo em óbitos.

ANÁLISE DO DOCUMENTÁRIO “CLANDESTINAS”

Diante do exposto, é possível apontar para a multidisciplinariedade do aborto e para

sua relevância jurídica e social, visto que envolve uma série de questões não só de direito,

mas também, sociais, morais, religiosas, filosóficas. Por este motivo é pertinente que a análise

transcenda o plano das ideias e se estenda a casos concretos, a fim de corroborar o que se

explanou fazendo uso de histórias de mulheres que já passaram por estas situações e podem

descrever com veracidade como o problema é sério. Para que isso seja possível, as autoras

transcreverão quatro relatos expostos no documentário em tela. Para melhor compreensão do

leitor as histórias serão referenciadas como Relato 1, 2, 3 e 4. Veja-se:

Relato 1.A primeira narra ter sofrido abuso sexual de um colega de trabalho o que

resultou na gravidez. Além de ser fruto de uma agressão sexual, ela ainda conta que morava
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com os pais em uma casa de dois cômodos e não possuía condições de ter um filho. Assim

que soube que estava grávida, contatou uma prima que lhe indicou um medicamento para o

tratamento de úlceras,  mas que tomado em doses  maiores  poderia  culminar  em aborto,  o

Cytotec. Este fármaco tem como princípio ativo o Misoprostol, o qual tem sua venda proibida

desde 1998. Mesmo sendo ilegal, ela conseguiu comprar quatro cápsulas do remédio,  que

custaram R$ 800,00. Ela conta ter tomado as cápsulas e sangrado muito por vários dias. 

Relato  2.  Uma mulher  mais  velha  conta  ter  engravidado  depois  de  uma “transa

eventual”, e por conta disso decidiu não ter o filho. Procurou um médico que a indicou uma

clínica que, clandestinamente, realizava este tipo de procedimento. Neste local, ela relata que

havia mais nove mulheres na mesma situação e que todas desceram até o porão para serem

atendidas. Em sua narrativa, descreve que o clima que pairava sobre o lugar era o de uma

sensação de medo e angustia vividos por todas as mulheres que lá se encontravam. Ela diz

ainda que, durante muito tempo, sentiu-se culpada, mas que se considera sortuda por ter tido

acesso a uma clinica razoável.  

Relato  3.  Trata-se  de  uma jovem estudante,  que  engravidou  do namorado e  que

juntos decidiram pela interrupção da gravidez. Ela conta ter pagado R$ 700,00 reais para a

realização de um procedimento cirúrgico. Descreve que, ao chegar ao local, se deparou com o

médico que parecia um “açougueiro”, vestindo um avental todo ensanguentado e portando

instrumentos “rudimentares”. Ela afirma ter tomado uma injeção local, mas que não parece ter

surtido  efeitos  porquanto  sentiu  muita  dor  e  teve  diversas  crises  de  ânsia  de  vômito.  O

médico, por sua vez, a maltratava dizendo “se você não tivesse me procurado não estaria

vivendo isso”. Nos dias que se seguiram, ela conta ter tido diversos sangramentos, até que

num deles ela desmaiou e foi levada pelo namorado às pressas para uma clínica particular.

Nesta clínica, foi aconselhada a mentir que estava nessa situação por conta de um aborto

espontâneo, pois do contrário o médico a deixaria morrer. 

Relato 4. Esta moça foi instruída a comprar um remédio em uma Praça de Salvador

que vendia material de umbanda. Chegando lá, ela conta que a vendedora perguntou se ela iria

querer o medicamento do verdadeiro ou do falso, pois algumas mulheres a procuravam por

terem sido obrigadas pelos pais e ou companheiros a abortar. Neste medicamento, ela pagou

R$500 reais, entretanto, ele falhou. Como segunda opção, ela procurou um hospital público

alegando  ter  sofrido  abuso  sexual.  Relata  ter  passado  “por  uma  sabatina”,  inclusive  por

mulheres, que na visão dela deveriam tê-la apoiado e não recriminado.  Após três semanas a

equipe disse que ela havia sido negada por não parecer ter sofrido um estupro. Sem saída, ela

conta ter  conseguido três  mil  reais  e  procurado uma clínica particular  na qual  realizou o
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aborto sem maiores complicações. A jovem afirma que se coloca no lugar de mulheres que

realmente  foram violentadas  e  que  sofrem  preconceito  e  recusa  de  atendimento  médico,

mesmo sendo uma hipótese legal de aborto.  

Destas  histórias,  é  possível  notar  que  meios  abortivos  existem  por  toda  parte.

Segundo  as  mulheres  entrevistadas  “todo  mundo  sabe  como  e  onde  se  faz  um  aborto”.

Acontece que, mesmo tendo dinheiro, as mulheres correm muitos riscos de o procedimento

não dar certo. As clínicas, mesmo pagas, não fornecem as condições básicas para se realizar

um aborto seguro. Os profissionais que deveriam se preocupar com a saúde dos pacientes,

acabam emitindo juízo de valores e admoestando-as. 

Todas elas apontam para o fato de que o aborto jamais será banalizado. Pois se trata

de  um  procedimento  perigoso,  doloroso  e  inseguro.  Se  legalizar,  as  mulheres  ainda

continuarão se cuidando. A diferença é que elas não serão mais tratadas como criminosas e

não correrão mais risco de vida.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Sustentou-se, portanto, que criminalizar o aborto não impede que ele ocorra. Pelo

contrário,  apenas  faz  com que  as  mulheres  procurem meios  inseguros  para  realiza-lo.  A

repressão  fomenta  a  prática  de  procedimentos  cirúrgicos  executados  por  profissionais

incapacitados, que se aproveitam da vulnerabilidade dessas mulheres para auferirem lucros.

Como também, estimula a venda ilegal de medicamentos, que são ministrados sem qualquer

tipo de instrução médica. Ambos culminando em sequelas e mortes. 

Isso no caso das mulheres que possuem condição financeira, pois, a maioria delas

não pode pagar,  sujeitando-se ao uso de qualquer substancia ou material  que a possibilite

realizar o processo abortivo. 

Portanto, parece evidente afirmar que compelir a mulher a levar a gravidez adiante,

retira  dela  diversos direitos  garantidos constitucionalmente,  como o direito  à liberdade de

escolha, às liberdades sexuais e reprodutivas e o direito à saúde. De modo que, não cabe ao

Estado ou a terceiros decidir o que ela deva fazer, porquanto ela é a principal interessada. 

Neste interim, o Estado como protetor dos direitos e garantias fundamentais, deve

atentar-se para o fato de que a condição fisiológica da mulher a faz desigual aos homens e, por

isso, necessita de normas específicas. Logo, é necessário que haja uma atuação tanto negativa

quanto positiva por parte do Estado, ou seja, negativa ao garantir que cada mulher aja segundo

suas  convicções,  restando apenas  positivar  normas que  a  assegurem disso;  e  positiva,  na

criação  de  políticas  públicas  que  levem  conhecimento  sobre  reprodução,  sexualidade  e
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garantam acesso à saúde.

A melhor forma de se combater a interrupção voluntária da gravidez não é através do

direito  penal,  mas  sim,  através  de  políticas  públicas  de  saúde,  planejamento  familiar,

educação.  Pois,  Na  maioria  dos  casos,  as  mulheres  que  põem fim  a  suas  gestações  não

respondem a nenhum tipo de processo judicial. Entretanto, elas acabam pagando com seus

próprios corpos, algumas, com suas próprias vidas.
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O MEDO DO 13: UMA DISCUSSÃO ACERCA DA UTILIZAÇÃO DE

PERFIS GENÉTICOS NA PERSECUÇÃO PENAL

Gilberto GIACÓIA

Sofia Éttore MARTINHÃO

RESUMO

O presente  trabalho  dedica-se  à  análise  da  utilização  de  perfis  genéticos  na  investigação
criminal, tendo por inspiração o documentário intitulado “O medo do 13”, dirigido por David
Sington e protagonizado por Nicholas Yarris. Nicholas, na década de 80, nos Estados Unidos,
fora injustamente condenado pelo assassinato de Linda Mae Crag. Passando mais de 20 anos
privado de sua liberdade, Nick lutou pela realização de um exame comparativo entre o seu
DNA e o material  genético  encontrado na cena  do crime.  Após muitos  anos de  espera e
sofrimento, o exame restou realizado, comprovando a inocência de Nicholas Yarris. Inspirado
em tal  fato,  o  presente  artigo  dedica-se  a  analisar  os  aspectos  positivos  da  utilização de
material genético na investigação criminal, quais sejam a prevenção, bem como a retratação
do erro judicial,  comprometendo-se, também, a estudar os efeitos da aplicação da referida
técnica  probatória  quando  esta  objetiva  a  identificação  criminal.  Revestindo-se  de  tal
finalidade,  a  utilização  de  perfis  genéticos  na  persecução  penal  pode  cercear  direitos  e
garantias fundamentais que permeiam o processo, garantido ao acusado a devida proteção
perante  o  Estado.  Em razão  de  tal  conflito,  faz-se  necessário  o  recurso  ao  princípio  da
proporcionalidade, de maneira que haja harmonia entre a técnica probatória mencionada e os
direitos e garantias assegurados ao acusado, com a finalidade de assegurar um processo penal
justo, idôneo e democrático.

PALAVRAS-CHAVE: DNA. Direitos humanos. Investigação criminal.

ABSTRACT

The  present  work  is  devoted  to  the  analysis  of  the  use  of  genetic  profiles  in  criminal
investigation,  inspired  by  the  documentary  entitled  "The  fear  of  13",  directed  by  David
Sington and starring Nicholas Yarris. Nicholas, in the 1980s in the United States, had been
unjustly convicted of the murder of Linda Mae Crag. Spending more than 20 years deprived
of his freedom, Nick fought for a comparative DNA testing between his DNA and the genetic
material found at the crime scene. After many years of waiting and suffering, the test was
done, proving the innocence of Nicholas Yarris. Inspired by this fact, this article is devoted to
analyzing the positive aspects of the use of genetic material in criminal investigation, such as
prevention,  as well  as retraction of judicial  error,  also undertaking to study the effects of
genetic profile´s using when it aims at criminal identification. However, the use of genetic
profiles in criminal prosecution may curtail fundamental rights and guarantees that permeate
the process, guaranteeing the accused the proper protection before the State. As a result of this
conflict,  it  is  necessary  to  use  the  principle  of  proportionality,  so  that  there  is  harmony
between the probative technique mentioned above and the rights and guarantees guaranteed to
the accused, with the aim of ensuring a fair, adequate and democratic criminal process.

KEY WORDS: DNA. Human rights. Criminal investigation.
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INTRODUÇÃO

O ser humano, desde os primórdios da civilização, modifica o ambiente natural ao

seu  redor,  produzindo  ferramentas  e  utensílios  os  quais  têm  o  condão  de  tornar  a  vida

cotidiana menos árdua. Com a evolução da humanidade, o homem familiarizou-se à natureza,

tornando-se apto a conhecer de forma racional os fenômenos naturais, sujeitando-se cada vez

menos a estes. . 

Ao longo dos séculos,  as pesquisas originaram ciências,  organizadas em diversos

ramos  do  conhecimento.  Dentre  as  ciências  naturais,  encontra-se  a  ciência  genética,

encarregada  do  estudo  da  hereditariedade,  estrutura  e  função  dos  genes,  bem  como  da

variação dos seres vivos. Em meio aos ramos da ciência genética, por sua vez, destaca-se a

engenharia genética, a qual se ocupa com a manipulação genética dos organismos.

Ao longo dos anos e através do avanço das pesquisas científicas, as descobertas da

engenharia genética puderam refletir seus efeitos até mesmo no campo do Direito. A análise

comparativa  das  sequências  das  bases  nitrogenadas  contidas  na  molécula  de  DNA  é,

atualmente, utilizada na persecução penal, sendo aplicada com fins de identificação criminal

e, também, objetivando a prevenção do erro judicial. Em algumas situações, o emprego da

técnica supramencionada foi capaz de retratar um erro da Justiça.

Nesse sentido, o presente artigo tem por objetivo a realização de uma reflexão acerca

da  utilização  de  perfis  genéticos  na  investigação  criminal,  ressaltando  suas  maneiras  de

utilização  ao  longo  de  um processo  penal,  bem como as  implicações  ético-jurídicas  que

podem decorrer  de  um  emprego  indiscriminado  de  tal  técnica  para  a  fundamentação  de

acusação penal.

As  discussões  que  compõe  a  base  do  presente  artigo  possuem  inspiração  no

documentário  intitulado  “O  medo  do  13”,  dirigido  por  David  Sington.  A  produção

cinematográfica  é  narrada  pelo  próprio  protagonista,  Nicholas  Yarris  o  qual,  com grande

comoção, relata a sua passagem pelo sistema prisional da Pelsilvânia, nos Estados Unidos.

Após passar mais de 20 anos privado de sua liberdade,  Yarris  consegue comprovar a sua

inocência  através  da  realização  de  um  exame  de  DNA,  inexistente  na  época  de  seu

julgamento.

A História de Nicholas ilustra a importância da utilização de exames de DNA para a

retratação  de  possíveis  erros  da  Justiça,  impulsionados,  muitas  vezes,  pela  deficiência

probatória  relacionada  ao  caso  analisado.  Entretanto,  a  engenharia  genética  igualmente
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permitiu  a  identificação criminal  de acusados,  através  da análise  comparativa entre  perfis

genéticos armazenados em bancos de dados judiciais e amostras encontradas em cenas de

crimes.  

No  Brasil,  A Lei  nº  12.654/2012  introduziu  no  ordenamento  jurídico  pátrio  a

utilização de material genético para fins de identificação criminal, assim como para a criação

e manutenção de bancos de dados de perfis genéticos. Tal fato, entretanto, gera relevantes

repercussões  ético-jurídicas,  uma  vez  que  a  referida  técnica  pode  colidir  com  direitos  e

garantias inerentes aos seres humanos.

O  presente  estudo  inicia-se  com um relatório  detalhado  do  documentário  que  o

inspira, uma vez que a História de Nicholas Yarris ilustra, de maneira comovente e clara,

como  a  realização  de  um  exame  de  DNA foi  capaz  de  salvar  a  vida  de  uma  pessoa

injustamente  condenada  à  pena  de  morte.  Em um segundo momento,  desenvolve-se  uma

breve  explanação  dos  princípios  básicos  relacionados  à  engenharia  genética,  envolvendo

esclarecimentos  sobre  a  molécula  de  Ácido  Desoxirribonucleico  e  a  sua  relevância  aos

estudos científicos.

Após  apresentação  de  conceitos  básicos,  a  pesquisa  concentra-se  na  análise  da

utilização de perfis  genéticos ao longo de um processo penal,  detalhando as repercussões

ético-jurídicas que podem decorrer desta utilização. O recurso à análise comparativa entre

perfis genéticos pode se mostrar de grande relevância à prevenção, bem como à retração do

erro Judiciário, uma vez que é capaz de agregar um maior aspecto técnico à investigação

criminal, desde que corretamente utilizada.

De  maneira  semelhante,  a  identificação  criminal  através  de  perfis  genéticos  e  a

consequente criação de bancos de dados que possibilitem tal identificação é, atualmente, uma

realidade em diversos países ao redor do mundo. A submissão do acusado a tal meio prova é

capaz de atingir direitos e garantias estabelecidos para que o processo seja idôneo, justo e

democrático, não prejudicando os direitos inerentes à pessoa humana.

Dessa forma, é preciso que haja harmonização entre a utilização dos perfis genéticos

na investigação criminal e os princípios que asseguram ao acusado um tratamento justo ao

longo da investigação.  O acusado deve ser visto como um sujeito de direitos vulnerável ao

Estado,  detentor  do jus  puniendi  em  face  do  infrator  das  normas  estabelecidas  a  uma

convivência social  harmônica e pacífica.  Tal harmonização pode ser realizada de maneira

satisfatória através do princípio da proporcionalidade.

Em  seguida,  a  pesquisa  dedica-se  à  análise  detalhada  do  princípio  da

proporcionalidade, já que este é um instrumento fundamental para a harmonização do conflito
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entre  direitos  conflitantes,  ou  do  conflito  entre  direitos  e  medidas  estatais  invasivas  às

garantias  inerentes  à  pessoa  humana.  A proporcionalidade,  ainda,  subdivide-se  em  três

relevantes subprincípios, quais sejam os da adequação, da necessidade e da ponderação.

Após  a  análise  das  questões  ético-jurídicas  que  permeiam  o  presente  trabalho,

conclui-se que não é viável a exclusão, por completo, da utilização dos perfis genéticos na

investigação criminal. Entretanto, resta claro que seu emprego deve ser realizado de maneira a

não afastar, integralmente, a incidência dos direitos e garantias inerentes à pessoa humana no

processo penal.

A HISTÓRIA DE NICHOLAS YARRIS: O MEDO DO 13

“O medo do 13” ou, em inglês, “The Fear of 13”, é um documentário dirigido por

David Sington no qual Nicholas Yarris relata a sua passagem pelo sistema prisional do Estado

da Pensilvânia, nos Estados Unidos.

Yarris, segundo seu relato emocionante e detalhado, enfrentou severas dificuldades

socioeconômicas  ao  longo  de  sua  infância  e  adolescência,  as  quais  culminaram  no

desenvolvimento de dependência química. Impulsionado pela ânsia do vício em substâncias

psicotrópicas, Nicholas passou a realizar furtos de veículos os quais eram, então, vendidos,

para que fossem desmontados ou revendidos.  

Após o furto de um novo veículo, Nick dirigia rumo à estrada, imerso na sensação

estimulante das substâncias químicas, quando fora abordado por um policial, o qual iniciou a

vistoria preventiva dos documentos do veículo e do motorista.  Muito nervoso e um tanto

quanto desorientado, Yarris iniciou um confronto físico com o policial, o qual culminou com

sua condução ao posto policial mais próximo.

Já  na  delegacia,  Nicholas  fora  informado  de  que  responderia  às  acusações  de

resistência à prisão, roubo de veículo, desacato à autoridade, dentre outras. Assustado, com

apenas 20 anos e pouco conhecimento jurídico, pensou que de alguma forma conseguiria se

livrar daquelas acusações. Entretanto, ao tentar se livrar das acusações originais, Nick acabou

se colocando como o principal suspeito do assassinato de Linda Mae Craig, consumado em 15

de dezembro de 1981, em Delaware, no estado da Pensilvânia.

Ao deixar mais um dia comum de trabalho, Linda dirigiu-se até o estacionamento do

estabelecimento onde deixara seu veículo. Abordada de surpresa, a vítima foi sequestrada e

levada  até  um lugar  ermo,  no  qual  o  agressor  não  identificado  a  violentou sexualmente,

deferindo-lhe, logo após, seis facadas letais.

Em uma narrativa chocante do dia do julgamento de suas acusações, 23 de Janeiro de
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1983, Yarris revela como restou condenado à pena de morte pelo brutal assassinato de Linda,

do qual não sabia nada mais do que lera em alguns jornais.  Na época do julgamento,  os

métodos de prova pericial eram precários e a identificação criminal através do exame de DNA

ainda não havia se desenvolvido.

Dessa forma, apenas os fatos de Nicholas morar próximo do local de trabalho de

Linda,  bem como de ter  o mesmo tipo sanguíneo do assassino pesaram em seu desfavor,

embasando uma condenação à pena de morte através do uso de cadeira elétrica.

Injustamente acusado, passou mais de 20 anos preso e, durante 15 anos, buscou a

realização de um exame de DNA para que sua inocência fosse, finalmente, comprovada. Após

inúmeras  tentativas  infrutíferas,  Nick  escreveu  uma  carta  ao  Juiz  encarregado  de  suas

apelações, requerendo a execução de sua sentença. Intrigado, o Juiz pediu a realização de

mais um teste de DNA, o qual comprovou, finalmente, a inocência de Nicholas Yarris, o qual

deixou a prisão no dia 09 de Março de 2003.

A História  de  Nicholas  Yarris  é  um emocionante relato real  da utilização de um

exame de DNA objetivando retratação de um erro judiciário. Nesse sentido, faz-se necessário

um maior esclarecimento sobre os conceitos que envolvem determinado exame, bem como

uma  análise  das  questões  ético-jurídicas  que  decorrem  de  sua  aplicação  durante  uma

investigação criminal.

ASPECTOS  BÁSICOS  RELACIONADOS  À  ENGENHARIA GENÉTICA E  À
MANIPULAÇÃO DO MATERIAL GENÉTICO HUMANO

A engenharia genética evoluiu ao longo dos anos, especialmente no final do século

XX e  ao  longo do século  XXI,  em que  foi  auxiliada  pelos  avanços  tecnológicos  e  pela

intensificação do fenômeno da globalização. Tal engenharia caracteriza-se como um ramo da

biotecnologia, responsável pela manipulação do material genético de um indivíduo.

O ácido desoxirribonucleico, DNA, foi descoberto em 1953, após anos de pesquisas

empreendidas  por  diversos  estudiosos.  As  primeiras  descobertas  significativas  acerca  da

genética foram realizadas pelo monge Johann Gregor Mendel, o qual estabeleceu os padrões

de transmissão das informações genéticas através da análise da reprodução de várias espécies

de ervilhas.

Atualmente, sabe-se que o DNA é uma molécula contida no núcleo das células dos

seres vivos, agregando toda informação genética do organismo. É composta por duas espécies

de fitas, as quais são unidas pelas bases nitrogenadas através de pontes de hidrogênio. As

bases que o compõe são: adenina, citosina, timina e guanina. A ordem sequencial destas bases
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nitrogenadas é diferente e única para cada indivíduo.

No documentário estudado, um exame de DNA foi capaz de provar a inocência de

Nick Yarris, condenado à morte, nos Estados Unidos. O referido exame consiste na utilização

do  material  genético  não  codificante,  qual  seja,  aquele  que  não  possui  as  características

pessoais relativas ao indivíduo, como a cor dos olhos ou a cor da pele.

O material genético não codificante, depois de extraído, é submetido a uma análise

da sequência de suas bases nitrogenadas. Sendo esta sequência única para cada ser humano,

torna-se possível a realização de um exame genético, objetivando a identificação criminal,

bem como a definição do perfil genético do identificado.

A UTILIZAÇÃO DE PERFIS GENÉTICOS NA PERSECUÇÃO PENAL

No campo do direito  processual  penal,  a  análise  dos perfis  genéticos  ampliou as

técnicas  de  investigação,  possibilitando,  até  mesmo,  a  criação  de  bancos  de  dados  de

informações genéticas. Atualmente, utilizando o DNA não codificante, é possível comparar a

sequência das bases nitrogenadas contidas em duas moléculas de ácido desoxirribonucleico,

com o intuito de se avaliar a compatibilidade entre elas.

A técnica pode ser apresentada,  ao longo de uma persecução penal,  tanto para a

defesa quanto para a acusação da pessoa submetida ao processo. No tocante à defesa, um

exame comparativo das bases nitrogenadas do DNA é capaz de evitar, bem como de retratar

um erro judiciário já cometido.

Nos Estados Unidos, por exemplo, O Projeto Inocência (Innocence Project) patrocina

casos  como  o  de  Nicholas  Yarris,  em que  pessoas  injustamente  condenadas  requerem a

realização de  um exame de DNA ou,  até  mesmo,  a  revisão dos  exames já  realizados no

processo, para que a sua inocência seja, enfim, demonstrada. Dados do site oficial do projeto

revelam que, desde sua criação, em 1992, 347 pessoas tiveram sua inocência confirmada, 20

delas estavam no chamado “corredor da morte”, assim como Yarris.  

Diversos fatores podem contribuir para um possível erro da Justiça. A condenação de

Nick, de acordo com o documentário estudado, ocorreu em função da deficiência probatória

da  época,  nos  Estados  Unidos.  No  caso  relatado,  a  mera  compatibilidade  entre  o  tipo

sanguíneo  de  Nicholas  e  o  do  autor  do  homicídio  bastou  para  que  Yarris  sofresse  a

condenação, de forma equivocada.

Além da  deficiência  probatória,  a  utilização  da  testemunha  ocular  também pode

contribuir para uma acusação equivocada. Estudos da Psicologia demonstram que até mesmo

a vítima pode cometer equívocos no momento da identificação de seu agressor, em função da
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elevada carga emocional e do fenômeno da “falsa memória”. Tal fenômeno é amplamente

estudado pelos profissionais da psicologia e consiste em verdadeiros “erros” da memória, os

quais  podem impulsionar  a  pessoa  a  acreditar  em fatos  que  nunca  aconteceram na  vida

concreta.

(...) Às vezes, um fato é distorcido; outras, esquecido; mas existem aqueles que, por
mais  que  a  pessoa  tente,  nunca  consegue  esquecer.  O  estudo  destes  problemas
ocorridos por erros da memória é tão importante quanto fascinante. O fenômeno das
Falsas Memórias é um exemplo desta classe de erros.33

Ademais, a prática de um crime apresenta-se como uma falha no mecanismo social,

de maneira que a população em geral espera uma resposta idônea e adequada do Estado, que

se  resume  na  punição  do  autor  do  fato.  Dessa  forma,  a  prática  de  crimes  mais  severos

impulsiona a população a pressionar o Estado para que este exerça o  jus puniendi sobre o

autor do crime.

A comoção social somada à necessidade do Estado de punir o infrator ocasiona, nos

crimes de maior comoção social, uma busca incansável pela solução a qual, muitas vezes,

pode não se basear em muitas provas concretas. Nick Yarris, cuja história inspirou a presente

discussão, foi condenado com base em provas incapazes de sustentar uma condenação tão

severa quanto a que fora arbitrada.

Nesse sentido, a utilização do exame de DNA caracteriza-se como uma prova mais

técnica,  capaz de agregar  maior segurança científica à investigação criminal.  Utilizada de

forma subsidiária, isto é, não podendo ser a única prova do processo, bem como de maneira a

ser  corretamente  manipulada  e  analisada,  apresenta  maiores  de  chances  de  não  possuir

equívocos do que as demais técnicas probatórias corriqueiramente utilizadas ao longo de um

processo penal.

Diante o exposto, afere-se que o uso da análise comparativa dos perfis genéticos é

capaz de prevenir, bem como de retratar o erro judiciário, desde que utilizada de subsidiária,

sendo,  ainda,  corretamente  manipulada  e  analisada.  É  possível,  ainda,  a  realização  da

identificação  criminal,  fato  que  merece  uma  análise  ético-jurídica  em  face  dos  direitos

fundamentais assegurados à pessoa humana.

No  Brasil,  A Lei  nº  12.654/2012  introduziu  no  ordenamento  jurídico  pátrio  a

utilização de material genético para fins de identificação criminal, bem como para a criação e

manutenção de bancos de dados de perfis genéticos.

Em linhas gerais,  o  referido diploma normativo se  refere  ao  armazenamento  de
material  genético  não  codificante  (isto  é,  que  não  contém,  supostamente,
informações relativas a características pessoais do indivíduo, apenas permitindo a

33 ALVES,  Cíntia  Marques  e  LOPES,  Ederaldo  José. Falsas  Memórias:  questões  teórico-metodológicas.
Paidéia (Ribeirão Preto) [online]. 2007, vol.17, pág. 46.
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sua identificação), relativamente aos condenados por crime praticado com violência
contra a pessoa ou considerado hediondo.34

Dessa forma, os condenados por crimes praticados com violência contra pessoa ou

considerados  hediondos  são  compelidos,  por  lei,  a  fornecerem  material  genético  para

armazenamento em bancos de dados de perfis genéticos.  Tais bancos,  segundo o diploma

legal, são confidenciais e temporários, sendo consultados, em caso de necessidade, para fins

de identificação criminal.

Ainda no ordenamento jurídico brasileiro, a Constituição Federal ostenta importante

posição normativa, de maneira que as normas infraconstitucionais devem ser compatíveis com

os preceitos elencados em seu texto. A Lei infraconstitucional 12.654/2012, estabelecendo a

identificação  criminal,  pode  ferir  determinados  princípios  e  direitos  constitucionais,  a

exemplo do princípio do devido processo legal.

O  artigo  5º,  inciso  LIV,  da  Constituição  Federal  Brasileira  de  1988  garante  o

princípio do devido processo legal quando assevera que: “ninguém será privado da liberdade

ou de seus bens sem o devido processo legal”. Neste sentido, o princípio mencionado resume-

se na garantia, a todos, de um processo o qual siga rigorosamente as etapas previstas em lei,

sendo estas munidas de garantias e direitos constitucionais para que o procedimento tenha

validade jurídica.

O  devido  processo  legal,  ou,  em  inglês,  “due  processo  of  law”,  é  de  suma

importância em um processo penal, uma vez que a liberdade do acusado encontra-se passível

de restrição em face do jus puniendi detido pelo Estado. Além de estar previsto em diversos

diplomas internacionais que versam sobre direitos humanos, o mencionado princípio guarda

ligação com demais preceitos fundamentais, os quais podem ser igualmente cerceados pela

utilização de perfis genéticos com fins de identificação criminal.

O “due processo of law”, ainda,  especifica-se em material  e  formal.  Seu aspecto

material  ou  substancial  relaciona-se  às  garantias  fundamentais  que  protegem o  particular

contra  qualquer  atividade  estatal  lesiva  aos  direitos  fundamentais.  Já  o  aspecto  formal

caracteriza-se pelas garantias processuais asseguradas às partes ao longo de todo o processo.

Relacionado  ao  devido  processo  legal,  encontra-se  o  princípio  do  contraditório,

expresso  no  artigo  no  artigo  5º,  inciso  LV,  da  Constituição  Federal,  através  do  qual  se

assegura,  aos litigantes  e acusados em geral o direito  à participação em todos os atos  do

processo, podendo conhecer e contradizer o que fora exposto pela parte contrária, utilizando-

34 GRANT, Carolina. Limites e possibilidades constitucionais à criação do banco de dados de perfis genéticos
para fins de investigação criminal no Brasil. Revista da Academia Brasileira de Direito Constitucional.
Curitiba, vol. 3, n. 5, 2011, pág. 331.
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se de todos os meios permitidos pelo Direito. 

Mais do que um mero direito à ciência e à audiência, o princípio do contraditório

resume-se  na  possibilidade  de  as  partes  participarem  ativamente  na  formação  do

convencimento do Juiz, de forma equânime e em “paridade de armas”, o que significa que,

em um processo penal, tanto acusação quanto defesa devem possuir as mesmas oportunidades

de alegação e de prova.

Respeitando  o  essencial  princípio  do  contraditório,  a  prova  fundada  em  exames

comparativos  de  perfis  genéticos,  apresentada  por  uma  das  partes  do  processo,  deve  ser

submetida à análise pela parte contrária, que poderá contra razoá-la, requerendo a realização

de um novo exame ou, até mesmo, apresentando novas provas que possam conflitar com a

que fora apresentada.

Relacionado ao contraditório, encontra-se o direito à ampla defesa, que assegura ao

acusado a prerrogativa de se defender utilizando-se de todos os meios de prova permitidos

pelo ordenamento jurídico, sendo-lhe garantido, ainda, permanecer em silêncio, sem que isso

importe em presunção de culpabilidade.

A Constituição Federal, em seu artigo 5º, inciso LXIII, garante o direito ao silêncio,

de maneira  que  ao preso serão  informados  os  seus  direitos,  dentre  eles  o  de permanecer

calado. Nesse sentido, a obrigatoriedade no fornecimento de material genético imposta pelo

artigo 3º da Lei nº 12.654/2012 aos condenados por crimes praticados com violência contra a

pessoa ou considerados hediondos, pode cercear, em especial, o direito ao silêncio e, ainda, o

direito a não autoincriminação.

Qualquer tipo de coleta sem o seu consentimento, bem como o recurso a amostras já
existentes em um banco de perfis genéticos destinado à persecução criminal, além
de meios atentatórios ao estado de inocência, também comprometem, sobremaneira,
o direito ao silêncio. É preciso observar-se, com muita cautela, pois, em que medida,
hipóteses e de que forma estes direitos e garantias fundamentais podem vir a ser
flexibilizados.35

Resta  clara  a  relevância  da  utilização  de  perfis  genéticos  ao  longo  de  uma

investigação criminal. Como prova subsidiária, é capaz de agregar um maior caráter técnico à

persecução, auxiliando a prevenir, bem como a retratar um erro judicial. Entretanto, quando

empregada com fins de identificação criminal,  a  técnica probatória estudada pode cercear

direitos e garantias fundamentais assegurados ao acusado para que este não fique vulnerável

perante ao Estado, detentor legítimo do jus puniendi.

Dessa  forma,  faz-se  necessária  a  harmonização  entre  a  supramencionada  técnica

35 GRANT, Carolina. Limites e possibilidades constitucionais à criação do banco de dados de perfis genéticos
para fins de investigação criminal no Brasil. Revista da Academia Brasileira de Direito Constitucional.
Curitiba, vol. 3, n. 5, 2011, págs. 349-350.
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probatória  e  os princípios  e  direitos  que devam incidir  no caso concreto para que haja  a

garantia  de  um  processo  penal  justo,  idôneo  e  democrático.  Apto  a  realizar  a  referida

harmonização,  está  o  princípio  da  proporcionalidade,  aclamado  como  um  relevante

instrumento interpretativo.

O PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE

O princípio da proporcionalidade, muito relevante nos estudos dos direitos humanos,

consiste na aferição da idoneidade, necessidade e equilíbrio de uma intervenção estatal em

determinado direito fundamental. Tal intervenção pode ser resultado de lei, decisão judicial ou

ato administrativo.

Essa intervenção estatal pode ser fruto de conduta imputável a qualquer Poder do
Estado: lei, ato administrativo ou decisão judicial. Por isso,esse princípio é utilizado
em três situações típicas: 1) existência de lei ou ato administrativo que, ao incidir
sobre determinado direito, o restrinja; 2) existência de lei ou ato administrativo que,
ao incidir sobre determinado direito, não o proteja adequadamente; 3) existência de
decisão judicial que tenha que, perante um conflito de direitos humanos, optar pela
prevalência de um direito, limitando outro.36

Na doutrina jurídica, a proporcionalidade consagra-se como um princípio voltado à

interpretação  das  normas,  direitos,  garantias  e  preceitos  fundamentais.  No  ordenamento

jurídico brasileiro, segundo André de Carvalho Ramos (2012), não há menção expressa acerca

do  princípio  da  proporcionalidade  na  Constituição  Federal  de  1988  e  nem  nos  tratados

internacionais  assinados  pelo  Brasil,  sendo  apenas  implícito  na  Constituição,  doutrina  e

precedentes do Supremo Tribunal Federal.

Atualmente,  a  doutrina  jurídica  brasileira  reconhece  duas  facetas  do  princípio

supracitado, a faceta da promoção dos direitos humanos e a faceta da ponderação, através da

qual a proporcionalidade é utilizada em um conflito de direitos, de forma que nenhum deles

seja excluído por completo no momento de sua subsunção a uma situação da vida concreta.

O presente trabalho analisa a possibilidade de utilização de perfis genéticos ao longo

de uma investigação criminal. No Brasil, A Lei nº12.654/2012, ato estatal infraconstitucional,

permitiu  o  emprego  de  referida  técnica,  cerceando,  assim,  alguns  direitos  e  garantias

elencados na Constituição Federal. Diante de um ato estatal que se contraponha a preceitos

constitucionais  fundamentais  torna-se  necessária  a  utilização  do  princípio  da

proporcionalidade.

Ao  mesmo  tempo  em  que  as  leis  asseguram  direitos  e  garantias  às  pessoas,

objetivando uma convivência social justa e harmônica, a Ciência, através de suas pesquisas e

descobertas, dedica-se a tornar a vida em sociedade mais dinâmica e ágil.  A utilização de

36 RAMOS, André de Carvalho. Curso de direitos humanos. São Paulo: Saraiva, 2014, pág. 102.
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material  genético  na  investigação  criminal  foi  um  dos  avanços  trazidos  pela  evolução

científica. Mesmo cerceando alguns direitos e garantias comuns a todos os seres humanos, a

técnica estudada não pode deixar de ser utilizada em determinadas situações da vida concreta,

em especial  nos  casos  em que  sua  utilização  possa  embasar  uma persecução  penal  mais

técnica e menos sujeita a equívocos.

A História de Nicholas Yarris ilustra, de maneira comovente, como a realização de

um exame comparativo de DNA tornou-se crucial para a comprovação de sua inocência, uma

vez que a sua condenação, em razão da deficiência de técnicas probatórias da época, baseou-

se em fatos vagos, os quais não poderiam sustentar uma sanção tão severa quanto a que lhe

fora aplicada.  

Assim como o emprego de perfis genéticos na investigação criminal pode prevenir,

bem como retratar o erro judicial, os direitos e garantias fundamentais possuem a finalidade

de  assegurar  um  processo  justo,  equânime  e  democrático,  não  devendo,  assim,  serem

excluídos de seu âmbito de incidência perante o caso concreto, de maneira em que se torna

necessária  uma harmonização entre  estes  preceitos  asseguradores  do processo e  a  técnica

probatória mencionada.  

O  princípio  da  proporcionalidade,  apto  a  realizar  a  harmonização  entre  direitos

conflitantes  entre  si,  consiste  na análise  da adequação,  necessidade e  ponderação de uma

medida que restrinja direitos fundamentais. Dessa maneira, a utilização de material genético

objetivando a investigação criminal, deve ter os seus elementos de adequação, necessidade e

ponderação  aferidos  em face  dos  direitos  à  ampla  defesa,  ao  contraditório,  à  intimidade

genética e ao silêncio, dentre muitos outros elencados em diversos diplomas internacionais de

direitos humanos e, também, na Constituição Federal Brasileira de 1988.

A  doutrina  e  a  jurisprudência  habitualmente  decompõem  o  princípio  da
proporcionalidade  em  três  elementos  (também  denominados  subprincípios  ou
subcritérios),  a  saber:  a  adequação  das  medidas  estatais  à  realização  dos  fins
propostos, a necessidade de tais medidas e finalmente a ponderação (ou equilíbrio)
entre  a  finalidade  perseguida  e  os  meios  adotados  para  sua  consecução
(proporcionalidade  em  sentido  estrito).  Esse  detalhamento  do  princípio  da
proporcionalidade garante transparência e coerência no controle dos atos estatais,
que  são  efetuados  em geral  pelos  Tribunais.  Na aplicação  da  proporcionalidade,
esses elementos são utilizados em momentos distintos e sucessivos. Se não houver o
atendimento a um determinado elemento, nem se analisa o elemento seguinte, ou
seja, não superado um primeiro elemento, o ato é considerado desproporcional.37

A análise proporcional deve ser realizada em face de cada caso concreto, momento

em que se será averiguada a necessidade da utilização da prova fundada em análise de perfis

genéticos. Serão analisados, também, os direitos que serão relativizados em razão da referida

37 RAMOS, André de Carvalho. Curso de direitos humanos. São Paulo: Saraiva, 2014, pág. 104.
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técnica probatória e as consequências decorrentes de tal fato.

Essa ponderação há sempre que ser feita levando-se em conta o princípio reitor para

o qual se dirige e é a própria razão de ser de toda ordem jurídico-normativa, que antecede

mesmo o direito positivo, condiciona-o e lha dá a razão de existir, qual seja a pessoa humana.

Com efeito,  ao  discorrer  sobre  a  pessoa  humana  como  valor  fonte  de  todos  os

valores, a filosofia se debruça em torno do exame de acontecimentos históricos que compõem

experiências  ora  felizes,  ora  malogradas  nas  conjunturas  de  tempo  e  espaço,  sempre  no

propósito de dominar a natureza ou estabelecer formas de convivência. Anota a respeito o

jusfilósofo MIGUEL REALE:

Quando se estuda, por conseguinte, o problema do valor, devemos partir daquilo que
significa  o  próprio  homem.  Já  dissemos  que  o  homem é  o  único  ser  capaz  de
valores. Poderíamos dizer, também, que o ser do homem é o seu dever ser. O homem
não é uma simples entidade psicofísica ou biológica, redutível a um conjunto de
fatos  explicáveis  pela  Psicologia,  pela  Física,  pela  Anatomia,  pela  Biologia.  No
homem existe algo que representa uma possibilidade de inovação e de superamento.
A natureza sempre se repete, de acordo com a fórmula de todos conhecida, segundo
a qual tudo se transforma e nada se cria. Mas o homem representa algo que é um
acréscimo à natureza, a sua capacidade de síntese, tanto no ato instaurador de novos
objetos do conhecimento como o ato constitutivo de novas forma de vida.
No centro de nossa concepção axiológica, situa-se a idéia do homem como ente que
é e deve ser, tendo consciência dessa dignidade. É dessa autoconsciência que nasce a
idéia de pessoa, segundo a qual não se é homem pelo mero fato de existir, mas pelo
significado ou sentido da existência.38

Ainda como muito bem conclui o jusfilósofo RECASENS SICHES, a dignidade da

pessoa, que se considera consubstancial a todo ser humano, é um valor metajurídico que o

direito deve reconhecer. A dignidade humana não é um direito, senão causa e fundamento de

todo direito39.

Não é por acaso que os que se dedicam ao estudo dos métodos de argumentação

jurídica ou da elaboração teórica do discurso ou da justificação jurídica, reportam-se sempre à

formulação de conceitos superiores, a que se poderia, aqui, associar ao valor fonte já referido.

O próprio ALEXY, ao iniciar sua  Teoria da Argumentação Jurídica,  cita Karl  Larenz,  ao

assentar  que  ninguém mais pode afirmar seriamente que a aplicação das  leis  nada mais

envolva do que uma inclusão lógica sob conceitos superiores abstratamente formulados40  

Dessa forma, a utilização de perfis genéticos na investigação criminal não deve ser

refutada por completo em nome da proteção aos direitos e garantias que permeiam o processo

penal. Ao contrário, deve ser com eles harmonizada, de maneira que haja uma relativização de

tais  direitos  sem acarretar  prejuízos  ao  acusado,  sujeito  de direitos  vulnerável  ao Estado,

38 REALE, Miguel. Introdução à filosofia. Saraiva: SP. 1994, págs. 159-161.
39  RECASENS SICHES, Luís. Filosofia del derecho. Ed. Porrua. México, 1961, p. 549.
40 ALEXY,  Robert.  Teoria  da  argumentação  jurídica  –  a  teoria  do  discurso  racional  como  teoria  da

justificação jurídica. Trad. Zilda Hutchinson Schild Silva. Landy;SP. 2001. pág. 17.

195



detentor legítimo do jus puniendi.

DISPOSIÇÕES FINAIS

O ser humano, em sua natureza, é um ser social, de maneira que o Direito e a Ciência

caracterizam-se como dois relevantes instrumentos para que a vida em sociedade seja cada

vez mais harmônica e pacífica. Buscou-se estabelecer essa relação, na exata proporção em que

se vinculam direito e vida, de modo que um está e estará sempre em função da estabilidade e

dignidade do outro, de maneira instrumental.

De qualquer modo, essas considerações às escâncaras mostraram o que se propõem a

mostrar, ou seja, que o ser humano, em sua odisseia evolutiva, não só é um ser biológico, mas

também uma pessoa que tem dignidade e direitos inatos, que se podem ver afetados se não se

atua  rigorosamente  no  âmbito  de  uma  limitação  ética  mesmo  no  campo  do  progresso

crescente da investigação científica, tendo como parâmetro e limite uma relação de respeito e

proteção  da  vida  humana.  Assim,  por  mais  ricas  e  variáveis  que  sejam as  circunstâncias

socioculturais, há que se pautarem por um princípio básico e imutável, conduzido por um

primeiro e sobreposto dever ético, desde o surgir das civilizações e até o seu ocaso, qual seja o

da obrigação moral com a vida.

O Direito é responsável pela existência das normas de conduta social que, uma vez

violadas, atribuem ao Estado o direito de punir o infrator. Nesse sentido, o crime caracteriza-

se como uma falha social a ser corrigida, sendo a punição arbitrada ao infrator um meio de

resposta à sociedade. Entretanto, a busca indiscriminada por tal resposta é responsável pela

atribuição, ao acusado, de uma posição vulnerável perante o Estado.  

Nicholas Yarris, protagonista do documentário “O medo do 13”, após um julgamento

destituído de segurança jurídica e de provas idôneas, foi condenado à pena de morte, passando

20 anos privado de sua liberdade no sistema prisional  do estado da Pensilvânia,  Estados

Unidos. Após inúmeras tentativas, Nicholas conseguiu a realização de um exame comparativo

entre  o  seu  DNA e  o  material  genético  encontrado  na  cena  do  crime,  o  que  finalmente

comprovou a sua inocência.

O caso de Yarris ilustra de maneira comovente a importância de uma investigação

criminal segura, justa e democrática, uma vez que o acusado é vulnerável perante o Estado,

que se utiliza de todos os meios legalmente permitidos a fim de exercer de maneira satisfativa

o  seu  jus  puniendi.  Dessa  forma,  é  de  suma  importância  que  existam  meios  os  quais

conduzam o Estado a exercer o seu poder de punição frente ao verdadeiro infrator, uma vez

que a liberdade é um bem jurídico indisponível a ser restringido pela pena que será imposta.
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A utilização  de  material  genético  na  investigação  criminal  destaca-se  como uma

evolução científica apta a assegurar uma persecução penal mais técnica e menos suscetível a

equívocos.  Entretanto,  tal  técnica  probatória  pode  cercear  direitos  e  garantias  inerentes  à

pessoa  humana,  de  forma  em  que  passa  a  ser  necessária  a  utilização  do  princípio  da

proporcionalidade, objetivando a harmonização entre a aplicação desta técnica e os direitos e

garantias por ela ameaçados.

O princípio da proporcionalidade é apto a realizar a mencionada harmonização, uma

vez que se caracteriza pela aferição da adequação, necessidade e ponderação de uma medida

restritiva de direitos. A análise proporcional deve ser realizada, então, em função de cada caso

concreto, de maneira a se averiguar a necessidade de utilização da prova fundada na análise

de perfis genéticos em face dos direitos os quais ela pode relativizar.

Os avanços científicos existem em função da sociedade, tornando o convívio social

menos gravoso. Como evolução científica, a utilização de perfis genéticos na investigação

criminal acrescenta um caráter mais técnico ao processo, mostrando-se útil à prevenção, bem

como à retratação do erro judicial, não devendo, em razão disso, ser refutada integralmente da

persecução penal.

Da mesma forma, os direitos e garantias fundamentais permeiam o processo penal

objetivando  assegurar  ao  acusado  a  devida  proteção  perante  o  Estado,  uma  vez  que  a

liberdade daquele  encontra-se passível  de restrição  pelo  poder  punitivo  deste.   Assim,  os

preceitos  jurídicos  que  garantem  um  processo  democrático,  idôneo  e  livre  de  exageros

também não devem ser excluídos por completo do âmbito da persecução penal.

Tendo a sua vida ameaçada, além de passar mais de 20 anos privado injustamente de

sua liberdade, Nicholas Yarris caracteriza-se como um exemplo de que a persecução penal

deve permear-se de preceitos jurídicos garantidores de um processo idôneo, bem como de

meios capazes de tornar a investigação mais eficaz.

Capaz de atribuir um maior caráter técnico a persecução penal, a utilização de perfis

genéticos  como  prova  subsidiária  deve,  então,  ser  harmonizada  através  da  aplicação  do

princípio  da  proporcionalidade  com os  direitos  e  garantias  fundamentais  que  instruem o

processo  penal,  de  maneira  que  ao  acusado  seja  garantido  um  processo  justo,  idôneo  e

democrático.
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O PAPEL DO ESTADO COM A CRIANÇA EM UM AMBIENTE DE

VIOLÊNCIA SEXUALDOMÉSTICA: REFLEXÕES ACERCA DO

FILME O QUARTO DE JACK

Beatriz ABUJAMRA41

Nathália Santos ARAUJO42

RESUMO

O presente trabalho estuda a construção da personalidade da criança em meio a um ambiente
de violência doméstica, principalmente sexual, através da relação entre genitores e infante.
Desta forma, o problema posto consiste justamente em como proteger a criança dos impactos
causados em seu desenvolvimento por conviver em uma esfera degradada. Objetiva-se, neste
limiar, entender o conceito de infância no atual momento histórico, bem como a prevaricação
do círculo familiar pela condição de violência, de maneira que se observa dentro do filme “O
Quarto  de  Jack”,  através  das  personagens  principais  Joy  e  Jack,  que  sofrem  diversas
dificuldades e transtornos de personalidade devido à violência sofrida. Considera-se com isso,
que  a  atuação  conjunta  do  Estado,  da  sociedade  e  da  família  seja  a  única  maneira  de
salvaguardar  essas  crianças  da  situação  que  estão  sujeitas.  Para  a  abordagem  do  tema,
utilizou-se o método dedutivo, bem como as técnicas de pesquisa bibliográfica, documental e
cinematográfica.

PALAVRAS-CHAVE: Violência sexual. Família. Degradação. Infância.

ABSTRACT

The present paper studies the construction of the child's personality, in the domestic violence
envirnonment, mainly the sexual, trough the relationship between parents and kids. Therefore,
the  problem  consist  exactly  in  how  to  protect  the  kids  of  the  impacts  caused  in  their
development for hang out in a degraded sphere. The aim is, at this threshold a borrower,
understand the concept of childhood presents in the historical moment, as well as the family
envirnonment  degraded  by  the  condicion  of  violence,  as  shown by  in  the  Room movie,
through the main  characters  Joy and Jack,  who suffered  many dificulties  and personality
disorder due to the violence. It is considered with it that the joint performace of the State and
the família is the only way the protect these children of the situation that with are subject. For
the devolopment of the research, used the deductive method as method of approach, and the
techniques of indirect documental, bibliographic and audiovisual research.

KEYWORDS:   Sexual violence. Family. Degragation. Childhood.
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INTRODUÇÃO

A instrução básica de todo ser humano inicia-se no seio familiar, por isto, tamanha é

a importância  de uma família  bem estruturada,  de modo a propiciar um desenvolvimento

saudável aos filhos menores. Contudo, nem sempre isto ocorre, necessitando, desta forma, de

um ente soberano – o Estado- para garantir a efetivação dos direitos humanos, sobretudo no

que concerne aos seres em peculiar condição de desenvolvimento.

O presente estudo busca demonstrar os prejuízos que a violência sexual doméstica

ocasiona para o desenvolvimento dos filhos,  uma vez que,  além de incalculáveis danos à

mulher, este tipo de crime produz consequências nocivas à formação da personalidade das

crianças e adolescentes.

A pesquisa se justifica na grande importância que deve ser atribuída ao problema,

pois o crescimento em um ambiente familiar  violado faz com quem os  atos  de violência

fiquem esculpidos na essência da criança e do adolescente, o que ocasiona a reprodução deste

tipo de comportamento na sociedade.

Analisando a obra cinematográfica “O quarto de Jack”,  buscou-se exemplificar e

enriquecer o trabalho, demonstrando as implicações na vida de uma criança que vive em um

ambiente de violência sexual. O filme traz a adaptação da obra literária da autora irlandesa

Emma Donnoughue, baseado em caso real revelado em 2008, da jovem austríaca mantida em

cativeiro  pelo  próprio  pai,  episódio  que  ficou  internacionalmente  conhecido  como  “Caso

Fritzl”. Assim, narra a história de Jack, filho de Joy, a qual foi presa e estuprada ao longo de

sete anos por Nick e, neste período e fruto da violência sexual, nasceu Jack, que viveu durante

cinco anos “no quarto” sem conhecer ou entender o mundo que existia do lado de fora.

A problemática central reside nas formas que o Estado deve atuar de modo a garantir,

com absoluta  prioridade,  o  crescimento digno dos  seres em desenvolvimento,  de forma a

efetivar  os  direitos  garantidos  na  Constituição  Federal  e  no  Estatuto  da  Criança  e  do

Adolescente.

Tomando por base pesquisas bibliográficas documentais, como o Estatuto da Criança

e  do  Adolescente  e  Constituição  Federal,  bem  como  doutrinárias,  utilizando-se  os

ensinamentos de autores como Martha Toledo de Miranda Machado e Maurício Neves Jesus,

objetivou-se, através do método dedutivo, realizar uma explanação clara e coesa acerca do

tema, com o fito de chegar à solução da problemática, apontando as formas de intervenção

estatal para impedir o desenvolvimento impróprio das crianças e adolescentes em ambientes

familiares violados.

Assim sendo, num primeiro momento explicou-se sobre os direitos básicos para o
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amplo  desenvolvimento  das  crianças  e  adolescentes.  Adiante,  realizou-se  uma explanação

acerca  do  conceito  básico  de  família,  adentrando  nas  formas  de  violência  no  âmbito

doméstico e os prejuízos causados aos filhos. Por fim, abordou-se sobre a atuação do Estado

ante a degradação da família e da sociedade, realizando alguns apontamentos sobre a Lei nº

13.431/17.

1. O DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE À LUZ DO
ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

A humanidade dispensa à  criança o tratamento legislativo que se coaduna com a

acepção  de  infância  vigente  no  momento  histórico.  A mudança  de  paradigmas,  no  que

concerne  aos  direitos  da  criança  e  do  adolescente,  realizada  em  nosso  país,  a  partir  da

Constituição de 1988 e do Estatuto da Criança e do Adolescente, reflete-se em todas as áreas

esferas  de  conhecimento,  mas de  maneira  especial,  na  esfera  dos  sistemas  de proteção e

justiça.

1.1 Síntese histórica

Desde os primórdios os homens praticam diversas formas de violência à criança,

muitas vezes contando com o apoio da legislação vigente e com a cultura dominante. “Desde

os egípcios e mesopotâmios,  passando pelos gregos e romanos,  até os povos medievais e

europeus, não se considerava a infância como merecedora de proteção especial” (Andrade,

2000, p.2). 

Somente no século XIX passou-se a ter uma visão da criança enquanto indivíduo, a

quem deveriam ser prestados afeto e educação. Dessa forma, a criança passou a ser o centro

das atenções dentro da família que, por sua vez, passou a proporcionar-lhe afeto. (Barros,

2005, p.73)

Apesar  do surgimento da primeira  concepção da  criança como pessoa,  sujeito,  o

avanço ainda era ínfimo, a maior parte delas ainda era vista como objeto dentro da estrutura

familiar.

Maurício de Jesus (2006, p. 38) pondera que a Constituição Política do Império do

Brasil de 1824 não fez qualquer referência à proteção ou garantia de prerrogativas às crianças

e  adolescentes,  sem  sequer  mencioná-los.  O  mesmo  ocorreu  com  a  promulgação  da

Constituição  da  República  dos  Estados  Unidos  no  Brasil,  em 1891,  que  também não  se

reportava as garantias de proteção à criança e ao adolescente.

A Constituição de 1934 foi o primeiro documento a se referir quanto aos direitos da
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criança e do adolescente, mesmo que de forma tímida. Ocorre, entretanto, que foi durante o

Estado Novo com a outorga da Constituição de 1937 que o Estado assumiu a responsabilidade

de assegurar as garantias da infância e da juventude.

Na década de 80, a busca pela democracia tornou-se mais concreta e com o advento

da Constituição de 1988, tirou a responsabilidade plena do Estado e atribuiu também à família

e à sociedade, introduzindo em nossa Carta Magna a Doutrina da Proteção Integral.

Com isto, notam-se os avanços conquistados ao longo do tempo no que tange aos

direitos concedidos às crianças e aos adolescentes, culminando no vasto arcabouço normativo

acerca do tema que possuímos hoje. Entretanto, devemos nos atentar à efetivação de tais de

direitos, de modo a garantir a ampla proteção almejada pela legislação vigente.

1.2 Proteção integral à criança e ao adolescente

Previsto no artigo 227 da Constituição Federal  de 1988,  o  princípio da proteção

integral constitui  a base do Estatuto da Criança e do Adolescente,  buscando garantir  uma

gama de direitos indispensáveis às crianças e adolescentes com absoluta prioridade, de modo

a  respeitar  a  condição  peculiar  de  seres  em  desenvolvimento.  Neste  diapasão,  pondera

Mauricio de Jesus:

O Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei  nº 8.069/90) institui  a  doutrina da
proteção integral à criança e ao adolescente, considerando criança a pessoa com até
12  anos  incompletos,  e  adolescente  aquela  entre  12  e  18  anos,  fixando-lhes  os
direitos e deveres e prevendo as medidas aplicáveis àqueles que afrontem os seus
preceitos legais. O Estatuto substitui o antigo Código de Menores (Lei nº 6.697/79) e
a sua doutrina da situação irregular, mas fundamentalmente foi  uma resposta aos
movimentos  da  sociedade  que  pendiam  uma  nova  política  de  atendimento  às
crianças  e  aos  adolescentes  que  não  se  baseassem  no  assistencialismo  nem  na
repressão herdada da época da Funabem e ratificada pelo Código de Menores [...].
(JESUS, 2006 p.7)

Assim sendo, as crianças e adolescentes, atualmente, encontram-se espalhados em

um sistema de direitos fundamentais, que lhes garante com absoluta prioridade, direito à vida,

saúde, educação, alimentação, ao lazer, profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito,

à liberdade e a convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma

de  negligencia,  discriminação,  exploração,  violência,  crueldade  e  opressão.  Desta  forma,

exemplifica Liberati:

Por  absoluta  prioridade,  entende-se  que,  na  área  administrativa,  enquanto  não
existirem creches, escolas, postos de saúde, atendimento preventivo e emergencial às
gestantes, dignas moradias e trabalho, não se deverão asfaltar ruas, construir praças,
sambódromos, monumentos artísticos etc, porque a vida, a saúde, o lar, a prevenção
de  doenças  são  mais  importantes  que  as  obras  de  concreto,  que  ficam  para
demonstrar o poder do governante. (2003, p. 47).

A nova  doutrina,  qual  seja,  a  da  proteção  integral,  respaldada  pelo  Estatuto  da
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Criança e do Adolescente, se sustenta através da compreensão de que crianças e adolescentes

estão em peculiar  condição de  pessoas  humanas  em desenvolvimento,  enfrentam situação

especial  de  maior  vulnerabilidade,  vez  que  ainda  não  desenvolveram completamente  sua

personalidade, o que enseja uma maior proteção, a fim de permitir que seja construída sua

personalidade em plenitude.

Frisa, entretanto, Machado (2003, p. 110), que a personalidade infanto-juvenil não é

valorizada somente como meio do ser humano atingir a personalidade adulta, isto seria um

equívoco, uma vez que a vida humana tem dignidade em si mesma, em todos os momentos da

vida,  seja  no  mais  frágil,  como  no  momento  em  que  o  recém-nascido  respira,  seja  no

momento do ápice do potencial da criação intelectual de um ser humano. 

Assim,  o  que  gera  e  justifica  a  positivação  da  proteção  especial  às  crianças  e

adolescentes não é meramente a sua condição de seres diversos dos adultos, mas soma-se a

isto a maior vulnerabilidade destes em relação aos seres adultos, bem como a força potencial

que representam à sociedade.

O filme ora estudado, “O quarto de Jack”, traz a história Jack, que viveu durante

cinco anos enclausurado em um quarto, sendo privado de inúmeros direitos inerentes à pessoa

humana. 

O Estatuto da Criança e do Adolescente e a Constituição Federal iniciam e exposição

dos  direitos  fundamentais  pelo  direito  à  vida  e  à  saúde,  considerado,  portanto,  o  mais

elementar e absoluto dos direitos fundamentais, em razão de ser indispensável ao exercício

dos demais.  Este  fora o primeiro direito  a  ser negado a Jack,  a personagem principal  da

história, uma vez que referido direito não pode se confundir com sobrevivência, pois a este

implica  legitimar  o  direito  de  viver  com  dignidade,  de  um  desenvolvimento  sadio  e

harmonioso desde o momento da formação do ser humano.

Neste sentido, Pedro Lenza (2012, p. 698) afirma que o direito à vida abrange tanto o

direito de não ser morto, privado da vida, portanto o direito de continuar vivo, como também

o direito de ter uma vida digna, garantindo-se as necessidades vitais básicas do ser humano, e

proibindo qualquer tratamento indigno, como a tortura, penas de caráter perpétuo, trabalhos

forçados, cruéis, entre outros. 

Com isto,  observar-se  que  Jack  foi  privado  desse  direito  fundamental  desde  sua

concepção,  uma  vez  que  sua  mãe  não  obteve  um  tratamento  pré-natal,  indispensável  à

gestação.  Jack  foi  impedido  de  desenvolver-se  regularmente,  tendo  em vista  não  possuir

assistência médica, odontológica, acesso a medicamentos, vacinação, nem ao menos banho de

sol, o que seria indispensável ao crescimento salutar de uma criança de sua idade.
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Ainda, ao longo do enredo do filme, verifica-se a violação constante aos direitos

garantidos à criança, tais como à liberdade ao convívio familiar e comunitário, à cultura, ao

lazer, ao esporte, à educação, bem como o direito ao respeito e à dignidade.

A liberdade,  fora um direito  retirado de Jack,  desde seu conceito mais  primário,

como ir  e vir,  bem como a expansão desse direito,  certificado na liberdade de expressão,

crença, culto, liberdade de brincar, praticar esportes, divertir-se, participar da vida em família,

na sociedade, assim como buscar refúgio, auxílio e proteção, como bem disciplina o artigo 16

do Estatuto da Criança e do Adolescente.  

O brincar da criança pequena quer dizer aprender, assimilar conceitos importantes de

educação e formação. A liberdade para brincar, praticar esportes são faces da necessidade de

lazer  inerentes  aos  seres  humanos.  São  atividades  necessárias,  pois  levam  a  um

desenvolvimento  saudável  que  é  o  sentido  da  proteção  do  sistema  legal,  por  essa  razão

prescritos.

A participação da criança na vida familiar e comunitária é a condição de ser criada e

educada no seio familiar, o que compreende preservar a criança de viver em um ambiente

livre de violência,  de pessoas dependentes de substâncias entorpecentes,  entretanto,  não é

apenas uma liberdade ou uma possibilidade que se reconhece à criança,  mas também um

direito  subjetivo,  que  requer  prestações  positivas  e  condições  favoráveis  ao  seu

acontecimento. 

Assim, observa-se a amplitude de direitos que devem ser garantidos às crianças e aos

adolescentes, de forma a assegurar a vasta proteção aos mesmos, o que incumbe não apenas a

família,  como  também  a  sociedade  e  o  Estado,  objetivando,  desta  maneira,  prevenir  a

efetivação dos direitos fundamentais. Contudo, nem sempre isto ocorre, como observado no

filme, onde Jack nasce e vive até os cinco anos de idade com a violação de inúmeras garantias

inerentes a todo ser humano. 

2.  A VIOLÊNCIA SEXUAL DOMESTICA: A DEGRADAÇÃO DO AMBIENTE
FAMILIAR

É sabido que  existem diversas  formas  de  violência  que  podem afetar  –direta  ou

indiretamente - o desenvolvimento da criança e do adolescente. Contudo, a violência exercida

no  ambiente  familiar,  além  de  uma  das  formas  mais  comuns,  é  a  que  pode,  ainda  que

silenciosamente, causar maiores danos à formação da personalidade dos filhos que convivem

em um lar violado.

Embora muito se fale em violência física, existem diversas outras formas de oprimir
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violentamente as  vitimas,  podendo citar  como as  principais:  violência  psicológica,  moral,

patrimonial e sexual, sendo esta última o enfoque principal do presente estudo.

2.1 – A família e o desenvolvimento familiar

A família  é  uma  das  unidades  básicas  da  sociedade,  sendo  a  primeira  -e  mais

importante- instituição organizada no mundo. É formada por indivíduos que possuem laços de

sangue e/ou afeto, os quais influenciam e são influenciados por outras instituições. Com isto,

merece ser vista com grande importância e deve ser amplamente protegida. Assim estabelece

o  Pacto  San  Jose  da  Costa  Rica  em  seu  artigo  17:  “A família  é  o  elemento  natural  e

fundamental da sociedade e deve ser protegida pela sociedade e pelo Estado”.

Ressalta-se que a família é um sistema complexo, visto que passou por vários ciclos

de desenvolvimento ao longo da história. Desta maneira, sofreu importantes transformações,

de modo a acompanhar as mudanças sociais.

Não objetivando esgotar o tema, é importante citar a definição de família trazida pela

doutrina:

Em  estreita  síntese,  família  não  é  somente  uma  instituição  decorrente  do
matrimonio, tampouco se limita a uma função meramente econômica, política ou
religiosa.  Com a repersonalizaçao  da  família,  adequado concluir-se  que  a  célula
‘mater’  da  sociedade,  modernamente,  passou  a  significar  o  ambiente  de
desenvolvimento da personalidade e da promoção da dignidade de seus membros,
sejam  adultos  ou  infantes,  o  qual  pode  apresentar  uma  pluralidade  de  formas
decorrentes  das  variadas  origens  e  que  possui  como  elemento  nuclear  o  afeto.
(MACIEL, 2013, p. 137)

Durante a vida, sobretudo em seu início, faz-se necessário a existência de uma ou

mais pessoas para promover a criação básica da criança e do adolescente, de forma a fornecer

amparo e cuidar de seus interesses, uma vez que ainda não possuem maturidade para tanto. 

A princípio, as pessoas mais indicadas para desempenharem esta função são os pais

ou, na ausência destes, um adulto responsável, pois é na família que a educação se inicia e o

caráter é preparado.

Sendo assim, os pais ou responsáveis exercem sobre os filhos menores o chamado

poder familiar,  o  qual  é  visto mais  como um poder-dever,  já  que reúne um conjunto de

direitos e deveres sobre a criança e o adolescente. 

O poder familiar, pois, pode ser definido como um complexo de direitos e deveres
pessoais e patrimoniais com relação ao filho menor, não emancipado, e que deve ser
exercido no melhor interesse deste último. Sendo um direito-função, os genitores,
biológicos ou adotivos, não podem abrir mão dele e não podem transferir a titulo
gratuito ou oneroso. (MACIEL, 2013, p. 137)

Inicialmente era denominado pater familias, sendo que o pai possuía poder absoluto

sobre a família, escravos e agregados. Apenas em raras situações tal poder era incumbido à
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mãe, vez que esta também era subordinada ao marido. 

Com o  advento  da  Constituição  de  1988,  consagrou-se  a  igualdade  de  todos  os

membros  da  família,  coibindo  quaisquer  distinções  ou  discriminações  entre  homens  e

mulheres. Tais ideais foram seguidos pelo Código Civil de 2002 e pelo Estatuto da Criança e

do Adolescente.

 Embora  não tenha  sido  sempre  assim,  visto  que  passou por  diversas  mudanças

temporais, atualmente já é constitucionalizado que o poder familiar deve ser exercido tanto

pelo pai,  quanto pela mãe, o que vem mencionado, também, no Estatuto da Criança e do

Adolescente:

Art. 21. O poder familiar será exercido, em igualdade de condições, pelo pai e pela
mãe, na forma do que dispuser a legislação civil,  assegurado a qualquer deles o
direito de, em caso de discordância, recorrer à autoridade judiciária competente para
a solução da divergência.

Contudo,  importante  ressaltar  a  diferença  entre  a  titularidade  e  o  exercício  deste

poder-dever, pois, embora normatizado que esta função pertence ao pai e à mãe, nem sempre

é exercido por ambos. A titularidade é o direito em si, o qual é inerente aos genitores. Já o

exercício é a consumação da titularidade, o que se consubstancia na participação efetiva na

vida do filho, amparando-o e contribuindo para o seu desenvolvimento.

Analisando o filme que embasa o presente estudo, verifica-se que, inicialmente, tal

poder era exercido apenas por Joy, mãe de Jack, a qual se encarregava de oferecer o amparo

básico ao infante, embora em condições mínimas e degradantes, vez que o genitor, o Velho

Nick, mantinha ambos em cárcere privado.

Em suma,  observa-se  que  as  bases  da  família  e  do  poder  familiar  passaram por

diversas mudanças, chegando ao conceito conhecido nos dias atuais, no qual a família exerce

papel primordial na sociedade, sendo a primeira forma de relação entre os homens.

2.2  A violência doméstica em suas diversas formas

Inicialmente, cabe ressaltar que, na grande maioria dos casos, as vítimas de violência

no âmbito doméstico são as  mulheres.  De acordo com pesquisas  realizadas  pela  APAV –

Associação Portuguesa de Apoio às Vitimas, entre os anos de 2013-201543, aproximadamente

85% das vítimas de violência domestica são mulheres e os autores destes crimes são, em 86%

dos casos, os homens.

O artigo 7º da Lei nº 11.340/2006 estabelece as formas de violência contra a mulher.

43 Disponível  em
<http://www.apav.pt/apav_v3/images/pdf/Estatisticas_APAV_Vitimas_Violencia_Domestica_2013_2015.pdf
>.  Acesso em: 23 de março de 2017.
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Contudo, importante destacar que não se trata de rol taxativo.

Art. 7º  São formas de violência doméstica e familiar contra a mulher, entre outras:
I - a violência física, entendida como qualquer conduta que ofenda sua integridade
ou saúde corporal;
II - a violência psicológica, entendida como qualquer conduta que lhe cause dano
emocional e diminuição da auto-estima ou que lhe prejudique e perturbe o pleno
desenvolvimento ou que vise degradar ou controlar suas ações,  comportamentos,
crenças e decisões, mediante ameaça, constrangimento, humilhação, manipulação,
isolamento,  vigilância  constante,  perseguição  contumaz,  insulto,  chantagem,
ridicularização, exploração e limitação do direito de ir e vir ou qualquer outro meio
que lhe cause prejuízo à saúde psicológica e à autodeterminação;
III  -  a  violência  sexual,  entendida  como  qualquer  conduta  que  a  constranja  a
presenciar,  a  manter  ou  a  participar  de  relação  sexual  não  desejada,  mediante
intimidação, ameaça, coação ou uso da força; que a induza a comercializar ou a
utilizar, de qualquer modo, a sua sexualidade, que a impeça de usar qualquer método
contraceptivo ou que a force ao matrimônio, à gravidez, ao aborto ou à prostituição,
mediante coação, chantagem, suborno ou manipulação; ou que limite ou anule o
exercício de seus direitos sexuais e reprodutivos;
IV  -  a  violência  patrimonial,  entendida  como  qualquer  conduta  que  configure
retenção,  subtração,  destruição  parcial  ou  total  de  seus  objetos,  instrumentos  de
trabalho,  documentos  pessoais,  bens,  valores  e  direitos  ou  recursos  econômicos,
incluindo os destinados a satisfazer suas necessidades;
V -  a  violência  moral,  entendida  como qualquer  conduta  que  configure  calúnia,
difamação ou injúria.

É importante  frisar  que  dificilmente  estas  formas  de  violação  se  manifestam de

maneira isolada e nenhuma delas é mais importante ou mais grave que a outra, vez que todas

afetam significativamente não só a  vida da mulher,  como também dos filhos  e de toda a

família. 

Analisando  os  conceitos  de  família  trazidos  acima,  questiona-se  se  a  violência

praticada por Nick contra Joy, no filme “O Quarto de Jack”, configuram-se violência familiar.

Neste aspecto, cumpre citar o artigo 5º da Lei Maria da Penha:

Art. 5º  Para os efeitos desta Lei, configura violência doméstica e familiar contra a
mulher qualquer ação ou omissão baseada no gênero que lhe cause morte, lesão,
sofrimento físico, sexual ou psicológico e dano moral ou patrimonial: 
I  -  no  âmbito da  unidade  doméstica,  compreendida  como o espaço  de  convívio
permanente de pessoas, com ou sem vínculo familiar, inclusive as esporadicamente
agregadas;
II - no âmbito da família, compreendida como a comunidade formada por indivíduos
que são ou se consideram aparentados, unidos por laços naturais, por afinidade ou
por vontade expressa;
III  -  em qualquer  relação  íntima de  afeto,  na  qual  o  agressor  conviva  ou  tenha
convivido com a ofendida, independentemente de coabitação.

Observando o inciso I é possível enquadrar a violência sexual e psicológica sofrida

por Joy como violência doméstica, visto que não é necessário o vinculo afetivo (inexistente na

relação entre Nick e Joy), bastando que ocorra no espaço de convívio permanente de pessoas,

com ou sem vínculo familiar.

Desta forma, realizando uma interpretação conjugada dos artigos 5º e 7º da Lei nº

11.340/2006 é possível chegar a um conceito adequado de violência domestica. Porém, deve-
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se tomar cuidado para não banalizar tal  classificação, de modo a abarcar toda e qualquer

violência contra a mulher na mencionada lei. É preciso fazer uma análise minuciosa de cada

caso para que se possa verificar a incidência ou não desta legislação.

2.3 A ruptura do vínculo afetivo

O sentimento de violação de direitos, muitas vezes, impede a criação de um vínculo

entre  mães  e  bebês  que  muitas  vezes  reconhecem  os  filhos  como  monstros,  sendo

extremamente difícil dissociar a criança do agressor, desta forma, as crianças são rejeitadas

pelas mães, tratadas com intolerância e ainda estigmatizadas pela sociedade, criando desta

maneira uma ruptura no vínculo afetivo que deveria haver entre genitores e prole.

A existência dessa quebra de vínculo afetivo no âmbito familiar, prejudica muito o

desenvolvimento da criança, sendo que grande parte apresenta problemas de comportamento,

de humor, agressividade. 

A forma como a criança vê a si própria, seus valores, competência e o mundo que o

cerca  pode  ser  afetada  pelo  grau  de  violência  a  que  é  submetido  ao  longo  de  sua  vida.

Acredita-se que a experiência de violência tenha um papel importante no julgamento que a

criança e o adolescente fazem de si e do outro. 

Neste  sentido,  o  impacto  da  convivência  familiar  sobre  o  crescimento  e

desenvolvimento  infanto-juvenil  é  o  elo  fundamental  para  a  formação  do  indivíduo.  A

comunicação entre pais e filhos e a vitimização física, sexual e psicológica ocorrida na família

são fatores que interferem na construção da autoconfiança e na confiança nos outros (Assis,

2006).

A violência cometida por pessoa de quem a criança espera amor, carinho e respeito é

um fator de risco que afeta o desenvolvimento da autoestima, da competência social e da

capacidade  de  estabelecer  relações  interpessoais,  potencializando  a  fixação  de  um  auto

conceito negativo e uma visão pessimista do mundo (Azevedo, 1989).

No caso, ora estudado, o rompimento do vínculo afetivo familiar, gerou impacto em

dois lares. Primeiramente no lar em que Joy vivia anteriormente a ser sequestrada, uma vez

que já havia problemas, seu sequestro os aumentou e culminou no divórcio de seus pais. 

A volta  de  Joy  e  Jack  ao  lar  demonstrou  a  fragilidade  do  laço  familiar.  Eles

descobrem  que  viver  a  liberdade  não  seria  fácil,  principalmente  pelos  traumas  causados

àquela mãe, vítima de violência, incompreendida pela família. Soma-se a isto a rejeição que

Jack sofre pelo avô, tendo em vista que este não consegue aceitar uma criança concebida a

partir de um ato de estupro, por um homem que arruinou a vida de sua filha.
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Destarte, convém observar que a violência doméstica, em suas diversas formas, afeta

principalmente a criança, que é o mais vulnerável do círculo familiar, por estar em plena fase

de desenvolvimento. Entretanto, seus reflexos são maiores, podendo levar ao rompimento da

relação familiar, prejudicando cada vez mais o ser humano em formação, que necessita de um

ambiente saudável, que lhe ofereça amor e carinho.

3. O PAPEL DO ESTADO

Diante da abordagem do capítulo anterior, pode-se observar quão prejudicial  é um

ambiente familiar violado. Isto gera graves consequências não somente à família –embora seja

a mais atingida- como também a toda a sociedade. 

Assim sendo, há o dever do Estado de prevenir  condutas imorais e antiéticas, de

modo a manter a estrutura basilar da sociedade –a família- harmoniosa e apta a proporcionar o

desenvolvimento digno das crianças e adolescentes. Contudo, quando a prevenção se torna

prejudicada,  surge  a  necessidade  de  punir  os  responsáveis  pela  degradação  da  família  e,

consequentemente, de toda a sociedade, o que será abordado ao longo deste capítulo.

3.1 – As consequências sociais da degradação familiar

As  crianças  e  os  adolescentes  são  vistos  como  vítimas  indiretas  dos  crimes  de

violência do âmbito doméstico, sendo necessário dar ênfase a esta esfera do problema, uma

vez que os infantes que crescem em famílias desestruturadas possuem tendência a perpetuar

tais condutas na sociedade, pois acreditam ser o tratamento normal e comum, pois cresceram

e se desenvolveram em um ambiente degradado.

São  as  práticas  reiteradas  de  atos  de  violência  sexual  que  embasam a  chamada

“cultura do estupro”. Embora muito mencionado na atualidade, o termo não é novo, pois foi

utilizado pela primeira vez na década de 70 por feministas americanas e é empregado para

descrever  um ambiente  no  qual  o  estupro  é  normalizado,  tanto  pela  mídia,  quanto  pelas

pessoas, vez que faz parte da cultura local. Assim, indica condutas sutis ou explícitas que

silenciam ou relativizam a violência sexual contra a mulher. 

Umas das principais –e mais desastrosas- consequências desta cultura, consiste no

ato de duvidar da palavra da vítima quando se trata de crime de violência sexual ou, pior do

que isso, culpá-la por ter sido estuprada. 

Examinando  a  obra  cinematográfica  em estudo,  pode-se  verificar  a  presença  da

cultura do estupro. Em uma conversa entre Joy e sua mãe, num momento de nervosismo, por

tudo que havia passado ao longo daqueles anos, Joy afirma que, se sua mãe não tivesse a
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criado tão bondosa,  ela  não teria  sido enganada por  Nick e,  a  vista  disso,  não teria  sido

sequestrada e violentada sexualmente durante anos.

Logo, nota-se que Joy culpa sua mãe pela forma de criação e, também, a si mesma,

pois acredita que, se não tivesse sido tão boa, não teria passado sete anos em um cativeiro

sendo violentada. 

Visto que a família é a primeira forma do ser humano se relacionar e, partir daí passa

a ter uma vida social, é no âmbito familiar que deve começar a desconstrução de pensamentos

como este. Assim sendo, se a conscientização correta não acontece e, ao contrario disto, a

criança cresce em um ambiente totalmente violado, isto acarreta a perpetuação desta perigosa

manifestação cultural.

Por sorte, no filme, a mãe do pequeno Jack tenta de todas as maneiras poupá-lo de

cenas de violência sexual, fazendo com o que a criança pense estar vivendo em um mundo

normal e impedindo que Jack presencie as cenas de abuso, uma vez que o garoto dormia

dentro do armário. 

Posto isto, conclui-se que a devassidão da família gera conseqüências ruins para toda

a  coletividade,  uma  vez  que  os  ensinamentos  do  ambiente  familiar  refletirão  no

comportamento de seus membros para com toda a sociedade.

3.3 A atuação estatal visando à proteção da criança e do adolescente

A família é vista como uma instituição privada, sendo direito fundamental de todo

ser humano um desenvolvimento digno, dando prioridade às crianças e aos adolescentes, por

tratar-se de seres em crescimento.

A Lei Maior do país prevê em seu artigo 227 que:

Art.  227.  É  dever  da  família,  da  sociedade e  do  Estado  assegurar  à  criança,  ao
adolescente  e  ao  jovem,  com  absoluta  prioridade,  o  direito  à  vida,  à  saúde,  à
alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao
respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a
salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade
e opressão.

É sabido que, em algumas situações, o Estado deve intervir nas relações familiares,

sobretudo quando houver  menores  envolvidos  nos  conflitos  cotidianos,  objetivando,  dessa

forma, estabilizar as relações e, principalmente, impedir que o menor cresça em um ambiente

desestruturado. 

Assim dispõe o artigo 1553 do Código Civil: “É defeso a qualquer pessoa, de direito

público ou privado, interferir na comunhão de vida instituída pela família”.

Observa-se  que  há  uma  tríplice  na  base  de  proteção  prioritária  da  criança  e  do
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adolescente:  família,  sociedade  e  Estado.  São  estas  as  instituições  fundamentais  na

socialização e desenvolvimento dos menores, devendo mantê-los livres de qualquer forma de

violência. 

Se família esta corrompida pela presença de violência sexual doméstica, a sociedade,

da mesma maneira, esta contaminada pela propagação de comportamentos imorais, através da

cultura do estupro, logo, resta ao Estado agir para proporcionar o desenvolvimento digno da

criança e do adolescente. Neste sentido, ensina Adauto de Almeida Tomaszewski:

Se a família for verdadeiramente um sistema aberto, uma comunidade em que os
filhos se sentem amados e respeitados na sua autonomia e identidade, é evidente que
se torna o campo ideal para a formação de caráter e maturação da personalidade
destes.  Se por qualquer motivo isto  não possa se realizar,  o Poder Público deve
proporcionar meios adequados para que nenhum trauma venha sobejar ao infante
que compõe tal lar. (2004, p.283).

Assim, o Estado é legítimo para atuar no âmbito familiar, visando a proteção integral

dos menores, de modo a fiscalizar ou suprir a atuação dos pais no desenvolvimento dos filhos,

vez que deve haver uma ampla atuação quando o assunto é a criação digna dos seres em

condição peculiar de desenvolvimento.

Num  primeiro  momento,  cumpre  ao  Estado  fiscalizar  a  atuação  da  família  na

educação dos  menores,  verificando  se  está  sendo cumprido  o  disposto  em lei.  Caso  seja

apurada situação de vulnerabilidade dos filhos, deverão ser adotadas políticas públicas com

vistas à reestruturação da família, como por exemplo, o encaminhamento a programas sociais

ou até mesmo tratamentos psicológicos, objetivando a readequação familiar, sempre buscando

o melhor  interesse  da  criança  e  do  adolescente.  Isto  já  vem determinado no Estatuto  da

Criança e do Adolescente:

Art. 13. Os casos de suspeita ou confirmação de castigo físico, de tratamento cruel
ou degradante e de maus-tratos contra criança ou adolescente serão obrigatoriamente
comunicados ao Conselho Tutelar da respectiva localidade, sem prejuízo de outras
providências legais.
§2º  Os  serviços  de  saúde  em  suas  diferentes  portas  de  entrada,  os  serviços  de
assistência  social  em  seu  componente  especializado,  o  Centro  de  Referência
Especializado  de  Assistência  Social  (Creas)  e  os  demais  órgãos  do  Sistema  de
Garantia  de  Direitos  da  Criança  e  do  Adolescente  deverão  conferir  máxima
prioridade  ao atendimento das  crianças  na  faixa  etária  da primeira infância com
suspeita  ou  confirmação  de  violência  de  qualquer  natureza,  formulando  projeto
terapêutico  singular  que  inclua  intervenção  em  rede  e,  se  necessário,
acompanhamento domiciliar.

Ainda, o artigo 70-A, do mesmo Estatuto, prevê que a União, os Estados, o Distrito

Federal e os Municípios deverão elaborar políticas públicas e executar ações buscando coibir

o uso de castigo físico ou de tratamento cruel ou degradante e difundir formas não violentas

de educação de crianças e de adolescentes.

Vale ressaltar que casos mais preocupantes como, por exemplo, abandono completo
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da  criança  e  do  adolescente  por  seus  genitores,  o  Código  Civil  e  o  ECA preveem  a

possibilidade  de  suspensão,  perda  ou  destituição  do  poder  familiar  e  ainda,  a

responsabilização penal pela negligencia na criação dos filhos, como prevê os artigos 244,

245 e 246 do Código Penal.

Diante das consequências que a suspensão ou a perda do poder familiar geram, estas

deverão ser decretadas apenas em casos que a manutenção do poder familiar coloca em perigo

a segurança ou a dignidade do filho uma vez que, nestes casos, a criança e o adolescente serão

encaminhados a instituições de acolhimento, até que seus genitores sejam reabilitados e, nos

casos mais graves, poderá haver o encaminhamento destes a uma família substituta, por meio

de guarda, tutela e adoção.

No que tange ao filme “O Quarto de Jack”, nota-se que a intervenção do Estado no

sentido de prevenir o desvio do ambiente familiar falhou, pois Jack nasceu e viveu até os

cinco anos de idade em um ambiente totalmente violado. Assim, a atuação estatal seria no

sentido de promover a sua adequação social, devendo fornecer todo o amparo necessário para

que a criança possa, a partir de então, ter um desenvolvimento digno.

Assim,  consta-se  que  diante  da  má  administração  dos  pais  em  exercer  o  poder

familiar,  o  Estado,  legitimamente,  deve  interferir  buscando  efetivar  os  direitos  legais  e

constitucionais garantidos aos menores, de modo a solucionar o problema ocasionado pela

degradação da familiar e impedir que condutas desvirtuadas se reproduzam na sociedade.

3.4 Breves apontamentos sobre a Lei nº 13.431/17

Foi sancionada recentemente uma nova lei que estabelece o sistema de garantia de

direitos  da  criança  e  do  adolescente  vítima  ou  testemunha  de  violência,  além de  alterar

algumas disposições da lei nº 8.069/90.

O  citado  dispositivo  representa  uma  grande  evolução,  uma  vez  que  enxerga  a

importância da proteção da criança e do adolescente que são testemunhas de atos de violência,

pois,  embora  não  sejam  as  vítimas  diretas,  merecem  especial  atenção,  porque  atitudes

violentas  afetam  significativamente  a  formação  da  personalidade  dos  seres  em

desenvolvimento.

Estabelece o art. 4º, inciso II, alínea “c” da Lei nº 11.431/17:

Art.  4º  Para  os  efeitos  desta  Lei,  sem  prejuízo  da  tipificação  das  condutas
criminosas, são formas de violência:
II - violência psicológica:
c)  qualquer  conduta  que  exponha  a  criança  ou  o  adolescente,  direta  ou
indiretamente,  a crime violento contra membro de sua família ou de sua rede de
apoio, independentemente do ambiente em que cometido, particularmente quando
isto a torna testemunha;
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A nova lei,  que entrará em vigor em 4 de abril de 2018, estabelece uma série de

medidas que deverão ser instrumentalizadas pelo Estado para garantir a proteção integral da

criança e do adolescente submetido a qualquer ato de violência.

Art.  16.  O poder público poderá criar  programas,  serviços ou equipamentos que
proporcionem  atenção  e  atendimento  integral  e  interinstitucional  às  crianças  e
adolescentes  vítimas  ou  testemunhas  de  violência,  compostos  por  equipes
multidisciplinares especializadas

Dispõe,  ainda,  em seu art.  13 que qualquer  pessoa tem o dever  de comunicar  às

autoridades  a  ação  ou  omissão  que  constitua  atos  de  violência  contra  a  criança  e  o

adolescente, de modo a combater amplamente a exposição destes à ambientes degradantes.

Prevê que os infantes serão ouvidos por meio de escuta especializada e depoimento

pessoal que, de acordo com o art. 10 da lei, “serão realizados em local apropriado e acolhedor,

com infraestrutura e espaço físico que garantam a privacidade da criança ou do adolescente

vítima ou testemunha de violência”.

Por  fim,  conclui-se  que  a  lei  nº  13.431/17  constitui  um  enorme  avanço  para  a

proteção integral da criança e do adolescente. Com a entrada em vigor desta norma, contudo,

devemos  nos  atentar  à  efetivação  das  medidas  que  ela  descreve,  de  forma  a  alcançar  a

evolução concreta que a lei busca.

CONCLUSÃO

Por intermédio dos argumentos apresentados notou-se quão importante é o ambiente

familiar para a construção da personalidade e do caráter dos seres humanos. Não raras são,

porém, as situações em que a primitiva forma de relações interpessoais – a família -, se mostra

violada e inapta a oferecer um desenvolvimento digno aos filhos menores. Assim, se a forma

originária de convivência está sendo ameaçada, isto afeta também toda a sociedade, vez que

os comportamentos imorais vivenciados no lar, tendem a se propagar no âmbito social.

Desta forma, o Estado deve ter uma atuação ativa na sociedade, de modo a propiciar

a efetivação dos direitos constitucionalizados e impedir que os seres em condição peculiar de

desenvolvimento sejam corrompidos por famílias desestruturadas.

É no seio familiar  que se inicia  a transformação social,  pois,  de nada valerão as

medidas instrumentalizadas pelo Estado se as famílias não absorverem os valores necessários

ao crescimento da sociedade. 

Destarte, em casos de denúncias relativas à violência doméstica, das quais se tem

conhecimento  a  presença  de  filhos,  é  de  suma  importância  a  comunicação  do  Conselho
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Tutelar,  do Ministério  Público  ou de  outros  órgãos  públicos  incumbidos da  proteção dos

direitos da criança e do adolescente, para que se realize acompanhamento psicológico e sejam

aplicadas as medidas de proteção, preservando-se, portanto, o futuro deste infante.

Deve-se avaliar  que,  apesar dos significativos  avanços legislativos  em relação ao

tema, pouca evolução social tem sido verificada. O enraizamento da cultura do estupro e a da

violência doméstica perpetua a ideia de culpabilização da vítima, inibindo-as de denunciar

seus agressores e fazendo com que fiquem presas em relacionamentos abusivos, o que faz

com os efeitos da violência perdurem, estendendo-se para além da pessoa da vítima direta,

atingindo  também  todos  aqueles  que  convivem  diretamente  com  esta  relação  de  abuso,

principalmente os filhos, crianças e adolescentes de personalidade em formação.

Assim, convém observar que se faz necessário a implantação de políticas públicas de

conscientização, em escolas, empresas, órgãos públicos, meios de comunicação como rádio e

TV,  bem  como  através  de  redes  sociais,  a  fim  de  que  mais  pessoas  possam  obter

conhecimento dos direitos que lhes são garantidos. 

Isto posto, com a atuação conjunta do Estado, sociedade e da família será possível

aplicar de maneira ideal a doutrina da proteção integral e, desta maneira, proteger a infância e

o futuro dessas crianças expostas a violência doméstica.
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POR TRÁS DAS PASSARELAS: O VERDADEIRO CUSTO DA

EXPLORAÇÃO DO TRABALHO HUMANO NAS INDÚTRIAS

TÊXTEIS

Christiane Rabelo BRITTO44

Luciana Aboim Machado Gonçalves da SILVA45

RESUMO

O presente artigo aborda a condição de milhares de pessoas em situação de escravidão em
pleno século XXI, demonstrada exaustivamente através do documentário “The true cost” (O
verdadeiro  custo).  O  documentário  chama  a  atenção  para  inúmeros  problemas  sociais,
econômicos e ambientais, porém será dado um enfoque na a utilização da mão-de-obra a
preço vil, condições precárias de trabalho, jornadas extenuantes de trabalho, o que caracteriza
o  trabalho  escravo  contemporâneo.  Tal  constatação  reflete  a  inefetividade  dos  direitos
humanos.  Demonstrar-se-á ao longo deste trabalho acadêmico que a geração-tendência do
mundo da  moda altera  a  realidade  do  mercado.  Serão  analisadas  as  formas modernas  de
escravidão, a violação dos direitos humanos e a sua efetivação através do resgate da dignidade
humana pelo trabalho digno e pela percepção de um salário justo. O desenvolvimento deste
trabalho foi construído a partir do método teórico-bibliográfico, tendo por base as discussões
desenvolvidas  a  partir  do  Grupo  de  Pesquisa  “Eficácia  dos  Direitos  Fundamentais:  seus
reflexos  nas  relações  sociais”  cadastrado  no  CNPQ;  utilizou-se,  também,  a  pesquisa
documental,  realizada  com  base,  principalmente,  na  “Declaração  Universal  dos  Direitos
Humanos”.

PALAVRAS-CHAVE: Direitos Humanos do Trabalhador. Trabalho Escravo. Exploração do
Trabalho Humano

ABSTRACT

This article addresses the condition of thousands of people in situations of slavery in the 21st
century,  demonstrated  exhaustively  through  the  documentary  "The  True  Cost."  The
documentary draws attention to numerous social, economic and environmental problems, but
a focus will  be placed on the use of labor at  a vile price,  precarious working conditions,
strenuous working hours, which characterizes the Contemporary slave labor. This observation
reflects the human rights’ ineffectiveness. It will be demonstrated throughout this academic
work that the fashion world’s generation-trend alters the market reality. The slavery’s modern
forms, the human rights’ violation and their realization through the human dignity’s rescue by
decent work and the fair wage receipt will be analyzed. This work development was based on
the theoretical-bibliographic method, based on the discussions developed from the Research
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Group "Effectiveness of Fundamental Rights: reflexes in social relations" registered in the
CNPQ,  using documentary research, based mainly on the "Universal Declaration of Human
Rights".

KEY WORDS: Worker’s Human Rights. Slavery Labor. Human Labor’s Exploitation

1 INTRODUÇÃO

O  presente  artigo  refere-se  a  análise  do  documentário  “The  True  Cost”,  com  a

tradução “O verdadeiro Custo”, escrito e dirigido por Andrew Morgan. Será dado enfoque na

exploração  da  mão-de-obra  humana  evidenciada  como  forma  aniquiladora  da  dignidade

humana dos trabalhadores, reduzindo-os a meros objetos, caracterizando o que hodiernamente

é denominado trabalho escravo contemporâneo.

A exploração do homem como objeto remonta os primórdios da humanidade.  No

Brasil, desde o descobrimento, essa exploração teve como fundamento atender os interesses

dos que detêm o poder econômico, ocasionando um sistema de desiquilíbrio social.

Ressalte-se que o fim da escravidão não colocou fim a um período escravagista, uma

vez  que  postergou  práticas  que  utilizam coercitivamente  a  força  laborativa.  Tais  práticas

constituem um problema presente em vários países, enfrentado no âmbito internacional por

meio dos organismos internacionais, no âmbito nacional, através de órgãos responsáveis por

esse enfrentamento, além do combate através de debates nos movimentos sociais nacionais e

internacionais. 

Nesta  pesquisa  será  analisada  a  relação  geração-tendência  e  o  mercado,  com

destaque para a configuração do trabalho escravo contemporâneo, responsável pela supressão

do  princípio  da  dignidade  humana.  Ademais,  será  feita  uma abordagem da  violação  dos

direitos  humanos  decorrente  da  prática  laborativa  escravocrata,  relacionando  com  a

possibilidade de efetivação desses direitos com dois elementos essenciais que sempre devem

permear qualquer relação de trabalho, quais sejam: o trabalho digno e a percepção de um

salário justo.

Trata-se de temática muito atual, sendo descabível admitir que a pessoa humana seja

reduzida a condições análogas à de escravo. Verifica-se, assim, que apesar da proibição da

supressão do princípio da dignidade da pessoa humana no ordenamento jurídico pátrio, por

ser  considerado princípio  basilar  de respeito  a  condição humana,  o  tratamento  desumano

subsiste em diversas situações de privação de liberdade e exploração, como se pode constatar,

dente outras formas, a partir de exclusões através de desemprego e subemprego, ausência de

segurança no trabalho, remuneração irrisória e servidão por dívidas.
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Para  o  desenvolvimento  deste  trabalho,  fomentado  pelas  discussões  oriundas  do

Grupo de Pesquisa “Eficácia dos Direitos Fundamentais: seus reflexos nas relações sociais”

cadastrado no CNPQ, coordenado pela professora Luciana Aboim Machado Gonçalves da

Silva (Universidade Federal de Sergipe), utilizou-se o método dedutivo, a partir da abordagem

geral da análise da geração-tendência mercadológica e a configuração do trabalho escravo

contemporâneo e posterior especificação do tema, ao tratar da possibilidade de efetivação dos

direitos  humanos  através  do  respeito  ao  trabalho  digno e  percepção  de  um salário  justo,

considerados elementos primordiais para a existência de qualquer relação de trabalho. Além

deste  método,  foi  utilizado  o  teórico-bibliográfico,  possibilitando  a  interação  dos  estudos

sobre a configuração do trabalho escravo moderno e  a busca pela  sua erradicação para o

resgate  da  dignidade  humana,  através  da  efetividade  dos  direitos  humanos.  Cumpre

mencionar, a pesquisa documental, desenvolvida, principalmente, com base na “Declaração

Universal de Direitos Humanos”.

2 A GERAÇÃO-TENDÊNCIA E A SUA REALIDADE COM O MERCADO

O Documentário True Cost, com a tradução O Custo Real, desperta sérias reflexões

acerca  do consumismo desenfreado,  da  responsabilidade  social,  do  trabalho escravo e  do

modelo econômico fundamentado em crescimento que impactam negativamente na sociedade.

Tal documentário foi exibido em 2015, sendo escrito e dirigido por Andrew Morgan.

Uma  realidade  bem  enfatizada  no  documentário  é  em  relação  as  pessoas  que

confeccionam  as  roupas  e  as  condições  precárias  do  ambiente  laboral.  São  instalações

inseguras e  em condições  insalubres  oferecidas  para os  trabalhadores  desenvolverem uma

atividade baseada exclusivamente na produção. Alie-se a este fato o valor irrisório pago a

estes trabalhadores referente a cada peça confeccionada o que os levam à necessidade de

produzir  além das  suas  forças  na  esperança  de  conseguir  um salário  que  atenda  às  suas

necessidades vitais.

Este fato descrito acima é reflexo da globalização, fenômeno que contribuiu para a

internacionalização dos negócios no universo da moda, em que as grifes renomadas, na busca

incessante de um maior lucro,  realizam contratos com fornecedores que estão dispostos a

ofertarem seus produtos por preços cada vez menores. 

Para atingir tal intento, os proprietários das grandes grifes se deslocam para os países

de terceiro mundo objetivando realizar negócios lucrativos com os proprietários das fábricas

têxteis. Para atender as condições impostas pelos proprietários das grifes, os donos destas

fábricas  de  produção  submetem  seus  empregados  a  condições  indignas  que  retratam  o
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trabalho escravo contemporâneo. No documentário em análise, esses empresários do universo

da moda se dirigiam para Bangladesh, Haiti, Índia, Unganda.

As instalações para a confecção de peças de vestuários nos países acima relacionados

são bastante inseguras. Este fato corrobora com a ocorrência de inúmeras tragédias e uma

apresentada no documentário, responsável pela sua idealização aconteceu no dia 24 de abril

de 2013, quando um prédio de oito andares que sediava várias fábricas têxteis desabou no

centro  comercial  de  Savar,  na  cidade  de  Bangladesh.  Essa  fábrica  terceirizava  peças  de

vestuário para grandes grifes no mundo da moda. As buscas dos corpos dos trabalhadores

duraram  aproximadamente  20  (vinte)  dias  e  o  episódio  resultou  num  total  de

aproximadamente 1.133 (mil, cento e trinta e três) vítimas. 

Andrew Morgan decidiu documentar essa tragédia através do filme “The True Cost”,

justamente  para  trazer  à  baila  inúmeras  questões,  dentre  elas,  as  enfrentadas  pelos

trabalhadores  da  moda.  Visitou  vários  países  responsáveis  pela  produção  de  peças  de

vestuários como Bangladesh e Índia. O filme destaca o aumento desenfreado do consumo de

vestuário nos últimos vinte anos e também apresenta alternativas para a construção de um

futuro diferente e melhor.

O  longa-metragem  aborda  claramente  a  relação  capital-trabalho  e  a  vida  de

trabalhadores que se encontram inseridos neste contexto. O deslocamento da produção para os

países subdesenvolvidos é uma realidade constatada em outros tipos de atividades, diversos da

indústria de vestuário, que corrobora com o fato de que o capitalismo é alimentado justamente

pelas diferenças. 

Este fato é demonstrado no documentário ao informar que na década de 1960, quase

a totalidade da produção das roupas comercializadas nos Estados Unidos eram confeccionadas

no próprio país. Atualmente, este percentual restringe-se a 3%, tendo em vista que a produção

é deslocada para os países subdesenvolvidos. Nesses países, há pouquíssimas oportunidades

laborativas e os trabalhadores enfrentam vários problemas sociais que representam a situação

de vulnerabilidade das vítimas por se encontrarem fragilizadas devido à sua condição social.

A pesquisadora Elisaide Trevisan corrobora com esse posicionamento ao discorrer:

No capitalismo desenfreado da atualidade, de um lado encontra-se a classe social
mais bem amparada procurando mão de obra barata, e de outro lado, os cidadãos que
não  veem  seus  direitos  naturais  protegidos  e  efetivados  pelo  Estado,  ante  a
necessidade de sobrevivência, se submetem a um trabalho em condições precárias e
de  forma  submissa,  se  é  que  se  pode  designar  tal  forma  como  trabalho.
(TREVISAN, 2015, p. 23-24)

Esses  trabalhadores vulneráveis entram na engrenagem desse sistema objetivando

uma melhoria na sua condição de vida e na da sua família. Por esta razão, submetem-se a
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condições  desumanas,  sendo reduzidos  à  condição análoga a  de escravos.  É justamente a

ilusão de uma vida melhor que transmuta a sua condição de pessoa humana, passando a ser

considerada mera mercadoria.

Constata-se  que  o  homem  está  inserido  numa  modernidade,  onde  as  relações

humanas  encontram-se  fragilizadas,  tendo  como  pressuposto  a  transformação  dos  seres

humanos em mercadorias, o que contribui para a objetificação do indivíduo e violação dos

direitos fundamentais que lhes são inerentes. Vivencia-se uma modernidade líquida, a qual

constitui nossa época atual, em que as relações de trabalho se desgastam progressivamente,

ocasionando o desrespeito as suas regulamentações. (BAUMAN, 2014).

Desta forma, os indivíduos habitam um mundo onde predominam a objetificação e

descartabilidade das pessoas. Verifica-se que a exploração do homem visa à obtenção apenas

do lucro,  o  que afeta  negativamente os direitos fundamentais  dos indivíduos (BAUMAN,

2014).

Destaque-se  que  a  prevalência  das  leis  reguladoras  do  mercado  proporciona  a

objetificação  do  trabalhador,  considerando-o  como mera  mercadoria.  Por  esta  razão  há  a

necessidade dos legisladores e operadores do direito desenvolverem não apenas uma visão

jurídica, mas também sociológica do arcabouço de leis que compõem o sistema de proteção

do trabalhador humano, visando conjugar as esferas social e econômica com o devido respeito

à realidade contemporânea.

3  CONFIGURAÇÃO  DO  TRABALHO  ESCRAVO  CONTEMPORÂNEO  E  O
CUSTO REAL DA DIGNIDADE HUMANA

A crise de percepção na sociedade moderna, representada pela falta de entendimento,

de compreensão com o outro, é a responsável pelo não reconhecimento, pelo indivíduo, da

efetividade dos direitos fundamentais do seu semelhante. (CAPRA, 2012, p. 24). 

Nesse contexto, apesar da Constituição Federal de 1988 possuir como fundamento da

República a igualdade, a liberdade em todos os seus aspectos e a dignidade da pessoa humana

como direito fundamental, verifica-se a inefetividade desses direitos, especialmente no que se

refere  à  imposição  da  vontade  das  pessoas  que  detêm  o  poder  econômico  nas  relações

contratuais,  subjugando  pessoas  mais  necessitadas,  em  situação  de  vulnerabilidade,  às

condições  estabelecidas  unilateralmente  e  tolhedoras  de direitos  e  dignidade.  Tal  situação

delineia a escravidão moderna no século atual.

Dessa forma, em que pese a ordem econômica calcada no atual constitucionalismo

trazer,  como  fundamento  da  República,  a  igualdade,  a  liberdade,  a  livre  iniciativa  e  a
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dignidade da pessoa humana como direitos fundamentais, tais direitos estão longe de serem

efetivados dentro de um contexto econômico onde a livre iniciativa e a liberdade econômica

ainda tendem a mover a balança da isonomia para aqueles que detêm o poder econômico,

possuindo maior poder de barganha, maior capacidade de impor sua vontade nas relações

contratuais, submetendo pessoas mais necessitadas às condições por eles assinaladas. É essa a

situação  que  se  atribui  à  chamada  escravidão  contemporânea  e  que  foi  retratada

exaustivamente no documentário, objeto de análise deste trabalho acadêmico.

Na realidade, o fim da escravidão não colocou fim a um período escravagista, uma

vez que postergou práticas que utilizam coercitivamente a força laborativa. Trata-se de um

problema  presente  em  vários  países,  enfrentado  no  âmbito  internacional  por  meio  dos

organismos  internacionais,  no  âmbito  nacional,  através  de  órgãos  responsáveis  por  esse

enfrentamento,  além do  combate  através  de  debates  nos  movimentos  sociais  nacionais  e

internacionais. 

A Convenção sobre a escravatura de 1926 define trabalho escravo como sendo “ o

estado e condições de um indivíduo sobre o qual se exercem, total ou parcialmente, alguns ou

todos os atributos do direito de propriedade”.

Não  há  como  precisar,  na  história,  um  momento  exato  para  o  surgimento  da

escravidão. Como forma de trabalho humano, vê-se que a escravidão já significou um avanço

na história da humanidade, uma vez que em tempos mais longínquos, o homem mais forte

conquistava o território do mais fraco e se apoderava de seus bens. (TREVISAM, 2015, p.

48). O que se percebe, ao longo da evolução sociocultural, é que há variações no processo de

escravidão relacionadas a fatores econômicos, políticos, sociais, culturais e religiosos. 

É cediço que o Brasil foi o último país a abolir a escravidão, o que ocorreu de forma

gradativa devido a questões econômicas, época em que o país dispunha apenas da mão-de-

obra escrava para realizar a maioria das atividades laborativas, especialmente na agricultura.

A Lei Áurea decretou o fim da escravidão em 13 de maio de 1888, entretanto o trabalho em

condições análogas à de escravo persiste até a atualidade.

A escravidão moderna adquiriu nova roupagem ao não estar diretamente ligada à

imagem  de  pessoas  acorrentadas  em  senzalas,  apresentando  como  traço  identificador,

principalmente, o cerceamento do direito de ir e vir, o qual pode assumir tanto a forma física

como a psicológica.

A Declaração  Universal  de  Direitos  Humanos  (DUDH)  estampa  a  proibição  do

trabalho escravo nos artigos 4º e 5º, no sentido de ser inadmissível a escravidão, a servidão,

como também o tráfico de escravos. Os dispositivos  retro  mencionados dispõem: “Art.  4º
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Ninguém será mantido em escravidão nem em servidão; a escravatura e o tráfico de escravos

serão proibidos em todas as suas formas”, além do dispositivo seguinte: “Art. 5º Ninguém

será submetido à tortura, nem a tratamento ou castigo cruel, desumano ou degradante”.

O Brasil ratificou duas convenções da Organização Internacional do Trabalho (OIT).

A de  número  29  de  1930,  denominada  Convenção  sobre  Trabalho  Forçado  que  trata  da

erradicação  do  trabalho  forçado  ou  obrigatório  e  a  de  número  105  de  1957,  nominada

Convenção  sobre  a  Abolição  do  Trabalho  Forçado,  a  qual  coíbe  o  trabalho  forçado  ou

obrigatório como forma de coerção ou de educação política, utilização de disciplina, punição

ou de discriminação. 

Desta  forma,  resta  evidente  que  a  comunidade  internacional  ecoa  no  sentido  de

reconhecer o princípio da proibição das atividades que reduzam as pessoas à condição análoga

à de escravo.  O Trabalho escravo contemporâneo é tratado como uma afronta aos direitos

humanos, uma vez que tolhe a liberdade do ser humano, aniquila a sua honra, promove a sua

exploração e muitas vezes leva essas pessoas à morte, sendo considerado um crime contra a

humanidade.  

A partir de 2003, tanto o STF como a jurisprudência univocamente decidiram que

apesar desse crime está alocado no Capítulo dos crimes contra a liberdade, trata-se de um

crime contra a organização do trabalho de competência da justiça comum federal.

Por sua vez, o art. 5º, incisos III da Constituição Federal aduz que “III – ninguém

será  submetido  a  tortura  nem a  tratamento  desumano ou degradante”,  já  o  inciso  XLVII

aponta para a proibição de penas de trabalhos forçados.

O art. 243 do mesmo diploma foi alterado recentemente pela Emenda Constitucional

n° 81, de 2004, passando a prever a expropriação de propriedades rurais e urbanas onde forem

encontradas práticas escravocratas, assim como a apreensão de todo e qualquer bem de valor

econômico encontrado nessas terras. O dispositivo 243 da Constituição Federal dispõe o que

segue:

Art. 243. As propriedades rurais e urbanas de qualquer região do País onde forem
localizadas  culturas  ilegais  de  plantas  psicotrópicas  ou a  exploração  de  trabalho
escravo  na  forma  da  lei  serão  expropriadas  e  destinadas  à  reforma  agrária  e  a
programas de habitação popular,  sem qualquer indenização ao proprietário e sem
prejuízo de outras sanções previstas em lei, observado, no que couber, o disposto no
art. 5°.
Parágrafo  único.  Todo  e  qualquer  bem  de  valor  econômico  apreendido  em
decorrência do tráfico ilícito de entorpecentes  e drogas afins e  da exploração de
trabalho  escravo  será  confiscado  e  reverterá  a  fundo  especial  com  destinação
específica, na forma da lei.

O art. 149 do Código Penal, aletrado em 2003, tipifica o crime de redução da pessoa

à  condição  análoga  à  de  escravo,  trazendo  em seu  bojo  as  formas  análogas  de  trabalho
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comparada  à  escravidão.  Trabalhos  forçados,  servidão  por  dívida,  jornada  exaustiva  de

trabalho, condições degradantes de trabalho e cerceamento de liberdade são as maneiras de

reduzir o indivíduo à condição de escravidão, devidamente previstas no estatuto penal, ao

dispor:

Art. 149. Reduzir alguém a condição análoga à de escravo, quer submetendo-o a
trabalhos  forçados  ou  a  jornada  exaustiva,  quer  sujeitando-o  a  condições
degradantes de trabalho, quer restringindo, por qualquer meio, sua locomoção em
razão de dívida contraída com o empregador ou preposto:
Pena  –  reclusão,  de  dois  a  oito  anos,  e  multa,  além  da  pena  correspondente  à
violência.
§ 1° Nas mesmas penas incorre quem:
I – cerceia o uso de qualquer meio de transporte por parte do trabalhador, com o fim
de retê-lo no local de trabalho;
II – mantém vigilância ostensiva no local de trabalho ou se apodera de documentos
ou de objetos pessoais do trabalhador, com o fim de retê-lo no local do trabalho.
§ 2º A pena é aumentada de metade, se o crime é cometido:
I – contra criança e adolescente;
II – por motivo de preconceito de raça, cor, etnia, religião ou origem.

Destaque-se que antes da alteração, o Código Penal apenas previa tal proibição de

forma genérica: “Art. 149. Reduzir alguém à condição análoga a de escravo: Pena – reclusão,

de 2 (dois) a 8 (oito) anos.”

Para  Brito  Filho  (2016),  a  apresentação  analítica  das  formas  consideradas

escravocratas  foi  vantajosa  no  sentido  de  que  houve  uma  ampliação  das  hipóteses

caracterizadoras do trabalho escravo, além de ampliar o bem jurídico protegido que antes era

a liberdade, para incluir a dignidade da pessoa humana. Ademais, facilitou a identificação da

conduta contrária à ordem jurídica.

Apesar do Código Penal prever de forma autoexplicativa as condutas tipificadoras do

delito, apresenta duas hipóteses, jornada excessiva e condições degradantes de trabalho, que

demandam um esforço maior dos intérpretes, acarretando divergências e dificuldades para os

órgãos responsáveis pelo enfrentamento do trabalho escravo. (BRITTO FILHO, 2016).

Rogério Greco posiciona-se no que concerne à jornada excessiva como sendo as

horas laboradas suficientes para exterminar completamente as forças do trabalhador, afetando

sobremaneira sua saúde física e mental, o que difere da simples ausência do controle de horas.

A presunção jamais  poderá  ser  utilizada  nessa  análise.  (GRECO, 2010).  O documentário

mostrou que pelo fato dos trabalhadores receberem por produtividade, se viam obrigados a

enfrentar uma jornada de trabalho extenuante até o esgotamento de suas forças, uma vez que o

preço pago pela confecção de cada peça era vil.

No tocante às condições degradantes de trabalho, Britto Filho (2016) assevera que se

configura com a falta de garantias mínimas de saúde, segurança e trabalho, sendo que a falta

de  um  desses  é  suficiente  para  o  reconhecimento  do  trabalho  escravo.  Note-se  que  o
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documentário  expôs  exaustivamente  as  condições  precárias  das  instalações  das  fábricas

responsáveis  pela  confecção  de  vestuários.  Em  razão  dessa  precariedade  houve  o

desabamento  de  um  prédio  que  vitimou  mais  de  mil  pessoas,  consoante  o  já  relatado

anteriormente.

Pertinente  à  configuração  do  delito,  a  privação  da  liberdade  não  é  o  fator

determinante para que o crime se tipifique, sendo necessário que haja a relação de domínio

entre o autor e a vítima, capaz de anular a vontade da pessoa escravizada. (BRITTO FILHO,

2016).

O recrutamento das vítimas do fenômeno em comento é realizado por intermediários,

vulgarmente conhecidos por coiotes ou gatos. Esses aliciadores  penetram no imaginário das

vítimas que buscam mudar sua condição de existência em busca de melhores oportunidades,

objetivando o alcance de um novo projeto de vida. É justamente a ilusão de uma vida melhor

que  transmuta  a  sua  condição  de  pessoa  humana,  passando  a  ser  considerada  mera

mercadoria. 

As relações humanas estão cada vez mais fragilizadas, contribuindo sobremaneira

para  o  desgaste  progressivo  das  relações  de  trabalho.  Vislumbra-se  que  a  escravidão  se

estabelece  pelas  condições  atuais  da  economia,  em  que  são  constatados  desemprego

tecnológicos,  aumento  de  migrações  e  redução  drástica  da  remuneração  de  atividades

tradicionais.

A utilização do trabalho escravo é uma realidade na sociedade, embora não seja tão

visível e na maioria das vezes as próprias vítimas escravizadas não se enxergam com tal.

Resta manifesto que os fatores sociais e econômicos são responsáveis pela evidenciação de

formas modernas de escravidão, como migração de pessoas e a má distribuição de renda, o

que ocasiona a miséria estabelecida na sociedade fruto de uma desigualdade socioeconômica

expressiva. 

Essa realidade engloba uma série de questões sociais que representam a situação de

vulnerabilidade das vítimas por se encontrarem fragilizadas devido à sua condição social, o

que corrobora para o fato de se tornarem alvo fácil para os autores deste tipo de delito.

Evidencia-se, nesse contexto, que é o próprio desenvolvimento global da civilização

que proporciona a inefetividade dos direitos do indivíduo, acarretando práticas escravocratas

modernas, em que inúmeras pessoas continuam a ser exploradas e obrigadas a trabalhar em

condições degradantes, configuradoras da supressão da dignidade humana.

Na garantia dos direitos fundamentais, pode-se afirmar que além dos dispositivos

arrolados no art. 5º da Carta Constitucional possuírem status de fundamental, em razão da
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distribuição temática feita pelo constituinte, outras garantias fundamentais são encontradas ao

longo do Texto Constitucional. 

Nesse diapasão tem-se a dignidade da pessoa humana como princípio fundamental

maior e norteador da proteção jurídico constitucional do cidadão, insculpido no art. 1º, III,

como fundamento  da  República  Federativa  do  Brasil.  Por  conseguinte,  o  respeito  a  este

princípio representa a garantia estatal do desenvolvimento da personalidade do indivíduo.

A dignidade da pessoa humana será sempre atingida quando a pessoa for rebaixada a

objeto,  mero  instrumento,  enfim,  tratada  com coisa.  Desta  forma,  a  dignidade  da  pessoa

humana engloba necessariamente o respeito e a proteção a integridade física e psíquica do

indivíduo.  A concepção  de  homem-objeto  representa  a  antítese  da  noção  de  dignidade

humana.  (SARLET,  2015).  Logo,  resta  evidente  que  as  condutas  perpetradas  para  a

configuração  da  escravidão  atingem  frontalmente  os  direitos  humanos,  especialmente  a

dignidade das vítimas desse fenômeno.

Na era globalizada da sociedade atual,  condutas  humanas encontram-se cada vez

mais subjugadas à ideologia neoliberal e totalmente alheias ao impacto das novas tecnologias

sobre a natureza e o ser humano, o que ocasiona situações em que inúmeras pessoas não têm

condições  mínimas  de  sobrevivência.  Vivenciam-se  desigualdades  sociais,  discriminações,

bem  como,  o  empobrecimento  das  pessoas,  refletindo  negativamente  na  ação  humana

representada pelo trabalho. (RUBIO, 2004, pág. 139,140). É justamente a ilusão de uma vida

melhor que transmuta a sua condição de pessoa humana, passando a ser considerada mera

mercadoria.

4  A VIOLAÇÃO  DOS  DIREITOS  HUMANOS  DECORRENTE  DA PRÁTICA
LABORATIVA ESCRAVOCRATA E O TRABALHO DIGNO COM A PERCEPÇÃO
DO SALÁRIO JUSTO

Na opinião de Alexandre Pagliarini (2012), direitos humanos e direitos fundamentais

são termos sinônimos, sendo que o direito constitucional aponta como definição de direitos

humanos as próprias normas cogentes oriundas do direito constitucional de um determinado

Estado.

Nesse  contexto,  importante  trazer  a  conceituação  de  Pagliarine  referente  a  este

instituto jurídico:

Direitos Humanos são normas jurídicas contidas em regras, princípios e costumes,
escritos ou não – mas que tenham sido positivados pelo Estado ou pela Comunidade
Política Internacional – que salvaguardam o indivíduo e a coletividade em face da
atuação do próprio Estado, da própria Comunidade Jurídica Internacional organizada
e até dos particulares (PAGLIARINI, p.  2012).
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André Ramos, no mesmo sentido, assevera que:

Os  direitos  humanos  representam  valores  essenciais,  que  são  explicitamente  ou
implicitamente  retratados  na  Constituição  ou  nos  tratados  internacionais.  A
fundamentalidade dos direitos humanos pode ser formal, por meio das inscrições
desses direitos no rol de direitos protegidos nas Constituições e tratados, ou pode ser
material,  sendo considerado  parte  integrante  dos  direitos  humanos  aquele  que  –
mesmo não  expresso  –  é  indispensável  para  a  promoção  da  dignidade  humana.
(RAMOS, 2016, pág. 30).

Conclui-se,  desta  forma,  que  os  Direitos  Humanos  correspondem  aos  preceitos

fundamentais  contidos  na  Constituição,  além dos  direitos  supra  nacionais  previstos  pelas

Cortes  Constitucionais  Internacionais  e  que  tem  por  objetivo  a  proteção  dos  bens

indisponíveis e essenciais à vida humana. 

A dignidade da pessoa humana impõe o dever de evitar qualquer sofrimento humano,

devendo sempre  estar  embasado no respeito  à  alteridade,  sendo que as  diferenças  sociais

deverão ser enfrentadas como elementos de afirmação e proteção desses direitos.

O princípio da dignidade da pessoa humana constitui o núcleo central, como também

a  origem  dos  direitos  fundamentais  e  humanos,  representando  a  tutela  da  liberdade,  da

igualdade, sendo imprescindível para a exigibilidade e efetivação dos direitos.

Piovesan e Kamimura (2013) se posicionam neste sentido ao discorrer:

A ética dos direitos humanos é a ética que vê no outro um ser merecedor de igual
consideração  e  profundo  respeito,  dotado  do  direito  de  desenvolver  suas
potencialidades humanas, de forma livre, autônoma e plena. É a ética orientada pela
afirmação da  dignidade  e  pela  prevenção  ao  sofrimento  humano (PIOVESAN e
KAMIMURA, p. 108, 2013).

No documentário em tela, restou patente a demonstração da aniquilação de todos os

direitos daqueles trabalhadores. Garantias como a de possuir um trabalho digno em condições

adequadas de segurança, o respeito a jornadas limitadas de trabalho consoante as legislações

trabalhistas,  o  descanso  intrajornadas,  a  percepção  de  um  salário  justo,  são  totalmente

retiradas violentamente daqueles trabalhadores.

A situação desumana apresentada no documentário propugna pela inexistência do

respeito à ética dos direitos humanos. Os produtores das peças de vestuário, os empresários

das  grifes  que  terceirizam essa  atividade  obcecados  pela  busca  desenfreada  do  lucro  são

responsáveis por aquela realidade, exatamente pela ausência de alteridade ao não conseguir

visualizar no outro como sendo um ser merecedor de igual consideração e profundo respeito.

A dignidade do trabalhador deve ser respeitada através da obediência das legislações

de  proteção  ao  trabalho.  Existem diversas  legislações  na  esfera  internacional,  através  de

inúmeras Convenções devidamente aprovadas pela Organização Internacional do Trabalho,

como  previsões  internas  previstas  na  Constituição  Federal,  CLT  e  demais  dispositivos
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correlatos.

Ressalte-se que para se atingir  o desenvolvimento adequado de um país,  deve-se

respeitar o trabalhador em sua inteireza, colocando-o em papel de importância e destaque,

principalmente no que se refere ao trabalho digno.

A Declaração Universal de Direitos Humanos (DUDH) protege o trabalho digno, ao

dispor:

Artigo 23: 
Todo ser humano tem direito ao trabalho, à livre escolha de emprego, a condições
justas e favoráveis de trabalho e à proteção contra o desemprego.
Todo ser humano, sem qualquer distinção, tem direito a igual remuneração por igual
trabalho.
Todo ser humano que trabalhe tem direito a uma remuneração justa e satisfatória,
que lhe assegurem, assim como a de sua família, uma existência compatível com a
dignidade humana, e a que se acrescentarão, se necessário, outros meios de proteção
social.

Constata-se que a  DUDH estabelece uma série  de proteções  para que o trabalho

digno seja uma realidade na esfera social de todo Estado Democrático de Direito. O trabalho

digno  será  respeitado  se  obedecidas  premissas  do  referido  dispositivo  internacional,

principalmente em relação à liberdade de escolha do trabalho, proteção contra o desemprego,

igual remuneração por igual trabalho e remuneração justa.

A Organização  Internacional  do  Trabalho  (OIT)  conceitua  o  trabalho  digno  pelo

estabelecimento de elementos a serem observados que estão em total harmonização com a

DUDH. Pertinentes a esses elementos, tem-se oportunidades de realização de um trabalho

produtivo com a percepção de uma remuneração equitativa; segurança no local de trabalho e

proteção social para as famílias, melhores perspectivas de desenvolvimento pessoal aliado à

integração social; liberdade para o trabalhador expressar suas preocupações; participação do

trabalhador nas decisões que afeta sua vida; além de oportunidades e tratamento igualitários

para homens e mulheres no desempenho de suas atividades laborativas.

A OIT destaca a importância de se colocar o trabalho digno como objetivo central a

ser perseguido para a realização do progresso econômico e social. Isto porque o trabalho de

acordo com a dignidade pessoal proporciona meios necessários para o combate da pobreza e o

estabelece  proporcionalmente  o  alcance  do  desenvolvimento  equitativo,  inclusivo  e

sustentável. 

Por conseguinte, este organismo internacional defende a promoção do trabalho digno

com a realização de atividades no espectro do trabalho, da proteção social, dos princípios e

direitos  fundamentais  no  trabalho,  direcionando  essas  condutas  para  a  realização  de  um

diálogo social.
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A Constituição  Federal  traz,  dentre  outros,  como  fundamento  da  República  a

dignidade da pessoa humana e os valores sociais  do trabalho e da livre iniciativa.  Diante

disso,  conclui-se  que  o  trabalho  representa  o  direito  social  responsável  pela  elevação  da

dignidade da pessoa humana, por proporcionar a socialização do homem, identificando suas

aptidões e vocações, sendo responsável por sua evolução social. (TREVISAN, 2015).

Neste contexto, é importante trazer à balia o posicionamento de Trevisan:

O trabalho não viola o homem com o fim em si mesmo, desde que seja prestado em
condições  dignas,  e  qualquer  situação  que  reduza  o  homem  a  mero  objeto  de
trabalho  estará  caracterizando  a  condição  indigna  de  trabalho.  O  cidadão  que
trabalha em condições subumanas, à margem da sociedade e sem acesso ao mínimo
existencial  que lhe garanta uma vida digna,  está  fadado a ser  considerado como
mero  instrumento  de  trabalho  e,  portanto,  seus  direitos  fundamentais  não  estão
sendo efetivados e sua dignidade totalmente violada. (TREVISAN, 2015, p. 61)

Outro  elemento  indispensável  a  ser  observados  para  a  efetivação  dos  direitos

humanos no âmbito laboral é a percepção de um salário justo, expressamente previsto no item

3 da Declaração Universal de Direitos Humano, ao dispor que que toda pessoa que trabalha

faz jus a percepção de uma remuneração justa e satisfatória, apta a atender sua necessidade

básica e a da sua família.

O trabalho digno e a persecução de um salário justo constituem a parte central da

dignidade humana na relação laboral, sendo considerado elementos necessários para que a paz

social seja atingida.

Dentre  o rol  de proteção do trabalhador  reconhecidos  como direitos humanos do

trabalhador  encontra-se  o  direito  social  do  trabalhador  ao  salário  justo,  por  representar  a

centralidade do direito do trabalho. Tal remuneração deverá ser estipulada com a observância

de limites mínimos, com a proibição de ser estipulado aquém do valor do salário mínimo

vigente; e o limite máximo, abrangido pela possibilidade econômica da empresa. (SILVA,

2013).

Ademais, uma série de fatores determinantes deverão ser observados a fim de que

haja a concretização do referido direito humano do trabalhador, dentre os quais a extensão e a

complexidade do trabalho, relevância do trabalho no processo produtivo, a qualificação do

trabalhador, circunstâncias espaço-temporais, além das exigências do bem comum. (SILVA,

2013). 

O salário é elevado a direito fundamental pela ordem constitucional vigente, além de

estabelecer inúmeras garantias para a sua proteção. Porém, estamos inseridos numa sociedade

em que há uma série de problemas a serem enfrentados para que se alcance a efetividade

desse direito fundamental. Por isso, a importância da revisitação desse direito  a fim de que

sejam constantemente reinterpretado para a prevalência da dignidade humana. 
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Resta claro que a existência do próprio homem encontra-se intimamente ligada à

existência do trabalho, na medida em que corresponde ao meio de obtenção de condições

necessárias  a  sua  própria  subsistência.  Contribui  para  o  desenvolvimento  da  sociedade,

abrangendo as esferas pessoais e econômicas.

O salário é  um elemento indispensável à vida do trabalhador,  pois garante a sua

sobrevivência no aspecto físico com o acesso à alimentos, mas também no aspecto social, na

medida em que constitui uma necessidade social, por ser inconcebível a existência de uma

sociedade sem o trabalho humano. Pode-se, ainda, apontar a esfera psicológica, em que o

homem  é  considerado  um  ser  produtivo,  acarretando  a  sensação  de  enobrecimento  e

dignificação.

Vislumbra-se que o documentário,  em análise, retrata objetivamente uma série de

violações  aos  direitos  humanos,  ao  demonstrar  exclusões  através  do  desemprego  e

subempregos, indicando a realidade e conformação dos trabalhadores de estarem naquelas

situações  por  falta  de oportunidades  melhores.  A conivência  com a  sua escravização está

justamente na não percepção de que estão nessa situação de escravidão, por terem certeza de

que aquele seria o único caminho para a sua sobrevivência.

Outro  fato  demonstrado  no  documentário  foi  a  mudança  drástica  ocorrida  no

universo  da  moda  proveniente  da  terceirização  do  serviço  de  confecção  do  vestuário,

analisando o comportamento em relação à produção das peças de roupa por parte dos Estados

Unidos da América, que há 20 anos atrás concentrava quase a totalidade da sua produção no

país.  Com  o  deslocamento  dessa  produção  para  os  países  subdesenvolvidos,  houve  um

aumento das coleções ao longo do ano, trazendo à tona o fenômeno da descartabilidade da

moda, também conhecido como moda passageira. Os consumidores passam a adquirir esse

produto  não  pela  necessidade  e  sim para  acompanhar  a  ditadura  da  moda.  Para  isso,  os

empresários das grifes buscam produtos cada vez mais baratos, a fim de que possam repassar

essa realidade para seus consumidores. 

Destaque-se que a sociedade também tem que assumir a sua responsabilidade social

e começar a se questionar o que está por trás da diminuição dos preços das roupas que adquire

proveniente  dessa  moda  passageira.  Atrás  dessas  cortinas  encontram-se  trabalhadores  em

situações  subumanas,  considerados  meras  mercadorias  que  estão  desenvolvendo  uma

atividade laborativa em condição análoga à de escravo para atender os interesses de grupos

econômicos que detém o poder e que ditam as regras do sistema.

Então, torna-se imperioso a implementação de políticas públicas sociais no sentido

de  promover  à  alfabetização  e  qualificação  profissional,  visando  à  inserção  desses
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trabalhadores no mercado de trabalho. Por conseguinte, romper-se-á com o ciclo vicioso da

escravidão  contemporânea,  causada  especificamente  pela  vulnerabilidade  destes

trabalhadores.

CONCLUSÃO

O  trabalho  escravo  contemporâneo  é  constatado  sempre  que  o  trabalhador  for

exposto  a  condições  degradantes  de  trabalho  e  de  vida,  com  a  impossibilidade  de

desvinculação desta realidade.

O aumento do trabalho informal, caracterizados pelas condições laborativas precárias

é  responsável  por  diversas  irregularidades  na  relação de  trabalho,  o  que  contribui  para  a

aniquilação do rol de direitos elencados na Constituição Federal, na Consolidação das Leis do

Trabalho e em diversos dispositivos internacionais ratificados pelo Brasil, com é o caso da

Declaração Universal de Direitos Humanos.

Diante dessa situação, as vítimas escravizadas entram na engrenagem desse sistema

apenas com o objetivo de sobrevivência, acreditando ser a única oportunidade que possui. Na

realidade, são impelidas a se submeterem a condições desumanas, colocando sua vida em

risco, quando são reduzidas à condição análoga a de escravo.

Existe  um  conjunto  de  fatores  sociais  cuja  marca  central  é  a  pobreza,  que  é

responsável pela submissão desses trabalhadores aos detentores do poder econômico, o que

faz com que as vítimas escravizadas não se reconheçam como tal.

Para  mudar  essa  realidade,  apresentada  no  documentário,  torna-se  imperioso  o

reconhecimento da fragilidade do Estado no aspecto da repressão. A partir de então, deverá

haver melhoria  no sistema de fiscalização e atuação do Ministério  Público do Trabalho e

Ministério  Público  Federal  que encontram dificuldades  na  ausência de uma estrutura que

amplie  a  investigação.  Além  disso,  é  imprescindível  o  despertar  da  sociedade  para  esta

realidade,  porque  esse  segmento  é  peça  essencial  para  o  enfrentamento  deste  fenômeno

degradante. 

O estabelecimento de políticas pública concretas com a disponibilização de cursos

alfabetizantes  e  profissionalizantes,  para  que  essas  vítimas  consigam se  libertar  do  ciclo

vicioso  da  escravidão  moderna.  Isso  só  será  viável  com a  conscientização  social  para  a

existência da escravidão e com a eliminação da situação de vulnerabilidade dessas pessoas.

Desta forma, verifica-se a necessidade de trazer esse tema para discussão acadêmica,

no sentido de que sejam conduzidos estudos profundos e pesquisas a respeito desta temática,

além de proporcionar a apresentação de planos de ações para a concretização de políticas
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públicas  efetivas  para  a  prevenção  e  combate  deste  fenômeno  econômico-social  tão

desumano.
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PROGRAMA DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA MÍNIMA E

ATIVIDADE COMPLEMENTAR DE RENDA: UMA ANÁLISE SOBRE O

PODER FEMININO

Rafaela de Oliveira TOMBA46

Luma Teodoro da SILVA

RESUMO

A presente pesquisa se encontra  em desenvolvimento na forma de Iniciação Científica.  A
intenção da pesquisa é demonstrar os efeitos que o programa de transferência de renda Bolsa
Família, que vem sendo empregado no Brasil desde 2003, teve sobre a população feminina
brasileira. Especialmente,  como sua aplicação repercutiu nos índices de violência contra a
mulher  em âmbito  doméstico.  Em primeiro  lugar,  a  pesquisa envolve  a  análise  de  dados
estatísticos sobre o programa e seus beneficiários e em um segundo momento o estudo busca
bases  na  coleta  de  dados  e  pesquisa  bibliográfica  que  permita  relacionar  programas  de
transferência de renda com a emancipação feminina e a consequente diminuição da violência
contra  a  mulher.  Isso,  pois  sendo  a  mulher  a  beneficiária  preferencial  do  programa,  a
autonomia de renda lhe atribui um grau de autonomia inédito, que permite a superação da
situação de violência doméstica.

PALAVRAS-CHAVE: programas de transferência de renda; feminismo; violência contra a
mulher.

ABSTRACT

The present research is presently being developed as a Scientifical Initiation. Its intention is to
demonstrate  the  effects  of  the  cash  transfer  programme  “Bolsa  Família”,  that  is  being
employed  in  Brazil  since  2003,  on  its  feminine  population.  Specially,  concerning  the
repercussions  of  the  programme  over  the  rates  of  violence  against  women  in  domestic
environment.  The  studies  consist,  firstly,  in  the  analysis  of  statistic  data  regarding  the
programme and its  beneficiaries;  and secondly,  it  searches basis  on the data  analysis  and
bibliographical material  the might  relate cash transfer programme to female emancipation
and,  consequently,  shows decrease in  the rates  of  violence against  women.  It  happens so
because  women  are  the  preferential  beneficiary,  and  therefore,  allows  them  to  reach  an
autonomy level never seen before and overcome situations of domestic violence.

KEY-WORDS: cash transfer programme; feminism; violence against women.

INTRODUÇÃO

Desde o desenvolvimento do Programa de Transferência de Renda “Bolsa Família”,

em 2003, muito vem se estudando para averiguar se seu propósito vem sendo cumprido e para

investigar quais são seus efeitos no cotidiano da população brasileira. O presente estudo busca

46 Graduanda em Direito pelas Faculdades Integradas de Ourinhos, Estagiária no Tribunal Regional Eleitoral
TRE/PR
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mais do que isso: além de verificar se a parcela da população a que este programa se destina

saiu do mapa mundial da fome, ou se a qualidade de vida dessas pessoas melhorou, esta

pesquisa se destina a analisar os efeitos  que o programa teve na diminuição da violência

contra a mulher47, inspirado essencialmente no filme Preciosa – Uma História de Esperança,

direção de Lee Daniels, o qual relata as dificuldades do dia a dia de uma garota negra, obesa,

pobre e analfabeta, a qual foi abusada desde o início da vida por seu genitor, tendo com ele

dois filhos e, por falta de recursos e assistência, sofreu um longo período de abusos físicos e

psicológicos, só saindo da situação de risco após ser inserida em políticas públicas que lhe

deram autonomia e segurança. O filme citado é um reflexo da sociedade, fundamental para a

pesquisa, mostra como a falta de amparo na vida da mulher pode fazê-la submissa ao homem.

Assim, a pesquisa se desenvolverá: primeiramente, através da coleta de dados do

Programa Bolsa Família e seus resultados até o momento, e posteriormente em como esse

programa de  transferência  de  renda alcança  efetividade  no  que  tange  ao  Empoderamento

Feminino que resulta na independência da mulher e na diminuição da violência contra ela. 

A questão a ser respondida é de que forma o Programa Bolsa Família impactou a

situação  de  violência  doméstica  de  suas  beneficiárias  para  concluir  se  programas  de

transferência  de  renda  podem  ter  alguma  efetividade  como  política  para  diminuição  da

violência contra a mulher e qual o seu nível de contribuição para a emancipação feminina.

Neste espeque, em um país em que uma mulher é agredida a cada cinco minutos e 68% das

agressões documentadas são cometidas em ambiente doméstico, segundo o Mapa da Violência

(WAISELFISZ, 2012), toda e qualquer ação que diminua essas incidências é bem-vinda. 

Este estudo se baseia na hipótese de que, ao conceder o benefício para mulheres

carentes socioeconomicamente, o Programa Bolsa Família fez mais do que garantir uma renda

mínima para um elevado número de famílias, mas também permite às beneficiárias conquistar

um  grau  de  autonomia  nunca  antes  experimentado.  Possuir  uma  fonte  de  renda  fixa,

independente de um homem, permitiu a essas mulheres ter um controle sobre suas próprias

vidas e as de seus dependentes que anteriormente era designado exclusivamente ao homem.

Conquistar esse poder financeiro fez com que as mulheres tivessem em suas mãos autonomia

suficiente  para  decidir  pôr  fim  à  situação  de  violência  doméstica  que  por  ventura  se

encontrassem. 

A intenção é que, ao analisar os efeitos do Programa Bolsa Família sobre a violência

contra a mulher, outros programas possam ser criados ou ainda, este aperfeiçoado, para que os

47 O efeito do programa sobre a diminuição da violência contra a mulher se deve ao fato de que o pagamento é
feito preferencialmente à mulher, garantindo, portanto, uma renda fixa independente do homem (art. 2°, §14,
da Lei 10.836/2004).
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índices de violência contra a mulher diminuam mais, por possibilitar a autonomia feminina

dentro da instituição família e, consequentemente, em sua vida pública também.

Para chegar a conclusão se houve algum impacto nos indicadores de violência contra

a mulher resultantes do recebimento do benefício do Programa Bolsa Família, será realizado o

cruzamento de dados entre as beneficiárias e os dados relativos à violência doméstica. Como

os  dados,  exclusivamente,  seriam  insuficientes  e  inconclusivos,  também  será  necessário

analisar entrevistas com família beneficiárias, contidas no livro “Vozes do Bolsa Família”,

verificar  com  base  em  autoras  feministas  para  demonstrar  de  que  forma  a  autonomia

financeira pode levar ao fim da situação de violência doméstica. 

Existem muitas  pesquisas  que  tratam dos  efeitos  do  Programa Bolsa  Família  na

sociedade brasileira, seja na economia, na educação, na saúde etc. A presente pesquisa, no

entanto, não pretende analisar estes efeitos de forma geral, mas apenas delimitar-se ao que

tange  a  mulher  beneficiária  que  saiu  de  uma  situação  de  violência  doméstica  graças  ao

benefício recebido pelo Programa e considerar  que mesmo com tais  conquistas,  ainda há

muito que ser feito. A proposta é, portanto, congregar a análise já feita quanto aos efeitos do

Bolsa Família, com aquelas que verificam o Empoderamento Feminino através da garantia de

autonomia financeira.

É  adotado  na  pesquisa  o  método  hipotético-dedutivo,  uma  vez  que  tem  como

condição fundamental  o  procedimento experimental  e  transita  da observação geral  para a

particular, a partir da hipótese que o Programa de transferência de renda Bolsa Família tenha

efeito sobre a redução da violência contra a mulher no Brasil, bem como a hipótese de que

com o aperfeiçoamento e a criação de outras políticas públicas se alcança a erradicação da

violência.

O PROGRAMA DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA BOLSA FAMÍLIA

O Programa Bolsa Família (PBF) foi criado em 2003, através da  Lei n°10.836 e

regulamentado  pelo  Decreto  nº  5.209/04.  Trata-se  de  um programa  de  políticas  públicas

destinado à transferência de renda com condicionalidades, ou seja, destinado às famílias que

atendam certas condições. 

Na definição dada pelo sítio eletrônico oficial  do Ministério do Desenvolvimento

Social e Combate à Pobreza, coordenador do Programa, que em fato é desenvolvido com a

cooperação entre os Poderes Federal, Estadual e Municipal:

O  Bolsa  Família  é  um  programa  que  contribui  para  o  combate  à  pobreza  e  à
desigualdade  no  Brasil.  Ele  foi  criado  em outubro  de  2003  e  possui  três  eixos
principais:  Complemento da renda (...)  garante o alívio mais imediato da pobreza;
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Acesso a direitos (...) [as condicionalidades] têm como objetivo reforçar o acesso à
educação,  à  saúde  e  à  assistência  social;  Articulação  com  outras  ações (...)
capacidade  de  integrar  e  articular  várias  políticas  sociais  a  fim  de  estimular  o
desenvolvimento  das  famílias,  contribuindo  para  elas  superarem  a  situação  de
vulnerabilidade e de pobreza. (MDS).

O Programa Bolsa Família faz parte de uma geração de programas de transferência

condicional de renda (PTCR) que têm sido um dos principais instrumentos utilizado pelos

países menos desenvolvidos no combate à pobreza e à desigualdade de renda. Sendo um dos

15 programas criados na América Latina entre 1997 e 2008 com este intuito. (World Bank,

2009)

Antes de mais nada é importante conceituar a transferência de renda:

Transferência de renda é aqui concebida como uma transferência monetária direta a
indivíduos ou a famílias. No caso brasileiro e de várias experiências na América
Latina, são programas focalizados em seguimentos pobres da população e têm sua
prestação condicionada a determinadas exigências que devem ser cumpridas pelos
indivíduos ou pela família, principalmente no campo da educação, da saúde e do
trabalho. (SILVA e LIMA,2010).

No tocante à realidade brasileira, especialmente após a promulgação da Constituição

Federal  de 1988, vem se adotando uma série  de políticas  compensatórias para suavizar  a

pobreza e as desigualdades sociais. Como parte do histórico de criação da atual legislação,

deve-se  mencionar  a  Lei  nº  9.533/1997  que  determinava  a  concessão  de  benefícios

financeiros, por parte do governo federal, aos municípios que implantassem programas de

renda mínima e a criação do Programa Bolsa Escola,  em 2001, pelo presidente Fernando

Henrique Cardoso. 

Dado o histórico de programas de transferência de renda já criados este intuito, o

Programa Bolsa Família vem para unificar o Bolsa Escola, o Bolsa Alimentação, o Auxílio

Gás e o Cartão Alimentação48. 

O PBF prioriza  famílias  em situação  de  extrema pobreza  e  pobreza,  com renda
mensal per capita de até R$140,00, para o recebimento da transferência monetária
por meio da sua inclusão na base de dados do Cadastro Único. O valor do benefício
é  definido  de  acordo  com a  composição  familiar  e  respectiva  renda  per  capita.
Atualmente, o programa conta com quatro tipos de benefícios49. (CAMARGO et al.,

48 “Art. 1º Fica criado, no âmbito da Presidência da República, o Programa Bolsa Família, destinado às ações
de transferência de renda com condicionalidades. Parágrafo único. O Programa de que trata o caput tem por
finalidade a unificação dos procedimentos de gestão e execução das ações de transferência de renda do
Governo Federal, especialmente as do Programa Nacional de Renda Mínima vinculado à Educação - Bolsa
Escola, instituído pela Lei nº 10.219, de 11 de abril de 2001, do Programa Nacional de Acesso à Alimentação
- PNAA, criado pela Lei n o 10.689, de 13 de junho de 2003, do Programa Nacional de Renda Mínima
vinculada à Saúde - Bolsa Alimentação, instituído pela Medida Provisória n o 2.206-1, de 6 de setembro de
2001,  do  Programa  Auxílio-Gás,  instituído  pelo  Decreto  nº  4.102,  de  24  de  janeiro  de  2002,  e  do
Cadastramento Único do Governo Federal, instituído pelo Decreto nº 3.877, de 24 de julho de 2001.” (Lei
n°10.836/2004)

49 São eles: i) Benefício Básico: o valor repassado mensalmente é de R$ 70,00 e é concedido às famílias com
renda mensal de até R$ 70,00 per capita, mesmo não tendo crianças, adolescentes, jovens, gestantes ou
nutrizes. ii) Benefício Variável: o valor é de R$ 32,00 e é concedido às famílias com renda mensal de até R$
140,00 per capita, desde que tenham crianças, adolescentes de até 15 anos, gestantes e/ou nutrizes. Cada
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2013, p. 157)

Neste espeque, considerando que o PBF está sendo implementado há mais de 10

(dez) anos, existe uma série de análises e estudos científicos quanto a seus efeitos sobre a

população brasileira, nos mais diversos assuntos, como diminuição da desigualdade de renda,

escolarização e saúde. 

Merecem destaque algumas publicações que agraciam o debate com construtivas e

profundas  análises,  sobretudo  o  livro  “Vozes  do  Bolsa  Família:  Autonomia,  dinheiro  e

cidadania”, de Walquiria Leão Rego e Alessandro Pinzani e a Coletânea de Artigos “Bolsa

Família: 10 anos de inclusão e cidadania”, organizado por Tereza Campello e Marcelo Cortês

Neri e publicado pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA).

AS MULHERES BENEFICIÁRIAS DO BOLSA FAMÍLIA

Algumas das recentes pesquisas que buscam analisar os efeitos sociais do Programa

de transferência de renda Bolsa Família vão no sentido de que as mulheres beneficiárias, por

sua  condição  prioritária  de  titular  no  cartão  do  Bolsa  Família  (art.  2°,  §14,  da  Lei

10.836/2004), “vêm adquirindo maior autonomia e poder nas decisões familiares e na compra

de  bens  duráveis,  remédios  e  vestuário,  comparativamente  a  mulheres  não  beneficiárias”

(JANNUZZI e PINTO, 2013, p. 187).

Sobretudo,  o  artigo  “O  Impacto  do  Programa  Bolsa  Família:  Mudanças  e

Continuidades na Condição Social  das Mulheres” de Mireya Suárez e Marlene Libardoni,

através  de  entrevistas  com  beneficiárias  de  diferentes  localidades,  demonstra  três  claros

impactos ocorridos na condição social dessas mulheres. 

O primeiro  impacto  retratado  consiste  na  visibilidade  das  beneficiárias  enquanto

consumidores.  O  segundo  se  refere  à  afirmação  da  autoridade  das  mulheres  no  espaço

doméstico, que é o foco primordial da presente pesquisa. E o terceiro aspecto é a percepção

das mulheres como parte da cidadania brasileira. 

É apontado que no discurso das beneficiárias existem evidências de que a poder de

compra  feminino  vem  sendo  capaz  de  suscitar  alterações  na  hierarquia  familiar,  pela

capacidade de escolha e pela possibilidade de negociar sua própria autoridade no ambiente

doméstico. 

família pode receber até cinco Benefícios Variáveis, ou seja, até R$ 160,00. iii) Benefício Variável Vinculado
ao Adolescente (BVJ): é concedido valor de R$ 38,00 a todas as famílias que tenham adolescentes de 16 e
17 anos frequentando a escola. Cada família pode receber até dois BVJs. iv) Benefício para Superação da
Extrema  Pobreza  (BSP):  pago  às  famílias,  que  mesmo  recebendo  os  benefícios  financeiros  do  PBF
continuam em situação de pobreza extrema (renda per capita mensal de até R$ 70,00). O valor do benefício
correspondente ao necessário para que a família supere os R$ 70,00 mensais por pessoa.
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Este  é  o  ponto  principal  dos  impactos  perceptíveis  da  implementação  do  Bolsa

Família que permitirá o desenvolvimento dos tópicos seguintes.

Como se pode observar nos excertos abaixo compilados, a mudança é facilmente

verificável:

“Acho que sim porque já não tem que pedir ao marido”. (SUÁREZ E LIBARDONI,
pág. 144)
“Se eu não tenho a renda tenho que ficar de boca fechada. Levantou a autoestima.
Antes  eu vivia debaixo dos pés  de meu marido.  Eu agora posso escolher  o  que
fazer”. (SUÁREZ E LIBARDONI, pág. 145)
“Porque o marido fala direito com a mulher, porque ela pode ir embora de casa. A
mulher agora tem o dinheiro dela”. (SUÁREZ E LIBARDONI, pág. 145)

É notável pelos depoimentos colhidos pelas pesquisadoras, que o PBF conseguiu, de

alguma forma, fortalecer a condição social das mulheres. Diante disso, observa-se que:

(...) as mulheres que são titulares do benefício do PBF têm ganhos na relação de
gênero  na  medida  em  que  se  tornam  mais  independentes  dos  maridos
financeiramente passando a ter maior poder de barganha no que tange a alocação de
recursos  no  domicílio  e  aumentando o  nível  de  interação  social.  (JANNUZZI  e
PINTO, 2013, p. 187)

Ademais,  outro  efeito  significativo  do  Bolsa  Família  é  observado  nas  taxas  de

fecundidade. Isso, porque as mulheres beneficiárias têm ampliado sua autonomia na decisão

de participar do mercado de trabalho e sobre o uso de métodos contraceptivos, resultando em

uma queda de 5,1 filhos para 3,6 filhos no período de 2000 a 2010. (PATRÍCIO, 2012)

Este  efeito  em  específico  não  será  tratado  pela  presente  pesquisa,  no  entanto,

contribui  significativamente  para  a  percepção  do  grau  de  autonomia  concedido  pelo

programa.

Contudo,  deve-se  ressaltar  que  por  mais  avanços  que  a  percepção  de  renda

mensalmente  exerce  um  fator  mínimo  na  mudança  de  paradigmas  da  posição  social  da

mulher, uma vez que as tradições e a cultura ainda exercem um papel relevante de opressão e

injustiça. Dessa forma, “as possibilidades morais de libertação da opressão conjugal ainda são

muito raras nas regiões pobres e atrasadas do Brasil, devido aos rígidos controles familiares

que atuam sobre as mulheres” (REGO e PINZANI, p. 363)

A SUPERAÇÃO DA SITUAÇÃO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA

A  violência  doméstica  contra  a  mulher  é  um  problema  que  vem  ganhando

visibilidade política e social recentemente, sendo uma das principais pautas do movimento

feminista. Apesar de estar impregnado, por um longo período na história, essa situação de

inferioridade da mulher na sociedade, vista como objeto sexual e um ser penas reprodutor,

atualmente, com as frequentes conquistas do movimento feminista e, consequentemente, as
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mudanças de paradigmas, coloca-as como ser pensante e sujeito de direitos.

No Brasil, as principais pesquisas amostrais apontam dados alarmantes.

Em 2001, 43% das mulheres entrevistadas revelou que já haviam sofrido alguma

violência de cunho sexual, sendo 70% delas vindas de parceiros ou ex-parceiros conjugais.

Nesse mesmo ano, estimava-se que a cada 15 segundos uma mulher era espancada no Brasil

(FUNDAÇÃO PERSEU ABRAMO, 2001). 

Em 2010, em pesquisa realizada pela mesma instituição, os resultados se mostraram

muito  próximos  à  anterior.  35%  das  mulheres  entrevistadas  já  haviam  sido  vítimas  de

violência  sexista,  sendo  80%  dos  casos,  pelo  próprio  companheiro  ou  ex-companheiro

(FUNDAÇÃO PERSEU ABRAMO, 2010). 

Em relatório voltado para a análise do feminicídio, ficou demonstrado que o Brasil é

o 7º, dentre 84 países listados, em que mais mulheres foram assassinadas, com um total de

92.000 mortes, sendo 65% causadas pelos cônjuges ou ex-cônjuges (WAISELFISZ, 2012).

Nesta toada, é perceptível que a violência doméstica não se trata de um problema

privado,  que  se restringe  a  restritas  esferas  domésticas,  e  sim uma questão  de  segurança

pública que atinge a sociedade feminina como um todo. 

A preocupação com a violência doméstica,  no entanto,  foi  relegada a décadas de

esquecimento por se tratar de situação privada, na qual não era permitido a intromissão do

público. Veja-se:

A sociedade  civil  patriarcal  é  tratada  como um relato  da  constituição  da  esfera
pública da liberdade civil. A outra esfera,  a privada, não é encarada como sendo
politicamente  relevante.  O  casamento  e  o  contrato  matrimonial  também  são
considerados irrelevantes. (PATEMAN, p. 18)

Portanto, se faz necessário verificar que, diferentemente da teoria política clássica em

que  há  uma  dicotomia  entre  as  esferas  públicas  e  privadas,  que  operam de  acordo  com

princípios diferentes:

(...) as feministas afirmam que a distinção liberal existente entre público e doméstico
é ideológica no sentido de que apresenta a sociedade a partir de uma perspectiva
masculina  tradicional  baseada  em  pressupostos  sobre  diferentes  naturezas  e
diferentes  papéis  naturais  de  homens  e  mulheres,  e  de  que,  como  concebida
atualmente, não pode servir como um conceito central a uma teoria política que irá,
pela primeira vez, incluir todas nós (OKIN, p. 315).
A  natureza  patriarcal  das  noções  liberais  de  privacidade  doméstica  tem  sido
significativamente desafiada pela defesa crescente, feita por feministas e defensoras
dos direitos das crianças, no sentido de que os indivíduos, no interior das famílias,
tenham direitos à privacidade que muitas vezes precisam ser protegidos da própria
unidade familiar (OKIN, p. 322).

Ademais, como bem exposto no filme Preciosa – Uma História de Esperança, o qual

relata a história de uma jovem mulher negra, pobre, analfabeta, de dezesseis anos de idade,

grávida do seu segundo filho, sendo que o genitor das crianças é o próprio pai que lhe abusou,
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com  a  permissão  da  mãe,  desde  o  início  da  vida,  vivendo  em  péssima  condição  sócio

econômica,  sofre  violência  no  âmbito  doméstico  e  apenas  após  ser  descoberta  por  uma

assistente social e com o auxílio de outros órgãos públicos e programas de transferência de

renda  mínima,  é  que  a  personagem  consegue  sair  da  condição  de  vítima  e  superar  os

problemas  do  dia  a  dia.  Os  fatos  narrados  no  filme  demostram  a  realidade  encontrada

atualmente. Como bem aponta Marilda V. Iamamoto:

Decifrar as novas mediações através das quais se expressa a questão social hoje é de
fundamental importância para o Serviço Social em dupla perspectiva: para que se
possa  tanto  apreender  as  várias  expressões  que  assumem,  na  atualidade,  as
desigualdades sociais – sua produção e reprodução ampliada – quanto projetar e
forjar formas de resistência e de defesa da vida. (IAMAMOTO, 1999, p. 14)

Em análise  dos  ideais  de  Preciosa  no  referido  filme,  notória  é  a  forma  como a

personagem  liga  o  empoderamento  feminino  com  a  autonomia  financeira  e  a

autodeterminação. Diante disso, relevante é o posicionamento de Cecília Sardenberg:

Para nós, feministas, o empoderamento de mulheres, é o processo da conquista da
autonomia,  da  autodeterminação.  E  trata-se,  para  nós,  ao  mesmo tempo,  de  um
instrumento/meio e um fim em si próprio. O empoderamento das mulheres implica,
para nós, na libertação das mulheres das amarras da opressão de gênero, da opressão
patriarcal. (SARDENBERG, 2006, p. 2)

Destarte,  se  verifica  que  os  graves  índices  de  violência  contra  a  mulher,

especialmente  em ambiente  doméstico  só  poderá  ser  superada  através  do posicionamento

incisivo da mulher na esfera pública, através da conquista de autonomia e do rompimento da

hierarquização no âmbito familiar.

Neste  sentido,  o  empoderamento  feminino,  permitido  através  da  concessão  do

benefício do Bolsa Família diretamente à mulher, é peça chave para a possibilidade de que um

dia se vislumbre um futuro em que as pesquisas demonstrem que quase metade da população

feminina sofre ou já sofreu violência sexista no âmbito de suas relações afetuosas.

FISCALIZAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS:

No  presente  tópico  será  relatado  brevemente  a  respeito  da  necessidade  de

fiscalização e aperfeiçoamento das políticas públicas,  preponderando-se no Bolsa Família,

para que não ocorra fraudes no programa. 

Vale ressaltar, junto com a independência financeira, influenciada por meio da renda,

o qual está ajudando positivamente na diminuição da violência, a implementação de outras

políticas  públicas  que  ajudam  na  capacitação  das  mulheres  são  fundamentais  para  o

empoderamento.

Nas palavras de Batliwala:
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“O termo empoderamento se  refere  a  uma gama de  atividades,  da assertividade
individual  até  à  resistência,  protesto  e  mobilização  coletivas,  que  questionam as
bases  das  relações  de  poder.  No  caso  de  indivíduos  e  grupos  cujo  acesso  aos
recursos  e  poder  são  determinados  por  classe,  casta,  etnicidade  e  gênero,  o
empoderamento começa quando eles não apenas reconhecem as forças sistêmicas
que os oprimem, como também atuam no sentido de mudar as relações de poder
existentes. Portanto, o empoderamento é um processo dirigido para a transformação
da natureza e direção das forças sistêmicas que marginalizam as mulheres e outros
setores excluídos em determinados contextos” (1994, p. 130).

Propor políticas públicas de gênero exige estabelecer o sentido das mudanças, se as

pretendemos  com um caráter  emancipatório.  Para  que  as  desigualdades  de  gênero  sejam

combatidas  no  contexto  do  conjunto  das  desigualdades  sociais,  pressupõem  práticas  de

cidadania ativa para que a justiça de gênero se concretize, sobretudo pela responsabilidade do

Estado de redistribuir riqueza, poder, entre regiões, classes, raças e etnias, entre mulheres e

homens (SOUZA, 1994).

Assim, para que o programa de transferência de renda mínima seja ainda mais eficaz

na  erradicação  da  violência  contra  a  mulher,  e  no  futuro  não  ser  mais  necessário  tal

investimento, o qual poderá ser revertido e investido em outras áreas, é que se faz necessário,

com urgência, dar prioridade, fiscalizando o repasse de renda, a condição das beneficiárias, e

se caso haja companheiro, se este extrai os recursos da parceira. Para isto, necessário se torna

também, a criação de políticas públicas mais eficazes, com o fim de reduzir os desequilíbrios

e injustiças sociais vistos atualmente, pautadas na perspectiva de gênero, se atentando para as

especificidades dos casos, na mobilização e na conscientização da sociedade.

Resgatar as mulheres como sujeito das políticas, implica construir canais de debate

para definir prioridades e desenhar estratégias para caminhar no sentido de transformar os

organismos de políticas para mulheres nos governos democráticos em seus diversos níveis,

federal, estadual e municipal em interlocutores válidos para construir as pautas políticas e

articuladores gerais das políticas públicas prioritárias (POLÍTICAS, 2016)

Consequentemente, para evitar a possibilidade de má-fé no Programa Bolsa Família

e garantir a fiscalização das beneficiárias para que não estejam mais em situação de risco, é

imprescindível  o acompanhamento por meio de assistência social,  visita nas residências e

inclusão  dessas  beneficiárias  em  demais  políticas  públicas,  como  alfabetização  e  cursos

técnicos, palestras de incentivo e motivação na denúncia contra a violência, a importância do

empoderamento  feminino,  reconhecimento  de  seus  direitos,  e  a  necessidade  de

aperfeiçoamento e encaminhamento destas ao mercado de trabalho, com o fim de acabar com

a dependência financeira da mulher em relação ao homem, encarando-as como sujeito de

transformação. Entretanto, para isso o Estado, em sua dimensão educativa, precisa fornecer
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capacitação dos profissionais envolvidos.

A respeito  disso,  como é  o  caso  relatado  no  filme  Preciosa  –  Uma  História  de

Esperança,  vemos  que  se houvesse  a  fiscalização por  parte  de  profissionais  competentes,

desde o início da transferência de renda, a assistência social tomaria ciência antes do tempo da

violência enfrentada pela protagonista da história, Claireece Preciosa Jones, considerando que

seus  genitores  se  utilizavam  do  dinheiro  por  má-fé,  não  repassando  a  ela  os  valores

necessários para sua subsistência. Nota-se que somente depois de descoberto o drama vivido

pela jovem, é que foram tomadas as devidas providências, incluindo a vítima em diversas

políticas públicas, sendo dentre estas, as principais para sua autonomia e empoderamento na

condição de mulher, a renda, a casa de abrigo, e o que ela gostava, a educação. Vejamos a

importância da alfabetização na vida da mulher em uma das falas de Preciosa no filme: 

Preciosa: “Eu estou feliz porque eu estou escrevendo e também por causa que eu
estou na escola. A Sra. Rain diz que vamos escrever todo dia no caderno. Ela vai
escrever pra gente todo dia também. [...]. A mãe diz que a escola é uma merda, que
ninguém aprende escrevendo em caderno.  Ela tá  errada nisso. Por causa que eu
estou aprendendo. [...]. Eu também penso na Mongo, sinto falta dela. Meu bebê tá
pra chegar. Também vou ler pro meu bebê e enfeitar a parede dele. Escuta bebê, a
mamãe não é burra. A mamãe ama você. Escuta”.

Destarte, para estruturar uma nova sociedade menos desigual é preciso deixar de lado

o conformismo e não cair no imobilismo. Nas palavras de Marilda V. Iamamoto:

 A consolidação do projeto ético-político  profissional  que vem sendo construído
requer  remar  na  contracorrente,  andar  no  contravento,  alinhando  forças  que
impulsionem  mudanças  na  rota  dos  ventos  e  das  marés  na  vida  em  sociedade
(IAMAMOTO, 1999, p. 141).

Por fim, a agilidade e eficiência dessas políticas faz-se necessária para que no futuro

se alcance a igualdade de gênero e a erradicação da violência contra a mulher, bem como

propiciar o empoderamento social, político e psicológico.

CONCLUSÃO

As  beneficiárias  do  Bolsa  Família,  além  de  padecerem  com  a  desigualdade

socioeconômica, ainda sofrem com a desigualdade de gênero, e as regiões mais pobres do

Brasil também são aquelas em que o patriarcado oprime mais as mulheres. 

Essas mulheres, que eram despossuídas de qualquer forma de poder, através da renda

mensal  recebida pelo programa puderam pela primeira  vez reivindicar  autonomia da vida

pública e na vida privada e, aparentemente, esse fato teve efeitos benéficos quanto à violência

doméstica. 

Neste sentido, através dos pontos levantados neste estudo, é perceptível que existe

uma  linha  de  evolução  no  empoderamento  feminino  que  somente  foi  permitida  com  a
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implementação do Programa Bolsa Família. 

A gradual mudança de paradigmas que fez com que as beneficiárias passassem a ser

percebidas  como  consumidoras,  como  autoridades  na  vida  doméstica  e  como  cidadãs,

deixando de ser submissas  à  seus  companheiros,  possibilitou a  essas  mulheres autonomia

suficiente para potencialmente superar situações de violência doméstica. 

Quando  analisamos  a  justiça  distributiva  atualmente,  preocupamo-nos

principalmente  com  a  distribuição  de  renda,  riqueza  e  oportunidades.  Deste  modo,  não

pensamos na política como algo que tenha uma finalidade particular e independente,  mas

como algo aberto às diversas finalidades que os cidadãos venham a adotar.

O que está em questão neste trabalho é mais do que a pergunta abstrata sobre os

programas  serem ou não  uma boa alternativa.  O trabalho  versa  sobre  a  possibilidade  da

mulher conseguir a liberdade necessária para sair de uma situação onde qualquer renda, por

mínima que possa parecer, lhe ofecer a liberdade que precisa para sair de um ambiente de

violência para si e sua família.

Se  uma  sociedade  justa  requer  um  raciocínio  conjunto  sobre  a  vida  boa,  resta

sabermos se uma pessoa, que vive com mínimos recursos, poderia ter uma rumo diferente

com uma ajuda que pode lhe ser ofertada. O atual programa Bolsa Família, apesar de suas

falhas de fiscalização, que merecem sim serem aprimoradas, mesmo com suas deficiências,

possibilita uma rara alternativa para as mulheres na situação descrita no filme adotado como

base deste trabalho, bem como as descritas nas pesquisas mencionadas.

Com isto, essa pesquisa ainda em fase de desenvolvimento, pretende no momento

apenas demonstrar que existe uma relação entre a concessão de uma renda mensal fixa por

parte de política públicas a mulheres em situação de hipossuficiência e a possibilidade de

superação  de  situações  de  violência  doméstica  através  do  alcance  da  autonomia  privada.

Assim, intervindo o Estado com a junção de renda mínima e outras políticas, pode-se buscar,

futuramente,  a  igualdade  de  gêneros,  erradicação  da  violência  contra  a  mulher  e  maior

participação destas na sociedade, construindo-se vínculo com a democracia.
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TERRA FRIA: O ASSÉDIO DA MULHER NO AMBIENTE DE

TRABALHO

Ana Carolina Crivelli BRANDINI50

Ana Paula CARDOSO51

RESUMO

O presente artigo tem como propósito a análise do assédio, seja sexual ou moral, que incide
sobre  a  mulher,  em  sua  ocupação  profissional.  Definimos  o  conceito  de  assédio,  seus
elementos  caracterizadores  e  suas  ramificações.  Evidenciamos  os  princípios  da  dignidade
humana,  da igualdade e  da integridade moral,  como idealizadores da convivência laboral,
tendo em vista a precedente discrepância de tratamento entre homens e mulheres. Adentramos
na responsabilidade penal e civil,  de modo a coagir o ataque. E finalmente, apresentamos
medidas realizadas dentro do próprio ambiente de trabalho, as quais previnem o assédio.

PALAVRAS-CHAVES:  Assédio  moral.  Assédio  sexual.  Dignidade  humana.  Relações  de
trabalho. Igualdade de gênero.

ABSTRACT

The purpose of this article is to analyze harassment, whether sexual or moral, that affects
women  in  their  professional  occupation.  We  define  the  concept  of  harassment,  its
characterizing elements and its ramifications. We demonstrate the principles of human dignity,
equality and moral integrity, as idealizers of working life, given the previous discrepancy in
treatment between men and women. We enter into criminal and civil responsibility, in order to
coerce the attack. And finally, we present measures taken within the workplace itself, which
prevent harassment.

KEY WORDS:  Moral harassment. Sexual harassment. Human dignity. Work relationships.
Gender equality.

INTRODUÇÃO

Obstante os avanços na equidade de direitos, todos os dias elas sentem o peso de

serem o “sexo frágil”. Nas ruas, no trabalho, em casa. Infelizmente essa opressão ainda é

coadjuvante  da  mulher,  surtindo  efeitos  em  vários  âmbitos  sociais.  Nós  abordaremos  o

ambiente de trabalho.

O processo de industrialização no começo do século XIX na Europa foi um grande

estimulador dessa opressão. O inevitável uso da força física, a necessidade do aumento da

produção, acabou inferiorizando as mulheres, que se submeteram a salários inferiores aos dos

50 Graduanda em Direito pela Universidade Estadual do Norte do Paraná e Estagiária na 1ª Promotoria de
Justiça da Comarca de Santa Cruz do Rio Pardo.

51 Graduanda em Direito pela Universidade Estadual do Norte do Paraná e Estagiária na Vara Cível  e da
Fazenda Pública da Comarca de Jacarezinho-Paraná.
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homens, pelo mesmo período.

E é neste cenário de discriminação que a produção cinematográfica baseada em uma

história real, “Terra Fria”, transcorre. No filme, a personagem principal Josey Aimes, mãe de

dois filhos e esposa de um abusador, decide trabalhar em uma mineradora de ferro, nos EUA. 

Sua entrada e de outras mulheres na empresa provocam atos desrespeitosos por parte

dos  homens,  como  xingamentos,  provocações,  chegando  ao  assédio  sexual  por  um  dos

trabalhadores. Todos os dias elas são expostas e abusadas, mesmo que verbalmente, por serem

consideradas inferiores.

Em determinado momento, Josey apresenta a situação e os ocorridos a seu superior

para que este intervenha, mas tem como resposta, a omissão. Desta maneira, Josey entra com

uma ação contra a mineradora, conhecida por ser a primeira demanda coletiva por assédio

sexual do país. De início, o receio da demissão afugenta as trabalhadoras a aderirem à ação.

No entanto, após um comovente interrogatório de Josey, o auxílio das colegas de trabalho

reverte a condição.

Pertinente se torna a reflexão do momento prévio à exploração. A cultura do assédio

perante Josey e todas as mulheres, apresenta-se prefixada na percepção do homem machista.

Não  apenas  na  mentalidade  do  homem,  mas  também no  ceticismo,  na  depreciação  e  na

descrença da mulher.

Recentemente, um caso que ganhou destaque por tratar-se de indivíduo da mídia, foi

o do  ator  José  Mayer,  acusado de assédio  sexual  por  uma figurinista  da  Rede Globo.  A

imagem do homem bem-sucedido e galã surpreendeu ao ser relacionada à figura de abusador.

O acontecido reflete como o assédio e o machismo andam juntos, e como tais ainda se fazem

presente no ambiente de trabalho.

O Movimento das Mulheres ou feminismo trouxe, mesmo que de forma gradual, um

expansionismo em relação à consciência dos direitos das mulheres, a chamada “primavera

feminista”. Como resultado, assistimos mulheres nas ruas, em passeatas, nas redes sociais,

aclamando a igualdade de gênero e de oportunidades.

1 DA CARACTERIZAÇÃO DO ASSÉDIO E SUAS VERTENTES

O respeito e a ética são fundamentais para a manutenção de relações saudáveis no

ambiente  de  trabalho.  No  entanto,  desde  o  início  das  relações  trabalhistas  a  prática  de

situações degradantes ou de violência é recorrente nesse âmbito, tanto na iniciativa privada

quanto no serviço público.

Tais atos  consistem em humilhações,  perseguições,  constrangimentos,  violações  à
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honra e à dignidade,  inclusive de ordem sexual,  as quais geram discriminação e exclusão

social,  bem  como  a  desestabilização  emocional  da  vítima.  Tratam-se,  pois,  de  situações

abusivas ocorridas nas relações de trabalho, que podem caracterizar tanto o assédio moral

como o sexual.

Assevera Sônia Mascaro Nascimento (2011, p. 13) que “O assédio moral, o assédio

sexual,  a  lesão à  intimidade,  a  lesão à  imagem e a  lesão à  honra no trabalho podem ser

considerados espécies de um gênero denominado medidas de constrangimento no ambiente de

trabalho”. Ainda segundo a autora, tais medidas de constrangimento possuem a finalidade de

causar  dano  à  moral  e  à  dignidade  do  trabalhador  e,  no  limite,  forçar  à  vítima  a  pedir

demissão. 

A principal diferença entre essas formas de assédio está no interesse a ser tutelado,

visto  que  o  assédio  moral  é  mais  abrangente,  ferindo a  dignidade  psíquica  do  indivíduo,

enquanto o assédio sexual viola a liberdade sexual da pessoa.

Segundo o autor André Luiz Souza Aguiar, o assédio moral pode ser assim definido:

O assédio  moral  são  os  maus  tratos  aplicados  aos  indivíduos  nas  organizações,
derivados  de  uma  lógica  perversa  na  relação  de  poder  existente  nesses  locais,
manifestada como produto das relações autoritárias sob as mais diversas formas de
perseguições e atritos entre chefes e subordinados, ou até entre colegas da mesma
hierarquia funcional, configurando-se como um fenômeno destruidor da convivência
pacífica,  da  coexistência  harmônica  e  produtiva  dos  indivíduos  no  ambiente  de
trabalho (2005, p. 17).

Pode, ainda, ser conceituado da seguinte forma:

[...] é possível conceituar o assédio moral laboral ou mobbing como o ato de infligir
de forma habitual e reiterada sofrimentos de caráter moral que, no âmbito de uma
relação  laboral  ou  como  conseqüência  da  mesma,  geram  na  vítima  assediada
sentimentos  de  humilhação,  degradação  e  aviltamento  de  especial  intensidade,
contrários à dignidade humana (CARVALHO; CARVALHO; SILVA; MACHADO,
2013, p. 28 e 29).

Urge ressaltar que casos pontuais, como a ocorrência de discussões e atritos entre

indivíduos no ambiente de trabalho,  situam-se num patamar de normalidade,  visto que as

relações interpessoais são dinâmicas e, ocasionalmente, haverá conflitos entre as partes. 

Dessa forma, o assédio moral somente restará configurado caso, do relacionamento

conflituoso, haja a extensão para a violência e para a perseguição, presente a perversidade nos

atos dos indivíduos. Aliás, é necessário que tal prática ocorra de forma reiterada e contínua,

tornando-se habitual.

Embora essencial o componente temporal, André Luiz Souza Aguiar (2005, p. 25),

destaca que o fomento de intrigas, brigas, discussões, hostilidades e a formação de grupos,

ausente  um poder  regulador  e  ético,  abre  espaço para  o  florescimento  do  assédio  moral,

marcando as relações interpessoais com antagonismo e rivalidade. 
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Em  relação  à  sua  classificação,  consoante  explicita  Sônia  Mascaro  Nascimento

(2011, p. 15), é possível visualizar três modalidades de assédio moral: o vertical, o horizontal

e  o misto.  O primeiro deles  configura-se em relações  marcadas  pela  subordinação e  pela

diferença  de  posição  hierárquica,  dividindo-se  em  assédio  moral  vertical  descendente,

praticado  por  superior  hierárquico  contra  seu  subordinado,  e  em  assédio  moral  vertical

ascendente, em que o inferior hierárquico pratica o assédio contra seu superior. O assédio

moral horizontal,  por sua vez,  é aquele perpetrado por sujeito que esteja no mesmo nível

hierárquico da vítima, inexistente relação de subordinação entre eles. Por fim, o assédio moral

misto envolve o assediador vertical, o horizontal e a vítima.

A autora, ainda, exemplifica as condutas mais comuns realizadas pelo assediador:

[...] (i) desaprovação velada e sutil a qualquer comportamento da vítima; (ii) críticas
repetidas e continuadas em relação à sua capacidade profissional; (iii) comunicações
incorretas  ou  incompletas  quanto  à  forma  de  realização  do  serviço,  metas  ou
reuniões, de forma que a vítima sempre faça o seu serviço de forma incompleta,
incorreta  ou  intempestiva,  e  ainda  se  atrase  para  reuniões  importantes;  (iv)
apropriação  de  ideias  da  vitima  para  serem  apresentadas  como  de  autoria  do
assediador;  (v) isolamento da vítima de almoços, confraternizações ou atividades
junto  aos  demais  colegas;  (vi)  descrédito  da  vítima  no  ambiente  de  trabalho
mediante rumores ou boatos sobre a sua vida pessoal ou profissional; (vii) exposição
da vítima ao ridículo perante colegas ou clientes, de forma repetida ou continuada;
(viii)  alegação  pelo  agressor,  quando  e  se  confrontados,  de  que  a  vítima  está
paranóica, com mania de perseguição ou não tem maturidade emocional suficiente
para desempenhar as suas funções; e (ix) identificação da vítima como “criadora de
caso” ou indisciplinada (NASCIMENTO, 2011, p. 14 e 15).

No Brasil, a questão do assédio moral é definida e regulada apenas no tocante ao

serviço público,  por meio de leis  estaduais e municipais,  enquanto os servidores públicos

federais e os trabalhadores da iniciativa privada ainda são desprovidos de proteção específica.

No âmbito municipal há algumas cidades que regulamentam o assédio moral, tais

como  Cascavel/PR,  Catanduva/SP  e  Guarulhos/SP,  “destinadas  aos  servidores  públicos

municipais nas dependências, em regra, da Administração Pública direta, indireta, autárquica

e  fundacional  (NASCIMENTO, 2011,  p.  19).  No setor  público  estadual,  a  primeira  lei  a

regular o assédio foi a lei nº 3.921/2002, do Estado do Rio de Janeiro; após, foram editadas a

LC nº 63 de 09 de setembro de 2004, do Estado da Paraíba, a lei nº 12.250/06, do Estado de

São Paulo e a LC nº 12.561 de 12 de setembro de 2006, do Estado do Rio Grande do Sul.

O  assédio  sexual,  por  sua  vez,  foi  introduzido  no  ordenamento  jurídico-penal

brasileiro pela Lei nº 10.224 de 15 de maio de 2001. Referida lei, em seu art. 1º, alterou o

Código  Penal,  o  qual  define  o  delito  de  assédio  sexual  no  art.  216-A,  conforme  abaixo

transcrito:

Constranger  alguém  com  intuito  de  levar  vantagem  ou  favorecimento  sexual,
prevalecendo-se  o  agente  de  sua  forma  de  superior  hierárquico,  ou  ascendência
inerentes a exercício de emprego, cargo ou função: Pena – detenção, de 1 (um) a 2
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(dois) anos.

O tipo penal em comento tutela a liberdade sexual da pessoa diante de uma conduta

limitada às relações de trabalho ou de prestação de serviços,  estabelecida com caráter de

continuidade ou habitualidade, em que a vítima fica submetida a outrem por uma relação de

poder (PIERANGELI; SOUZA, 2010, p. 45).

Para  configurar-se  crime,  pois,  é  indispensável  a  existência  de  uma  relação  de

subordinação  entre  vítima  e  agente.  Nesta  toada,  o  sujeito  ativo  deverá  ser  superior

hierárquico ou ter ascendência sobre a vítima, enquanto o sujeito passivo deve apresentar a

condição  de  inferior  hierárquico.  Em  ambos  os  casos,  os  sujeitos  poderão  ser  do  sexo

feminino ou masculino.

O núcleo do tipo é o verbo constranger, que configura ato “pelo qual uma pessoa

obriga outra a fazer algo não pretendido ou não desejado, a não fazer algo de seu desejo ou de

seu  interesse.  É,  portanto,  usar  da  força,  impor  a  alguém  uma  situação  contrária  a  sua

vontade” (BEZERRA FILHO, 2011, p. 51).

Nesse sentido, explicita ainda Rogério Greco:

Constranger,  aqui,  deve  ser  entendido  no  sentido  de  perseguir  com  propostas,
insistir, importunar a vítima, para que com ela obtenha vantagem ou favorecimento
sexual, devendo existir, sempre, uma ameaça expressa ou implícita de prejuízo na
relação de trabalho, caso o agente não tenha o sucesso sexual pretendido (2015, p.
529).

Com efeito, tem-se que a finalidade do constrangimento é a obtenção de vantagem

ou favorecimento sexual, devendo o agente valer-se da sua condição de superior hierárquico

ou ascendência inerente ao exercício de emprego, cargo ou função.

Nos termos do art. 225 do Código Penal, alterado pela lei nº 12.015/2009, a ação

penal, nos casos de assédio sexual, é pública condicionada à representação. No entanto, o

parágrafo único do referido artigo estabelece que, em casos em que se tratar de vítima menor

de 18 anos ou de pessoa vulnerável, proceder-se-á mediante ação pública incondicionada.

Embora tanto o assédio sexual quanto o moral possam atingir homens ou mulheres,

urge destacar que dados fornecidos por diversos organismos revelam que a maioria dos casos

tem como vítima a mulher. Pesquisa realizada pela organização internacional de combate à

pobreza “ActionAid”, revela que 86% das mulheres brasileiras já foram vítimas de assédio em

espaços públicos.

No  âmbito  trabalhista,  segundo  levantamento  efetuado  pela  OIT  (Organização

Internacional  do  Trabalho),  restou  demonstrado  que  52%  das  mulheres  economicamente

ativas já sofreram assédio sexual. Ainda, o Sindicato das Secretárias do Estado de São Paulo

(Sinesp), promoveu pesquisa com suas filiadas e destas, 25% disseram ter sido assediadas
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sexualmente pelos chefes.

De acordo com a  Força  Sindical,  o  assédio  sexual  é  o  segundo maior  problema

enfrentado pelas mulheres no ambiente de trabalho, ficando atrás somente dos baixos salários.

2 A DESIGUALDADE DE GÊNERO COMO PROPULSOR DA VIOLAÇÃO

O recente  relatório “Mulheres  no Trabalho:  Tendências  de 2016”,  elaborado pela

Organização  Internacional  do  Trabalho  (2016),  demonstrou-se  que  as  mulheres  seguem

perdendo espaço no mercado de trabalho e  a  abrupta diferença de gênero no tocante aos

empregos, não tem tido diminuição significativa, ainda que o nível de estudo tenha avançado. 

Em  uma  sociedade  patriarcal  e  machista,  torna-se  impossível  não  associar  a

desigualdade de gênero com o assédio da mulher no ambiente de trabalho. Não é de hoje que

a irracional sobreposição de gênero tem sido determinante na divisão de tarefas. 

Pelo viés histórico, os homens assumiam a produção bruta, enquanto as mulheres

ficavam restritas às tarefas domésticas. Podemos dizer que a entrada da mulher no mercado de

trabalho é recente. De maneira oposta, a cultura do assédio vem percorrendo séculos.

2.1. Do direito de igualdade

A vigente  Constituição Federal  adota em seu preâmbulo  a  igualdade como valor

supremo da sociedade, tornando-se referência na interpretação e aplicação da norma. Sobre o

assunto, FACHIN (2013, p. 104), “Poder-se-ia afirmar que estamos diante da Constituição da

igualdade. Veda tratamentos jurídicos desiguais, preconceituosos ou discriminatórios. Faz isso

em diversas matérias, assegurando o princípio da igualdade material [...]”.

Sendo o direito de igualdade, um direito fundamental, deve ser respeitado e conceber,

entre outros direitos, a base da sociedade. Nos dizeres de BREGA FILHO (2002, p. 66), “[...]

os direitos fundamentais seriam os interesses jurídicos previstos na Constituição que o Estado

deve respeitar e proporcionar a todas as pessoas. É o mínimo necessário para a existência da

vida humana”. 

A ideia de igualdade remete a dois princípios, o da isonomia formal e da material. O

primeiro princípio, sinteticamente, seria a igualdade formalmente dada pela letra da lei, tendo

o Estado Liberal como não interventor. O segundo apresenta-se como o Estado do Bem Estar,

aquele  que  trata  desigualmente  os  desiguais,  tutela  os  desamparados,  para  que  haja  a

verdadeira igualdade na lei, aplicada aos casos concretos.

A relação desigual entre gêneros afeta diretamente o direito de igualdade, expresso

na Constituição Federal, artigo 5º, caput. Especificamente, no inciso I, do mesmo artigo, a
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norma iguala homens e mulheres quanto aos direitos e deveres. Sobre o assunto José Afonso

da Silva disserta:

[...]  não  é  sem consequência  que  o Constituinte  decidiu destacar,  em um inciso
específico (art. 5º, I), que homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações,
nos termos desta Constituição.  [...] é uma regra que resume décadas de lutas das
mulheres contra discriminações. Mais relevante ainda é que não se trata aí de mera
isonomia  formal.  Não  é  igualdade  perante  a  lei,  mas  igualdade  e,  direitos  e
obrigações  [...]  Onde  houver  um  homem  e  uma  mulher,  qualquer  tratamento
desigual entre eles, a propósito de situações pertinentes a ambos os sexos, constituíra
uma infringência constitucional. (SILVA, 2013, p. 219)

Tal direito deve ser observado e assegurado por todos, ou seja, dirige-se tanto ao

legislador quanto ao intérprete e ao aplicador da lei, assim como ao particular.

2.2. Do princípio da dignidade da pessoa humana

Após  as  atrocidades  da  Segunda  Guerra  Mundial,  a  Assembléia  Geral  da  ONU

proclamou a Declaração Universal dos Direitos Humanos (1948), com o objetivo de promover

os  direitos  humanos  internacionalmente,  norteando  as  ações,  em  respeito  aos  direitos  e

liberdades proclamadas. Diz em seu artigo I, “todos os seres humanos nascem livres e iguais

em dignidade e direitos”.

A dignidade da pessoa humana, assim como outros princípios jurídicos, é dotada de

grande subjetividade em sua concepção. Na tentativa de dar forma e unidade ao princípio,

Luís Roberto Barroso delimita noções que auxiliam na interpretação da dignidade humana.

Em primeiro lugar, devemos afastar as ideologias religiosas e fechadas, adotando a laicidade.

Em seguida, a dignidade deve ser marcada pela neutralidade política, de modo que os ideais

sejam partilhados em todas as culturas (BARROSO, 2010, p. 19-20 passim).

O autor Ingo Wolfgang Sarlet conceitua a dignidade da pessoa humana como:

[...]  qualidade intrínseca e distintiva reconhecida em cada ser  humano que o faz
merecedor  do  mesmo e  respeito  do  Estado  e  da  comunidade,  implicando,  neste
sentido, um complexo de direitos e deveres fundamentais que assegurem a pessoa
tanto contra todo e qualquer ato de cunho degradante e desumano, como venham a
lhe  garantir  condições  existenciais  mínimas  para  uma  vida  saudável,  além  de
propiciar e promover sua participação ativa e co-responsável nos destinos da própria
existência e da vida em comunhão com os demais seres humanos (2006, p. 60).

O princípio da dignidade da pessoa humana, adotado pela Constituição como valor

instrumental na interpretação de todo ordenamento jurídico, e o direito à integridade moral

estão intimamente ligados,  no momento em que a tutela da dignidade humana tem como

propósito  os  direitos  extrapatrimoniais,  como  os  direitos  de  personalidade.  Sendo  estes,

caracterizados pela inviolabilidade e pela intransmissibilidade, impede que o titular disponha

de direitos associados à dignidade humana.
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Sobre o assunto, lecionam os autores:

O princípio da dignidade da pessoa humana conduz, por sua vez, ao compromisso
absoluto e irrestrito respeito à identidade e à integridade de todo ser humano, sem
exceções.  Toda  pessoa  humana  é  digna.  Essa  singularidade  fundamental  e
insubstituível é intrínseca à condição do ser humano, qualifica-o nessa categoria e o
coloca acima de qualquer indagação (CARVALHO; SILVA, 2012, p. 251).

Aludido princípio  é,  pois,  considerado um valor  supremo,  o qual  sempre  deverá

prevalecer  quando  existir  conflito  com outra  norma  Constitucional,  visto  que  os  demais

direitos e garantias relacionam-se diretamente à dignidade da pessoa humana.

2.3. Do direito à integridade moral

O assédio moral, como já mencionado, é o comportamento abusivo ou a criação de

situações que acarretem humilhações, intimidações e sofrimento psicossocial. Sendo a moral

integrante  da concepção de  honra,  quando aquela  é  violada,  esta,  por  conseguinte,  acaba

sendo desrespeitada. 

Nas palavras  de SILVA (2013,  p.  203),  “A moral  individual  sintetiza a  honra  da

pessoa, o bom nome, a boa fama, a reputação que integram a vida humana como dimensão

imaterial”. 

Ainda sobre, SAMANIEGO (2000), “O direito à integridade moral corresponde à

proteção pertinente à pessoa, no que diz respeito à sua honra, liberdade, recato, imagem e

nome”. 

O  Código  Civil  de  2002  dedica  todo  capítulo  II  aos  direitos  da  personalidade.

Constituinte desse capítulo, a honra é protegida no artigo 11: “[...] os direitos da personalidade

são intransmissíveis e irrenunciáveis, não podendo sofrer limitação voluntária”.

Da  mesma  forma  que  o  código  protege  a  honra,  também  a  torna  passível  de

indenização, em seu artigo 12 prevê: “Pode-se exigir que cesse a ameaça, ou lesão, a direito

da personalidade, e reclamar perdas e danos, sem prejuízo de outras sanções previstas em lei”.

Desta forma, o assédio moral se torna passível de indenização na esfera cível, assunto que

abordaremos no próximo tópico. 

3 MEDIDAS PREVENTIVAS E REPRESSIVAS

A fim de  coibir  a  prática  do  assédio  moral  e  sexual  nas  relações  de  trabalho  é

necessário o estabelecimento de condutas preventivas e repressivas dentro da estrutura do

ambiente  laboral,  as  quais  podem  contar  com  a  “ativa  participação  de  profissionais  de

recursos humanos,  principalmente aqueles  com especialização em psicologia social  ou do
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trabalho” (NASCIMENTO, 2011, p.131).

No ordenamento jurídico brasileiro existem ferramentas utilizadas para prevenção de

referidas práticas, tais como as convenções e acordos coletivos de trabalho, definidas pelo

artigo 611 da Consolidação das Leis do Trabalho:

Art. 611 - Convenção Coletiva de Trabalho é o acordo de caráter normativo, pelo
qual  dois  ou  mais  Sindicatos  representativos  de  categorias  econômicas  e
profissionais estipulam condições de trabalho aplicáveis, no âmbito das respectivas
representações, às relações individuais de trabalho.

Insta ressaltar que as regras previstas nas convenções coletivas de trabalho gozam de

efeito normativo e obrigacional em relação às entidades signatárias no tocante ao que foi

fixado no acordo.

No que concerne à repressão do assédio moral, não existe legislação específica a seu

respeito na esfera penal. Em que pese a ausência de tipificação da conduta, a punição para a

prática deste assédio no ambiente de trabalho pode fundamentar-se em outros tipos penais

previstos  no  Código  Penal,  como  os  delitos  de  calúnia,  difamação,  injúria,  ameaça,

constrangimento ilegal ou lesão corporal.

Porém,  muitas  vezes  tal  tutela  não  se  mostra  satisfatória,  pois  as  condutas  já

tipificadas no estatuto repressivo brasileiro “não encerram com precisão todo o conteúdo do

injusto específico  do assédio  moral  no ambiente  de trabalho”,  visto  que,  muitas  vezes,  o

referido assédio é realizado subliminarmente, ou seja, sem que haja intimidação por parte do

agente. Aliás, tais figuras penais deixam de abarcar “a prática de atos que geram um clima de

humilhação e degradação do assediado em seu ambiente de trabalho e a reiteração desses atos,

provocando  uma  lesão  à  sua  integridade  moral”  (CARVALHO;  CARVALHO;  SILVA;

MACHADO, 2013, p. 132).

Nesse sentido:

De fato, o que se constata, no Brasil, é que, no momento, não existe absolutamente
nenhum tipo penal destinado à proteção da integridade moral  dos indivíduos que
possa também ser utilizado pelo intérprete para sancionar adequadamente o assédio
laboral.  Em  realidade,  uma  rápida  análise  do  panorama  legislativo  brasileiro
demonstra a  absoluta ausência de um tipo penal  que proteja a integridade moral
contra toda e qualquer forma de assédio moral, não apenas o laboral, como também
o intrafamiliar,  o escolar,  o imobiliário,  etc (CARVALHO; CARVALHO; SILVA;
MACHADO, 2013, p. 72 e 73).

No âmbito  trabalhista,  a  Lei  nº  9.029 de  abril  de  1995 prevê,  em seu art.  1º,  a

proibição de práticas discriminatórias no ambiente de trabalho “para efeito de acesso à relação

de  trabalho,  ou  de  sua  manutenção,  por  motivo  de  sexo,  origem,  raça,  cor,  estado  civil,

situação familiar, deficiência, reabilitação profissional, idade, entre outros [...]”. Referida lei

prevê, ainda, a possibilidade de o empregado optar pela readmissão ou pelo ressarcimento do
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período de  afastamento  caso  haja  rompimento  da  relação de  trabalho  com base  nos  atos

discriminatórios descritos anteriormente, conforme exposto em seu art. 4º:

Art. 4o  O rompimento da relação de trabalho por ato discriminatório, nos moldes
desta Lei, além do direito à reparação pelo dano moral, faculta ao empregado optar
entre:  I  -  a  reintegração  com  ressarcimento  integral  de  todo  o  período  de
afastamento,  mediante  pagamento  das  remunerações  devidas,  corrigidas
monetariamente  e  acrescidas  de  juros  legais;  II  -  a  percepção,  em  dobro,  da
remuneração do período de afastamento, corrigida monetariamente e acrescida dos
juros legais.

No  que  concerne  ao  assédio  sexual,  conforme  analisado  no  primeiro  tópico  do

presente artigo, este foi tipificado penalmente no art. 216-A do Código Penal, prevista a pena

de um a dois anos para aqueles que o praticarem, desde que haja representação da vítima.

Somente nos casos em que o sujeito passivo for menor de 18 anos ou pessoa vulnerável, a

ação será pública incondicionada.

Tanto o assédio moral quanto o assédio sexual podem dar ensejo ao direito da vítima

de pleitear rescisão indireta do contrato, bem como ao recebimento de uma indenização, nos

termos do art. 483, e, da Consolidação das Leis do Trabalho: “Art. 483 - O empregado poderá

considerar rescindido o contrato e pleitear a devida indenização quando: [...]  e) praticar o

empregador ou seus prepostos, contra ele ou pessoas de sua família, ato lesivo da honra e boa

fama;[...]”.

Tal direito à rescisão pauta-se no fato de que o assédio caracteriza descumprimento

de obrigação contratual pelo empregador, afetando, pois, a honra e a boa fama do empregado.

3.1. Da responsabilidade civil

Como discutido anteriormente, o assédio é configurado penalmente pelo código e no

âmbito trabalhista, permitindo a rescisão indireta do contrato pelo empregado. A indenização

pecuniária como medida coercitiva, tem escopo na violação de um bem ou dever jurídico,

configurando um ato ilícito.

A Constituição garante o direito à indenização em seu art. 5º, V, “É assegurado o

direito de resposta, proporcional ao agravo, além de indenização por dano material, moral ou

à imagem”, assim como o Código Civil, no artigo 12, já mencionado previamente. 

No tocante à responsabilidade do empregador, adota-se a Teoria da Responsabilidade

Objetiva nas relações de trabalho, a qual independe de aferição de culpa para configurar a

indenização. O Código Civil indica em seu artigo 933, “[...] ainda que não haja culpa de sua

parte, responderão pelos atos praticados pelos terceiros ali referidos”, em menção ao artigo

anterior, que elenca o empregador ou comitente. O autor Sergio Cavalieri Filho discorre:

Essa responsabilidade tem por fundamento vínculo jurídico contratual, o contrato de
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trabalho,  de preposição etc,  do qual  resulta  para o empregador  ou preponente o
dever se segurança em relação àqueles que lhe prestam serviços (2010, p. 201).

O  explanado  remete  ao  artigo  7º,  XXII,  da  Constituição,  destacando  a

responsabilidade do empregador pelos danos causados a terceiros por atos praticados por seus

empregados, tendo em vista a incumbência de manter um ambiente de trabalho saudável.

O direito de regresso contra o empregado causador dos prejuízos tem sido permitido

pela jurisprudência, nos casos de dolo ou culpa. Insta salientar  que, “a empresa, para poder

buscar o ressarcimento integral do prejuízo causado pela conduta ilícita do seu empregado,

deve poder demonstrar que coibiu o ato irregular, punindo o empregado responsável quando

teve ciência do fato ocorrido” (HAUAGGE, 2014).

Sobre o assunto, a decisão:

INDENIZAÇÃO POR ASSÉDIO MORAL E SEXUAL. A obrigação de indenizar
pressupõe a demonstração do nexo de causalidade entre o dano ao bem jurídico
protegido e o comportamento do agente. Comprovado que a conduta do empregador,
seja por ação ou omissão, atingiu esfera subjetiva da empregada, causando abalo em
sua honra ou dignidade, torna-se viável o acolhimento do pleito indenizatório. (TRT-
4-RO: 00009480620135040371 RS 0000948-06.2013.5.04.0371, Relator: MARCOS
FAGUNDES SALOMÃO, Data de Julgamento: 09/09/2014, 1º Vara do Trabalho de
Sapiringa).

Desta maneira, a indenização torna-se medida de coibição do assédio, sendo aplicada

pelos  magistrados com a devida  proporcionalidade,  para a  reparação de danos morais  ou

materiais.

CONCLUSÃO

As  práticas  de  assédio  sexual  e  moral  nas  relações  trabalhistas  atingem  grande

número de trabalhadores, o que causa graves danos emocionais, físicos e psíquicos às vítimas,

afetando negativamente sua competência, criatividade e predisposição ao trabalho.

No entanto, embora tanto homens como mulheres estejam sujeitos a estes abusos no

âmbito do trabalho, as vítimas, na maioria dos casos, são do sexo feminino. Mesmo com as

conquistas de direitos ao longo dos séculos, as mulheres ainda sofrem com a discriminação,

sendo inferiorizadas e objetificadas, vítimas de um pensamento enraizado na sociedade de que

os homens são considerados superiores e as mulheres devem ser submissas a eles.

Certamente, pois, a grande maioria das mulheres já vivenciou algum tipo de assédio,

seja moral ou sexual. 

Essa  discriminação  nas  relações  trabalhistas  viola  o  direito  das  trabalhadoras  à

segurança no trabalho, bem como à igualdade de oportunidades, o que se reflete no acesso a

uma vaga de emprego, na remuneração e na ascensão às funções mais graduadas
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A falta  de  representatividade  no cenário  político  e,  consequentemente,  a  falta  de

força na tomada de decisões, reflete na escassez de fomento e programas eficazes no combate

à exploração. 

O filme “Terra Fria” retrata essa situação de discriminação às mulheres na relação de

trabalho,  visto  que  são  consideradas  como  intrusas  em  um  ambiente  predominado  por

homens, tendo seus direitos preteridos e sua voz calada ao denunciarem os abusos ocorridos.

São  obrigadas  a  aceitarem situações  humilhantes  e  degradantes  a  fim  de  garantirem seu

emprego, pois, caso contrário, têm como única opção a demissão.

Diante  deste  contexto,  todas  as  medidas  citadas  como  forma  de  prevenção  e

repressão são válidas e importantes para a diminuição da discriminação e, por conseguinte, do

assédio da mulher no ambiente de trabalho. Entretanto, mais importante do que o “remédio”

para a doença, é a mudança de hábitos. 

O  tratamento  desigual  entre  os  sexos  é  comportamento  arraigado  na  sociedade.

Grande parte advém de um impasse cultural, questão mais complexa que a tipificação penal

ou as disposições proibitivas.

Com efeito,  o combate ao assédio somente restará efetivo por meio da igualdade

entre homens e mulheres em todas as esferas sociais, respeitando-se a autonomias da mulher

sobre seu corpo e sua mente, bem como à sua liberdade de escolha.
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TODA VIDA É BELA: O DIREITO AO DESENVOLVIMENTO COMO

CATEGORIA JURÍDICA PROPULSORA DA EFETIVAÇÃO DOS

DIREITOS HUMANOS

Christiane Rabelo BRITTO52

Brunna Rabelo SANTIAGO53

RESUMO

O presente trabalho aborda, a partir da análise do holocausto relatado no filme “A vida é
bela”,  a  crise  dos  Direitos  Humanos  vivenciada  na  atualidade,  analisando-se,  ainda,  a
utilização do Direito ao Desenvolvimento como categoria jurídica apta a servir de propulsor
para  a  efetivação  dos  referidos  direitos.  De  utilização  relativamente  recente  no  âmbito
jurídico,  o  Direito  ao  Desenvolvimento,  instituto  que  busca  assegurar  o  desenvolvimento
humano,  colocando-se  o  homem  como  principal  elemento  para  concretização  de  um
desenvolvimento  pleno,  possui  importância  fundamental  no  cenário  atual  de  privações
vivenciado pela humanidade. Objetiva-se, portanto, demonstrar, através de uma releitura das
atrocidades  ocorridas  durante  a  Segunda  Guerra  Mundial,  que,  apesar  de  em proporções
diferentes das ocorridas no holocausto, o tratamento desumano continua presente no mundo.
Dessa forma, torna-se necessário o estudo de formas concretas de se combater o descaso aos
direitos mínimos à vida digna do indivíduo. A pesquisa em tela foi desenvolvida por meio do
método  dedutivo  (método  de  abordagem),  como  também  a  partir  do  método  teórico
bibliográfico,  utilizando-se,  ainda,  de  pesquisa  documental,  desenvolvida,  principalmente,
com base na “Declaração sobre o Direito ao Desenvolvimento”.

PALAVRAS-CHAVE: Direitos Humanos. Segunda Guerra Mundial.  Holocausto. Crise dos
Direitos Humanos. Direito ao Desenvolvimento. 

ABSTRACT

This  paper  discusses,  from  the  analysis  of  the  Holocaust  reported  in  the  film  "Life  is
wonderful", the crisis of human rights experienced in our days, analyzing also the use of the
Right to Development as a legal category able to serve as a propellant for the realization of
those rights.  Relatively of recent  use in  the sphere of law, the Right to Development,  an
institute that seeks to ensure human development, placing the man as the main element for
achieving  full  development,  has  fundamental  importance  in  the  current  scenario  of
deprivation experienced by humanity.  The purpose is  demonstrate,  through a rereading of
atrocities during the Second World War, although in different proportions of the Holocaust
occurred, that inhumane treatment is still present in the world. Thus, it is necessary to study
concrete ways to combat the indifference to the minimal rights for a person be able to live a
decent  life.  The  research  on  screen  was  developed  by the  deductive  method  (method  of
approach),  but  also  from  the  bibliographic  theoretical  method,  using  also  documentary
research, developed primarily based on the "Declaration about the Right to Development".
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1 INTRODUÇÃO

O  tema  refere-se  à  atual  crise  dos  direitos  e  à  utilização  do  Direito  ao

Desenvolvimento  como  categoria  jurídica  fundamental  na  concretização  dos  referidos

direitos.  Além do exposto, tratar-se-á da relação existente entre as atrocidades vivenciadas no

contexto da Segunda Guerra Mundial, durante o holocausto, demonstradas no filme “A vida é

bela”,  com  as  privações  de  liberdades  e  condições  desumanas  as  quais  o  indivíduo  é

submetido quando excluído do sistema capitalista e individualista dominante no século XXI. 

O principal  fato  gerador  dessa  exclusão  é  a  visualização do homem como mero

objeto, aferidor de renda e capital, e não como pessoa humana, sujeito de direitos e garantias

que lhe são inerentes. Pretende-se demonstrar, portanto, sempre correlacionando os institutos

tratados com o filme, que toda vida é bela. Ou seja, toda vida deve ser resguardada, toda

pessoa merece e faz jus a um tratamento humano e digno. 

O Direito ao Desenvolvimento atua como importante instrumento de humanização

do indivíduo. A partir do momento em que este é visto como um ser humano, práticas que o

submetem a mero objeto, sendo, no caso do holocausto, objeto destinado a proporcionar mão

de obra barata para a produção de materiais bélicos, encontram respaldo jurídico para sua

vedação.  Em outras  palavras,  o  que  ocorre  desde  os  primórdios  até  os  dias  atuais  é  um

processo  de  objetificação  do  ser  humano,  em  principal  daquele  excluído  da  sociedade,

representado na forma de mulheres, crianças, idosos, pessoas em situação de pobreza e fome,

enfim, todo indivíduo em situação de privação de liberdade, privado de condições mínimas de

vida digna.  

Ao perder sua característica de ser humano, perdem-se também, em consequência,

todos os direitos e garantias inerentes a este. Ao passo em que o Direito ao Desenvolvimento

refere-se a um direito humano inalienável, destinado a toda e qualquer pessoa, surge nesse

instituto  a  esperança  para  desconstrução  de  sociedades  impregnadas  com  ideais

individualistas e opressores, onde a pessoa, ao invés de ocupar o lugar social de ser humano

que realmente é, ocupa o lugar delimitado por um sistema capitalista e excludente. 

A abordagem  do  trabalho  em  tela  iniciar-se-á  a  partir  da  análise  da  construção

histórico-filosófica  dos  direitos  humanos  no  contexto  da  segunda  guerra  mundial,

objetivando-se, assim, destacar a importância de se compreender todo o processo de formação

dos Direitos Humanos para se trabalhar na busca pela efetivação destes no cenário atual. Além
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do  exposto,  far-se-á  uma  análise  da  crise  atual  do  Direitos  Humanos,  com  o  intuito  de

relacioná-la  com  a  possibilidade  de  utilizar  a  categoria  jurídica  do  Direito  ao

Desenvolvimento como uma alternativa de resolução do problema. 

O estudo do tema apresentado demonstra-se extremamente importante em razão da

reflexão pertinente aos perigos da discriminação do ser humano, tendo em vista as inúmeras

vidas  que  foram ceifadas  quando  paulatinamente  os  direitos  e  as  garantias  fundamentais

foram negados aos judeus em virtude de questões étnicas e religiosas. 

Essa temática mostra-se extremamente atual, posto que, em pleno século XXI,

apesar de totalmente descabida qualquer espécie de conduta discriminatória e tolhedora dos

direitos humanos fundamentais, o tratamento desumano do indivíduo continua a ocorrer em

diversas situações de privações de liberdades,  como se pode constatar  a  partir  das fomes

coletivas e dos conflitos religiosos, por exemplo. 

Para o desenvolvimento deste trabalho, utilizou-se o método dedutivo,  através da

abordagem  geral  da  construção  histórico-filosófica  dos  direitos  humanos  e  posterior

especificação do tema, ao tratar da possibilidade de se efetivar esses direitos em tempos de

crise, a partir da utilização do instrumento jurídico do Direito ao Desenvolvimento.  Soma-se

a esse método, o teórico bibliográfico, pautado principalmente nas obras dos doutrinadores

Antônio Carlos Wolkmer e Flávia Piovesan. Cumpre destacar, ainda, a propositura de uma

abordagem filosófica,  a partir  do pensamento de Emmanuel Lévinas.  Por fim,  fez-se uso,

ainda, de pesquisa documental, desenvolvida, principalmente, com base na “Declaração sobre

o Direito ao Desenvolvimento”.

2 A CONSTRUÇÃO HISTÓRICO-FILOSÓFICA DOS DIREITOS HUMANOS NO
CONTEXTO DA SEGUNDA GUERRA MUNDIAL

Primeiramente, necessário se faz distinguir as expressões direitos humanos, direitos

fundamentais e direitos naturais, tendo em vista que apesar de serem muito utilizadas como

sinônimas, guardam entre si algumas distinções.

Nas lições de Ingo Sarlet,

...“direitos  fundamentais”  se  aplica  para  aqueles  direitos  do  ser  humano
reconhecidos  e  positivados  na  esfera  do  direito  constitucional  positivo  de
determinado Estado, ao passo que a expressão “direitos humanos” guardaria relação
com os documentos de direito internacional, por referir-se àquelas posições jurídicas
que se reconhecem ao ser humano como tal, independentemente de sua vinculação
com  determinada  ordem  constitucional,  e  que,  portanto,  aspiram  à  validade
universal, para todos os povos e tempos, de tal sorte que revelam um inequívoco
caráter supranacional (internacional) (SARLET, 2015, pág. 29)

Entende-se que a diferença entre os termos apresentados encontra-se basicamente na
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esfera em que o direito em questão está inserido (ordens interna e internacional), em que pese

ambos apontarem para o reconhecimento dos direitos humanos no plano do direito positivado

no ordenamento jurídico. 

Em relação aos Direitos naturais,  Norberto Bobbio assevera a impossibilidade da

equiparação  com  os  direitos  humanos,  uma  vez  que  a  positivação  destes  em  âmbito

internacional revela a dimensão histórica e relativa dos mesmos, o que desassocia com a ideia

de um direito natural. (BOBBIO, apud SARLET, 2015).

Constata-se que os direitos humanos e fundamentais são considerados os que foram

outorgados a todos os seres humanos por sua condição humana, assumindo uma dimensão

pós-estatal.  Já os direitos naturais  do homem assumem dimensão pré-estatal  (supraestatal)

(SARLET, 2015, p. 30).

Segue-se com a necessidade de analisar a definição de direitos humanos, os quais

“apresentam-se  como  princípios  jurídicos,  que  são  normas  caracterizadas  pela  vagueza,

abstração e abertura” (RAMOS, 2015, p. 33). Daí a necessidade da atividade jurisdicional

para a concretização do conteúdo destas normas.

Na concepção de Barba,

Direitos humanos são faculdades que o Direito atribui a pessoas e aos grupos
sociais, expressão de suas necessidades relativas à vida, liberdade, igualdade,
participação política, ou social ou qualquer outro aspecto fundamental que
afete  o  desenvolvimento  integral  das  pessoas  em  uma  comunidade  de
homens livres,  exigindo o respeito ou a atuação dos demais homens,  dos
grupos  sociais  e  do  Estado,  e  com  garantia  dos  poderes  públicos  para
reestabelecer  seu  exercício  em  caso  de  violação  ou  para  realizar  sua
prestação (PECES-BARBA, apud RAMOS, 2015, p. 38).

Por  conseguinte,  os  direitos  humanos  asseguram a  vida  digna,  dando  condições

adequadas de existência aos indivíduos, a fim de que possam participar ativamente da vida da

sua comunidade (RAMOS, 2015).

Analisar-se-á  a  abordagem dos  direitos  humanos  no  contexto  da  segunda  guerra

mundial, período em que esses direitos surgiram como resposta às atrocidades ocorridas nos

campos de concentração nazistas, o que foi demonstrado no filme “A vida é bela”.

Nesse cenário belicoso, emerge a necessidade da criação de um sistema complexo de

órgãos com o intuito de fomentar garantias mútuas, resolução de disputas internacionais por

via diplomática, solução pacífica dos conflitos, baseado na boa fé e na observação de normas

de Direitos Internacionais (ÁVILA, 2014).

Em 1945, a ONU (Organização das Nações Unidas) foi criada pela Conferência de

São Francisco. Tal organização não possui fins lucrativos ou políticos e tem como objetivo a
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resolução pacífica dos conflitos internacionais. (CAMPOS, apud ÁVILA, 2014).

Faz-se  importante,  portanto,  destacar  que  a  Declaração  Universal  dos  Direitos

Humanos foi aprovada na Assembleia Geral da ONU. Note-se que foram realizados vários

debates  para  a  elaboração  dessa  Declaração,  sendo  consultados  especialistas  acerca  da

existência de fundamentos para os direitos humanos em diversos países, tais como: China,

Índia, países norte-americanos e socialistas. (ÁVILA, 2014).

Segundo Flávia de Ávila,

No âmbito jurídico, a Declaração Universal dos Direitos Humanos nasceu com a
significativa força de uma importante carta de intenções, dos membros da ONU, mas
não como a obrigatoriedade de um tratado. Ao longo dos anos de aplicação, sua
natureza  jurídica  foi  se  transformando  de  tal  maneira  que  sua  respeitabilidade
perante os  Estados já  se  considera  fluente  do Direito  Costumeiro,  em razão das
reiteradas menções ao seu conteúdo em documentos importantes,  bem como nas
jurisprudências dos Estados e de tribunais Internacionais (ÁVILA, 2014, págs.245 e
246).

Tem-se que a Declaração Universal dos Direitos Humanos foi o primeiro documento

legal que reconheceu direitos próprios dos seres humanos, os quais não poderiam ser violados

pelo Estado. Trata-se de uma tentativa inaugural de limitação do comportamento do Estado

em relação aos direitos de seus cidadãos (ÁVILA, 2014). 

Verifica-se, então, que embora a Declaração não possua efeito legal vinculante sobre

os Estados, existe um consenso na comunidade internacional com caráter consuetudinário e

vinculação moral para o reconhecimento desses direitos e aceitação por um grande número de

Estados, podendo ser equiparada a um instrumento principiológico.

Ao  considerar  a  historicidade  dos  direitos,  destaca-se  a  chamada  concepção

contemporânea de direitos humanos, que veio a ser introduzida pela Declaração Universal de

1948 e reiterada pela Declaração de Direitos Humanos de Viena de 1993 (PIOVESAN, 2015,

p. 44). Tal concepção contemporânea decorre da internacionalização dos direitos humanos,

movimento recente na história, posto que surgiu a partir do Pós-Guerra, justamente para que

os horrores cometidos durante o nazismo não fossem repetidos. (PIOVESAN, 2015).

Neste contexto, Flávia Piovesan discorre:

Apresentando o Estado como o grande violador de direitos humanos, a Era de Hitler
foi marcada pela lógica da destruição e da descartabilidade da pessoa humana, que
resultou no envio de 18 milhões de pessoas a campos de concentração, com morte
de 11 milhões,  sendo 6 milhões de judeus,  além de comunistas,  homossexuais e
ciganos. O legado do nazismo foi condicionar a titularidade de direitos, ou seja, a
condição de sujeito de direito, ao pertencimento à determinada raça – a raça pura
ariana (PIOVESAN, 2015).

Para Hitler, apenas os descendentes da raça superior ariana deveriam fazer jus aos

direitos  humanos,  as  demais  pessoas  poderiam  ser  descartadas.  Logo,  a  dignidade  não

constitui um atributo do ser humano como um todo, mas dos membros da raça ariana.
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Com o  intuito  de  se  compreender  o  nível  de  crueldade  a  que  os  judeus  foram

submetidos, discorre o filósofo Lévinas:

Os originários  das  comunidades  judaicas  da  Europa  Oriental  que  constituíam a
maior parte destes seis milhões de torturados e de massacrados representavam os
seres humanos menos corrompidos pelas ambiguidades de nosso mundo, e o milhão
de  crianças  mortas  tinha  a  inocência  das  crianças.  Morte  de  mártires,  dada  na
incessante destruição pelos carrascos desta dignidade de mártires, destruição cujo
ato final  se realiza,  hoje,  na contestação póstuma deste próprio fato do martírio,
pelos  pretensos  “revisores  da  história”.  Dor na sua malignidade sem mistura,
sofrimento  por  nada. Ele  torna  impossíveis  e  odiosos  toda  proposição  e  todo
sofrimento que o explicariam pelos pecados daqueles que sofreram ou morreram.
(LÉVINAS, 2010, p. 126, grifo nosso).

Nesse  contexto,  busca-se destacar  o  grau  de  maldade e  desumanidade que  o ser

humano conseguiu atingir  durante o holocausto.  Ressalta-se,  ainda,  que a motivação pífia

(poder) por trás dessas atrocidades, apenas reduz todo o ocorrido a, como pontuou o filósofo

“um sofrimento por nada”. 

Note-se que todas as barbáries perpetradas contra os judeus estavam legitimadas pelo

regime legal em vigor na Alemanha à época. Leis foram aprovadas durante o regime nazista

que oficializaram e corroboraram o anti-semitismo.

Nos campos de extermínio nazistas, os judeus eram assassinados de acordo com a

explicação oferecida pelas doutrinas à razão do ódio: independentemente de vícios ou virtudes

pessoais.  Além disso, os próprios assassinos, apenas seguindo ordens e orgulhosos de sua

desapaixonada eficiência, assemelhavam-se sinistramente aos instrumentos “inocentes” de um

ciclo inumano e impessoal de eventos, exatamente como os considerava a doutrina do eterno

antissemitismo (ARENDT, 2015, p. 33).

Todo este panorama foi muito bem retratado na segunda parte do filme “A vida é

bela”. Durante a Segunda Guerra Mundial, o protagonista (Guido), personagem interpretado

pelo ator e diretor Roberto Benigni e seu filho (Giosué) são levados, no dia do aniversário da

criança, para o campo de concentração Nazista.

Logo  na  entrada  do  campo  de  concentração,  o  filme  expôs  a  seleção  realizada

naquele estabelecimento, separando-se os incapazes ao trabalho (idosos, doentes, crianças), os

quais  eram liminarmente  executados,  e  os  aptos  ao  trabalho,  que eram escravizados para

trabalharem  no  campo  de  concentração,  na  fabricação  de  armamentos  bélicos  a  serem

utilizados na guerra.

No  filme,  foram retratadas  as  condições  desumanas  enfrentadas  pelos  judeus.  O

personagem Guido soube muito bem esconder esse sofrimento do seu filho, criando a cada

situação, elementos de um jogo, onde quem marcasse 1.000 pontos, levaria um tanque de

guerra de verdade para casa. 
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No final do filme, Guido não sobrevive à guerra, mas consegue salvar seu filho, o

que constituía seu objetivo principal. O fim do jogo idealizado por ele ocorreu como tinha

prometido para seu filho (com o prêmio de ganhar um tanque de guerra), posto que o exército

americano aparece em um tanque de guerra para liberar os prisioneiros. Para Giosué, o jogo

chegava ao fim, sendo ele o grande vencedor. A criança é entregue à mãe, que apesar de não

ser judia, entregou-se aos alemães na esperança de ficar perto do seu marido e filho. 

Nas palavras de Thomas Buergemthal:

O moderno Direito Internacional dos Direitos Humanos é um fenômeno pós-guerra.
Seu  desenvolvimento  pode  ser  atribuído  às  monstruosas  violações  de  direitos
humanos  da  era  Hitler  e  à  crença  de  que  parte  destas violações  poderiam  ser
prevenidas  se  um efetivo sistema de  proteção  internacional  de  direitos  humanos
existisse. (BUERGENTHAL, apud PIOVESAN, 2015, p. 45).

Um sistema normativo internacional de proteção dos direitos humanos começa a ser

formulado,  constituindo  um constitucionalismo  global,  com a  criação  de  um mecanismo

internacional para a proteção destes direitos. (PIOVESAN, 2015).

3 A CRISE ATUAL DOS DIREITOS HUMANOS

Em meio  ao  contexto  de  globalização  em que  o  mundo está  inserido,  ideias  de

combate  à  violência  e  noções  de  justiça  conseguem  percorrer  fronteiras,  alcançando  um

considerável contingente de indivíduos. Entretanto, devido ao grande número de pessoas sem

acesso a uma educação e formação adequadas, informações relativas ao que se diz por justo,

ou  ainda,  do  que  pode  ser  considerado  violento  ou  não,  são  constantemente  distorcidas,

principalmente pelos “valores” individualistas e movidos pelo capital que atualmente regem o

mundo. 

Segundo Saffioti (2013), o capitalismo impõe um modo de produção exacerbado às

sociedades, ou seja, a produção dos artigos não representa mais uma ponderada proporção à

existência  das  necessidades  do  indivíduo  enquanto  produtor  singular,  mas  sim  o

condicionamento e operacionalização pela própria necessidade de se consumir, apenas pelo

ato em si. 

As ações do homem, então, passam a condicionar-se pelo viés econômico. Dessa

forma,  afasta-se  da  humanidade  que  lhe  é  inerente,  para  aproximar-se  da  desumanidade,

materializada através da necessidade de se obter cada vez mais vantagens econômicas, sendo

a ambição ponte para o alcance do poder econômico e social. 

Na sequencia do filme “A vida é bela”, retratado durante a Segunda Guerra Mundial

(1939 a 1945), pode-se visualizar esse modo de produção exacerbado quando os judeus são
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obrigados  a  trabalhar  além do suportável  pelo  ser  humano  nos  campos  de  concentração.

Guido, personagem interpretado pelo ator e diretor Roberto Benigni, ao sair para o primeiro

de trabalho, mostra-se extremamente cansado, carregando materiais de ferro muito pesados,

quase caindo ao cumprir  as tarefas que lhes  eram designadas.  Nota-se,  ainda,  que alguns

homens que trabalhavam ao lado de Guido não aguentaram a carga excessiva de trabalho e

largaram os materiais, momento em que foram levados para o fuzilamento. 

No contexto aqui apresentado, resta claro o desprezo ao próprio ser humano, com o

intuito de se alcançar um poder social (coloca-se a ‘raça ariana’ como superior às demais) e

econômico (produção exacerbada nos campos de concentração). Atualmente, essa busca por

poder continua e, mesmo que não de forma tão escrachada como no nazismo, o ser humano

mantém a perpetuação da violência, através da intolerância, preconceito e individualismo. Em

pleno  século  XXI,  ainda  que  em  um  contexto  completamente  diferente  do  holocausto,

milhares de pessoas continuam a vivenciar situações de desumanidade.

Essa perpetuação e crescimento da ambição e busca por poder representa uma crise

atual  dos  Direitos  Humanos.  Os  citados  direitos,  tão  cultuados  e  desenvolvidos  no  pós

segunda  guerra,  estão  sendo  novamente  desconsiderados  em meio  à  fome54 presente  nos

países  subdesenvolvidos,  à  exclusão  vivenciada  pelas  classes  economicamente

desfavorecidas,  aos altos índices  de violência  e morte  ao redor do mundo.  Demonstra-se,

assim, a perda da alteridade55 nos dias atuais. 

O  caos  oriundo  da  violência  e  privações  de  liberdades  substantivas  em  que  a

humanidade está inserida não representa o único elemento da referida crise. O fato de se

54 O problema das fomes coletivas representa um dos mais graves vivenciados na atual  crise dos Direitos
Humanos. Nesse contexto, afirma o economista SEN: “Para eliminar a fome no mundo, é crucial entender a
causação das fomes coletivas de um modo amplo, e não apenas em função de algum equilíbrio mecânico
entre alimentos e população. O crucial ao analisar a fome é a liberdade substantiva do indivíduo e da família
para estabelecer a propriedade de uma quantidade adequada de alimento, o que pode ser feito cultivando-se a
mesma comida (como fazem os camponeses)  ou adquirindo-a no mercado (como faz quem não cultiva
alimentos). Uma pessoa pode ser forçada a passar fome mesmo havendo abundância de alimentos ao seu
redor se ela perder seu potencial para comprar alimentos no mercado, devido a uma perda de renda (por
exemplo, em consequência de desemprego ou do colapso do mercado dos produtos que essa pessoa produz e
vende para se sustentar). Por outro lado, mesmo quando o estoque de alimentos declina acentuadamente em
um país ou região, todos podem ser salvos da fome com uma divisão melhor dos alimentos disponíveis (por
exemplo, criando-se emprego e renda adicionais para as potenciais vítimas da fome)”. (SEN, 2010, p. 211).
Conforme exposto, a fome, como tantos outros problemas que assolam a humanidade, demonstra-se possível
de se solucionar.  Entretanto,  encontra-se no individualismo, forte empecilho para,  através do olhar  para
situação do outro, trabalhar-se em busca da distribuição de alimentos para todos, efetivando-se, assim, um
direito fundamental básico. 

55 De acordo  com o filósofo  Lévinas,  “trata-se  de  entender  esta  alteridade  assumida pelo  pensamento  do
idêntico – como sua e, pelo próprio fato, de reconduzir seu outro ao mesmo. O outro faz-se o próprio do eu
no saber que assegura a maravilha da imanência. A intencionalidade na visada e a tematização do ser – isto
é, na presença – é tanto retorno como saída de si”. (LÉVINAS, 2010, p. 186, grifo do autor). Em outras
palavras, entende-se alteridade como a capacidade de enxergar o outro como a si próprio, considerando-o
como ser humano que realmente é. 
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estudar a respeito dos Direitos Humanos e de se referir a esses direitos constantemente não se

faz suficiente para solucionar o problema. Há, portanto, um distanciamento entre a teoria e a

prática que precisa ser sanado. 

No referido contexto, afirma Sánchez Rubio:

[...]  o efeito  de encantamento que têm os Direitos  Humanos provoca em
quem  é  mais  ou  menos  privilegiado  um  estado  de  certa  impotência  e
complacência,  já  que se considera que estes  podem ser  um caminho que
confronte  as  desigualdades  e  as  injustiças,  mas  sem  interessar-se  por
perceber que seu imaginário se assenta em uma estreiteza tão grande que
sabemos que é impossível reduzir a distância existente entre sua teoria e sua
prática.  O resultado não termina por  aí.  Também se consolida um hábito
excessivamente delegatório no âmbito político, ao deixar-se nas mãos dos
políticos e dos juristas a única via de expressão sobre o que é um direito
humano.  Desta  forma,  acabamos  por  perder  poder  constituinte  e
responsabilidade política comprometida. (RUBIO, 2014, p. 20).

Conforme  o  exposto,  a  resolução  dessa  crise  dos  Direitos  Humanos  precisa  ser

estudada e  discutida  juntamente  com as  possibilidades  de  efetiva  resolução do problema,

como forma de se diminuir a distância existente entre a teoria e a prática. Além disso, destaca-

se a participação do próprio cidadão na efetivação desses direitos, por meio de uma mudança

de conduta de todos e não apenas dos Estados e de seus respectivos governantes.

4  O  DIREITO  AO  DESENVOLVIMENTO  COMO  CATEGORIA  JURÍDICA
PROPULSORA DA EFETIVAÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS

Primordialmente,  para  o  entendimento  do  Direito  ao  Desenvolvimento  como

categoria  jurídica  propulsora  da  efetivação  dos  direitos  humanos,  faz-se  necessária  a

conceituação  do  próprio  Direito  ao  Desenvolvimento.  Devido  às  recentes  pesquisas  em

relação  ao  citado  instituto,  a  tarefa  de  conceituá-lo  demonstra-se  delicada,  devendo

considerar-se o termo de forma multifacetária, tendo em vista que não há um conceito único e

uniforme. 

Em relação ao recente surgimento do direito ao desenvolvimento, discorre o autor

Robério Nunes dos Anjos Filho (2013):

A sistematização teórica do  direito ao desenvolvimento é relativamente recente. É
comum na doutrina majoritária a afirmação de que o primeiro a utilizar a expressão
direito  ao  desenvolvimento foi  o  jurista  senegalês  Etiene  Keba  M’Baye,  na
conferência inaugural do Curso de Direitos Humanos do Instituto Internacional de
Direitos do Homem de Estrasburgo em 1972, publicada com o título de O direito ao
desenvolvimento  como  um  direito  do  Homem,  afirmando  na  ocasião  que  o
desenvolvimento é um direito de todo Homem, que tem o direito de viver e o direito
de viver melhor (ANJOS FILHO, 2013, p. 96, grifo do autor).

Conforme explicitado pelo autor, no Direito ao Desenvolvimento, o centro é o ser

humano, sendo, portanto, instituto secundário o desenvolvimento econômico. O foco principal
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representa o direito à vida digna e humana. 

Dessa  forma,  entende-se  que  para  a  concretização  dos  Direitos  Humanos  faz-se

imprescindível considerar-se todo e qualquer ser humano em sua própria humanidade.  No

filme “A vida é bela”, por exemplo, ao enviar os judeus aos campos de concentração, matando

idosos  e  crianças (em razão da baixa produtividade destes como mão-de-obra),  trata-se o

homem como  coisa  descartável,  objeto.  O  referido  tratamento  configura-se  em completo

desacordo  com  as  premissas  do  Direito  ao  Desenvolvimento,  demonstrando,  por

consequência, desprezo aos Direitos Humanos. 

No ano de 1986, a Assembleia Geral das Nações Unidas publicou a Declaração sobre

o Direito ao Desenvolvimento, onde foi conceituado o referido instituto:

§1º - O direito ao desenvolvimento é um direito humano inalienável, em virtude do
qual toda pessoa e todos os povos estão habilitados a participar do desenvolvimento
econômico, social, cultural e político, para com ele contribuir e dele desfrutar, no
qual todos os direitos humanos e liberdades fundamentais possam ser plenamente
realizados.  §2º -  O direito humano ao desenvolvimento também implica a  plena
realização do direito dos povos à autodeterminação, que inclui sujeito às disposições
relevantes de ambos os Pactos Internacionais sobre Direitos Humanos, o exercício
de seu direito inalienável à soberania plena sobre todas as sua riquezas e recursos
naturais. (ONU, 1986).

A conceituação  exposta  demonstra  de  forma  clara  a  relação  entre  o  Direito  ao

Desenvolvimento  e  os  Direitos  Humanos,  sendo  ambos  requisitos  fundamentais  para  a

concretização da dignidade da pessoa humana e, também, do desenvolvimento dos Estados

por completo.  Para o alcance desse estágio, todas as formas de desenvolvimento deverão ser

asseguradas, desde o desenvolvimento econômico até o desenvolvimento humano e social. 

Cumpre ressaltar a conceituação do economista Amartya Sen (2010) ao relacionar o

desenvolvimento com a liberdade. Para o autor, somente poderá ser considerado desenvolvido

o país onde o homem seja livre e, por liberdade, não se entende apenas o direito de ir e vir,

mas principalmente o direito às garantias mínimas para usufruir de uma vida digna. Afinal,

“muitas pessoas não têm a possibilidade para sobreviver ou para fazê-lo, com um mínimo de

dignidade” (RUBIO, in WOLKMER, 2004, p. 139). 

Em  relação  às  restrições  de  liberdade  que  comprometem  o  Desenvolvimento,

exemplifica Sen:

Um número imenso de pessoas em todo o mundo é vítima de várias  formas de
privação  de  liberdade.  Fomes  coletivas  continuam  a  ocorrer  em  determinadas
regiões, negando a milhões a liberdade básica de sobreviver. Mesmo nos países que
já  não  são  esporadicamente  devastados  por  fomes  coletivas,  a  subnutrição  pode
afetar numerosos seres humanos vulneráveis. Além disso, muitas pessoas têm pouco
acesso a serviços de saúde, saneamento básico ou água tratada, e passam a vida
lutando contra uma morbidez desnecessária,  com frequência sucumbindo à morte
prematura. Nos países mais ricos, é demasiado comum haver pessoas imensamente
desfavorecidas, carentes das oportunidades de acesso a serviços de saúde, educação
funcional, emprego remunerado ou segurança econômica e social (SEN, 2010, p.
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29).

A partir da análise do trecho extraído da obra “Desenvolvimento como Liberdade”,

percebe-se que mesmo em países ricos há privação de liberdades. Portanto, conclui-se que o

desenvolvimento econômico por si só não garante à população uma vida digna e humana. 

Nesse contexto, os países desenvolvidos possuem importantes responsabilidades, um

dever para com os demais povos no âmbito internacional: “o dever de solidariedade; o dever

de justiça social e o dever de caridade universal. Para tanto, revela-se imperioso a promoção

de um humanismo total,  com o  desenvolvimento  integral  do  homem todo  e  de  todos  os

homens” (MACHADO, 2014, p. 218). 

O personalismo, juntamente com a doutrina do Direito ao Desenvolvimento, também

representa  arma em prol  da efetivação dos  Direitos  Humanos.  Nas palavras  de Maria  de

Fátima S. Wolkmer:

O personalismo entende o  ser  humano de  forma integral,  ou seja,  num enfoque
eminentemente  humanista,  entendendo-o  a  partir  de  seu  valor  pessoal  e  em seu
envolvimento com a comunidade. [...] Para os pensadores personalistas, a pessoa em
sua definição é justamente aquilo que não pode ser considerado um objeto, o que
constitui  sua  dimensão  incomensurável.  (WOLKMER,  in  WOLKMER,  2007,  p.
222).

Na perspectiva abordada, conclui-se que o personalismo não permite que nenhuma

pessoa seja considerada como um objeto, tendo em vista a dimensão incomensurável desta. A

aplicação desse entendimento faz-se fundamental para a desconstrução de práticas desumanas

como as ocorridas durante o holocausto (por exemplo, o fuzilamento e as câmaras de gás).

 Cumpre  ressaltar  que,  apesar  de  em  proporções  diferentes  das  ocorridas  no

holocausto, o tratamento desumano continua presente no mundo. A exclusão vivenciada por

mulheres,  crianças,  pessoas  em situação de prisão,  as  fomes coletivas,  são apenas  alguns

exemplos de negações de direitos fundamentais ao indivíduo. 

Portanto,  de  acordo  com  a  perspectiva  aqui  analisada,  vê-se  que  o  Direito  ao

Desenvolvimento possui os instrumentos necessários para se conduzir a vida social de forma a

ressuscitar  valores perdidos,  como a solidariedade ao outro.  A partir  desse ramo jurídico,

pode-se trabalhar na construção uma sociedade pautada na alteridade,  onde enxerga-se no

outro a si próprio, possibilitando, assim, o tratamento humano a todos.

CONCLUSÃO

O fim do século XIX e início do século XX foram marcados por um período de

transformação no campo social,  político e econômico. Do ponto de vista social,  o mundo

vivenciou uma série de revoluções populares marcadas pela indignação contra a supressão dos
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valores  humanos  enquanto  sujeitos  de  direito.  Ponto  marcante  eclodiu  com a  Revolução

Francesa que trouxe à classe burguesa a possibilidade de ascender ao poder,  bem como a

possibilidade de adquirir  riqueza através do seu reconhecimento como sujeito negocial.  A

Constituição  Francesa  erige  como princípios  fundamentais  a  liberdade  e  igualdade,  e  em

seguida, o Código Civil Francês (Código Napoleônico) traz o contrato e a propriedade como

dois institutos fundamentais para se alcançar a liberdade.

Esse contexto, no campo filosófico, foi reforçado pelo movimento do iluminismo, o

qual tinha no homem o centro da razão. Politicamente, aflora o liberalismo como sistema que

pregava a mínima intervenção estatal na atividade econômica dos indivíduos, era o chamado

estado negativo e o mercado era quem ditava as regras e resoluções de conflitos advindos das

relações contratuais. O avanço da política liberal, o reconhecimento de direitos a sujeitos até

então excluídos da participação social  e o fim do sistema de produção feudal, fez crescer

vertiginosamente o sistema de capital como sistema econômico que privilegiava a liberdade, a

propriedade, o contrato e a autonomia de vontade.

A migração do homem do campo para trabalhar nas fábricas nas cidades fez surgir

uma nova forma de classificação social do indivíduo, e o ser humano era levado a jornadas

extremas de trabalho, sem garantias securitárias ou previdenciárias, sem direitos trabalhistas

reconhecidos,  tendo  sua  vida  e  saúde postas  em risco  às  custas  do  poder  econômico  da

produção de mercado e que tinha como meta o crescimento econômico para fins de atender às

demandas crescentes da sociedade. 

Foi  nesse  período  em  que  partidos  políticos  extremistas  chegaram  ao  poder,  a

exemplo do Partido Nazista na Alemanha que, após o caos sócio-econômico deixado com o

fim da primeira guerra mundial, legitima-se ao poder com o voto popular, dentro do estado

democrático de direito, com a promessa de reconstrução e recondução da Alemanha ao topo

do desenvolvimento mundial. Acontece que, por trás do ideal político-econômico do partido,

viu-se um plano estratégico para se manter no poder e conquistar o avanço territorial como

forma de implementar o seu modus operandi  em outros pontos do continente. Colocou-se o

povo judeu como o empecilho ao desenvolvimento econômico do país, além de condenar a

vida  de  pessoas  com  deficiência  física  e  deformidade  racional  sob  a  pecha  de  serem

prejudiciais  ao  desenvolvimento  do  povo alemão,  criando-se assim a  imagem do homem

ideal: a raça ariana.

O prosseguimento desse plano foi um dos causadores da segunda guerra mundial,

cujas  atrocidades  cometidas  à  vida  dos  seres  humanos  ultrapassaram todos  os  limites  de

respeito,  tolerância,  reconhecimento  à  liberdade,  dignidade  e  à  vida,  como  direitos
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fundamentais do indivíduo. O que se viu no filme “A Vida é bela” foi uma demonstração real

da busca pela ideia de crescimento econômico e expansão territorial liderado por Hitler, com

apoio de parcela considerável do povo alemão, intuídos e convencidos pela necessidade do

sacrifício daqueles que eram considerados prejudiciais ao desenvolvimento e alcance de uma

Alemanha moderna. 

Portanto, a supressão da liberdade, da vida, do tratamento digno, dos direitos das

crianças,  idosos  e  mulheres  fez  com que o  mundo se voltasse  contra  essas  atitudes  e  se

insurgisse para dar um fim a tais atos e evitar que os mesmos se repetissem. 

Em que pese a Revolução Francesa e a Independência Norte-Americana já terem

como precedentes documentos reconhecedores de direitos fundamentais do cidadão, como a

liberdade,  os  eventos  decorrentes  da  segunda guerra  mundial  pautaram para reconhecer  a

igualdade  e  os  demais  direitos  garantidores  dos  seres  humanos  de  forma  universal.  No

entanto, o que se observa é que tais direitos se transformam de forma cíclica, passando por

momentos de crises quanto a outras formas de discriminação, preconceitos, distinção, que são

criadas  pelo  homem  à  medida  em  que  a  sociedade  evolui  em  seus  aspectos  já  aqui

mencionados.  Atualmente,  vivencia-se,  conforme  demonstrado,  uma  crise  dos  Direitos

Humanos. 

Surge, então, no estudo aqui abordado, o Direito ao Desenvolvimento como categoria

jurídica  apta  a  desenvolver  na  sociedade,  através  de  sua  aplicação,  valores  como  os  de

solidariedade e alteridade. Dessa forma, trabalhar-se-ia o tratamento humano do indivíduo,

como forma de garantir seu papel na sociedade como sujeito de direitos e garantias. 

Assim,  necessário  que  se  busque sempre  o  desenvolvimento  do  ser  humano  e  o

respeito aos seus direitos universais e fundamentais como garantia de sua liberdade, seja do

ponto  de  vista  pessoal,  econômico,  social,  mas  deve-se  buscar  garantir  o  respeito  ao  ser

humano como indivíduo em sua condição humana própria, acima de quaisquer outros valores

ou limites, sendo dever do estado buscar as garantias essenciais ao alcance desse objetivo.
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UMA BREVE ANÁLISE DO FILME SELMA: UMA LUTA PELA

IGUALDADE E A CONQUISTA DO DIREITO AO VOTO PELO NEGRO
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RESUMO

O direito ao voto é considerado um direito fundamental resguardado em nossa Constituição
Federal de 1988 para todos os cidadãos independente de sexo, religião, etnia ou condição
social. O negro ao longo da história política sofreu diversas restrições, inclusive ao direito de
votar, não somente no Brasil, mas também nos EUA conforme demonstra o filme Selma: Uma
Luta Pela Igualdade, na qual envolve diversos fatores, inclusive por causa da discriminação
racial  e  preconceito.  O  filme  relata  a  luta  de  Martin  Luther  King  e  seus  seguidores  e
apoiadores pela conquista do direito básico ao voto pelo afro-americano por meio de protestos
em  1965  no  Alabama,  EUA,  na  qual  foi  marcado  por  forte  segregação  e  ódio  racial,
resultando em muita violência física e psicológica por parte dos brancos e até do governo.
Dessa forma, o presente trabalho busca a discussão das ferramentas previstas na Constituição
Federal de 1988 que permite ao negro o exercício do direito de cidadão de votar escolhendo
assim seus  representantes legais,  como ainda,  a  sua busca pela  igualdade,  havendo de se
combater inclusive a discriminação racial e o preconceito.
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INTRODUÇÃO

O presente artigo tem por escopo apresentar e realizar uma breve análise do filme

Selma: Uma Luta Pela Igualdade, no qual relata a luta pela conquista pelos negros do direito

ao voto nos EUA, comandada por Martin Luther King, a marcha que carrega o nome da

cidade  em que tudo começou,  Selma fica  situada  no Estado do Alabama,  região  Sul  dos

Estados Unidos, a qual na época era a região mais racista do país. Por isso, foi palco da

escolha de Martin Luther King para sua manifestação com o objetivo de conseguir para a

população negra mais um de seus direitos que lhes eram negados.

Martin Luther King foi a pessoa mais jovem a receber um prêmio Nobel da Paz, por

representar a principal liderança do movimento negro, que não se utilizava de violência em

suas manifestações, inspiração esta que buscou nos ensinamentos de Mahatma Gandhi, para

lutar em prol da igualdade racial.

Tem por objetivo também, trazer a atual realidade brasileira em relação ao direito

fundamental  do voto pelo  negro,  direito  este  resguardado pela  Constituição  da República

Federativa do Brasil de 1988, a todos os cidadãos independentes de raça, sexo, cor e religião.

Por isso, a Carta Magna é conhecida como a Constituição democrática, que permite a todo e

qualquer cidadão uma vida digna, sem distinção pela cor da pele ou de crença.

O direito ao voto é defendido por diversos autores como um direito fundamental e

ainda de 1ª dimensão, também conhecido como direitos de liberdade, ressaltando-se que a

definição de direito  fundamental  se difere  de direitos humanos.  Não se busca abordar no

presente estudo apenas sobre o direito fundamental do voto, mas a nomenclatura, conceito,

características e as dimensões dos Direitos Fundamentais, já que possuem grande relevância a

sociedade atual num todo.

A discussão do tema em relação ao filme é importante, pois, consegue-se perceber

que a luta por uma sociedade mais igual e justa com os negros nos Estados Unidos, travada

por Martin Luther King Jr. e outros representantes, como trouxe no filme a figura de Malcolm

X, inspirou outros movimentos no mundo, posteriores ou na mesma época, como se vê no

Brasil a criação de grupos para discutir dentro da política programas e atitudes que podem

aproximar mais a população e fazer justiça com o passado tenebroso pelo qual os negros

foram submetidos.

A conquista  do  direito  ao  voto  pelo  negro  no  Brasil  envolve  fatos  históricos

importantíssimos, como a escravidão e ainda a sua abolição. Pode-se destacar também que

nessa  trajetória  até  os  dias  atuais  a  não alfabetização,  a  discriminação racial  e  o
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preconceito foram fatores relevantes que prejudicaram o negro na sua participação política no

Brasil.  Assim, não se pode deixar de abordar no presente artigo uma breve análise crítica

sobre alguns destes fatores prejudiciais.

Em meio a tal contexto, o presente artigo buscou passar como o filme possui valor

relevante para o ensino jurídico, principalmente por demonstrar que o objetivo a ser alcançado

pelo movimento não se restringia somente ao direito ao voto pelo negro, mas sim a conquista

pela igualdade e sua inclusão em toda ordem, seja educacional, de renda e de moradia, o que

se busca ainda nos dias atuais em todo o mundo. Mas, no que se relaciona o direito ao voto no

Brasil, a legislação atual evoluiu e procurou corrigir as injustiças feitas no passado ao negro

em relação ao seu direito de escolher seus dirigentes e representantes.

1.   RESUMO DA CINEBIOGRAFIA DO FILME SELMA:  UMA LUTA PELA
IGUALDADE

O filme retrata o que ocorreu no Estado do Alabama, que teve como trajetória a

cidade de Selma com destino a capital do Estado Montgomery, no ano de 1965, a luta pelo

direito básico do voto pelo negro,  por meio de protestos pacíficos pela comunidade afro-

americana comandada por Martin Luther King recém-premiado com o Nobel da paz em 1964

e seus seguidores.

Dirigido por Ava DuVernay e com roteiro de Paul Webb, o filme Selma uma luta pela

Igualdade foi lançado no ano de 2014, retratando uma das batalhas travadas por Martin Luther

King, que tinha por objetivo buscar a igualdade de direitos eleitorais para a comunidade afro-

americana.

Selma é um filme impactante,  pois,  retrata com muita clareza como os protestos

aconteciam de forma violenta por parte dos brancos contra os negros, como mostra uma das

primeiras cenas em que uma explosão mata um grupo de meninas negras. Começa a retratar,

também, a dificuldade que era para uma pessoa negra conseguir o direito de votar, mesmo

que, teoricamente, a lei assegurasse à eles esse direito na pratica não funcionava assim.

Antes de ir para Selma para dar início à marcha, Martin Luther King se encontra com

o presidente dos Estados Unidos, na época Lyndon B. Johnson, que negou o pedido feito por

Luther King em que fosse liberado aos negros o direito de votar. O presidente dá a desculpa

em que a população negra deve esperar até a promulgação de uma nova Constituição que dará

o direito ao voto, porém, Luther King insiste em que não parará de lutar até conseguir com

que os negros tenham os mesmo direitos dos brancos.

Ao  todo  aconteceram três  marchas,  sendo que  a  primeira  ficou  conhecida  como
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“Domingo  Sangrento”  por  conta  da  violência  que  a  polícia  local  utilizou  contra  os

manifestantes,  sendo  que  a  marcha  feita  por  eles  era  totalmente  pacifica.  Um  dos

manifestantes que tentou se esconder dentro de um café, acabou sendo morto e foi a partir

dessa noticia que gerou dentro da sociedade um sentimento de revolta e comoção.

Cerca de seiscentos manifestantes negros em 07 de março de 1965, participaram de

uma marcha pacífica, na qual atravessaram a Ponte Edmund Pettus, da cidade de Selma, sobre

o Rio Alabama, com destino a Montgomery, capital do Alabama, estes foram atacados pela

polícia  estadual,  que  era  apoiada  e  incentivada  por  brancos  locais,  resultando  em  muita

violência física e psicológica por parte dos brancos e até do governo contra os negros, os

Estados do Sul eram ainda mais racistas e tinham a segregação racial mais presente do que o

resto do País. As imagens da ação policial foram transmitidas ao vivo pela televisão chocando

o país,  fazendo assim com que muitos  brancos e  religiosos  ao serem convocados a  uma

segunda marcha conduzidos por Martin Luther King, aceitassem participar.

Um tempo depois  da  primeira  tentativa,  um padre branco que apoiava a  marcha

realizada  por  Luther  King,  foi  assassinado  por  um  morador  da  cidade,  totalmente

preconceituoso e que discriminava o movimento. Esse foi um dos marcos mais importantes

para a marcha, pois, com a morte do padre a atenção do presidente foi conquistada pelo fato

de que uma pessoa branca tinha morrido por conta da luta dos negros.

A partir disso, a ideia da liberdade eleitoral para os negros começa a ganhar a devida

importância e o movimento recebendo cada vez mais adeptos. Pensando na segurança de toda

a população o presidente Johnson decide decretar uma nova lei que passou a permitir o voto

direto de cidadãos americanos, independente de sua raça. O filme tem por base um processo

politico em que une toda uma população a favor de um direito democrático, fazendo com que,

quem o assiste fique com o sentimento de que se tem muito mais pelo que lutar para melhorar

a vida de toda a sociedade,  principalmente,  da população negra que por anos sofreu pelo

simples fato da cor de sua pele ser diferente.

2. DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS

2.1 Nomenclatura

Para uma melhor compreensão deste artigo, se faz necessário uma breve explicação

acerca dos diversos termos que têm sido usado para nomeá-los, como por exemplo, direitos

humanos, direitos do homem, direitos naturais, direitos individuais, direitos fundamentais do

homem entre outros. Entretanto, vários autores preferem o termo “direitos fundamentais” por
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considera-lo o que melhor traduz os direitos básicos de cada indivíduo sendo este homem ou

mulher, que são aqueles que visam assegurar e proteger os direitos inerentes ao ser humano

para que possa viver com um mínimo de dignidade.

Compreende-se  por  direitos  humanos  fundamentais,  os  direitos  inerentes  à  uma

condição humana digna gerada a partir de reivindicações ou de consequências por situações

de injustiças ocorridas anteriormente, ou, até mesmo de agressão contra algum grupo social

ou a coletividade como um todo. Assim, os direitos de toda pessoa humana, possui natureza

jurídica, que transcendem os direitos fundamentais, por ser de ordem universal, válido em

todos os lugares do mundo, para qualquer pessoa independente de sua raça, crença, e de que

país pertence.

Como defende Cláudio Brandão:

Tais  exigências  não  dependem  do  espaço  físico  ou  do  tempo,  pois  se  tendem
universais e se traduzem em predicados presentes em todos os seres com patrimônio
genético compatível com o humano, independentemente de condição social, traços
raciais,  religiosos,  culturais  ou  de  qualquer  outra  ordem.  Assim,  v.g.,  a  vida,  a
liberdade e a possibilidade de aquisição de propriedade são direitos que se vinculam
ao fato de o indivíduo ser reconhecido enquanto homem e, como tal, ser dotado de
vontade, de consciência, de percepção e de outras características que o tornam parte
do gênero humano. (BRANDÃO, 2014, p. 5).

É interessante  ressaltar  que  o  termo  “direitos  fundamentais”  se  difere  do  termo

“direitos humanos” por mais que se possa afirmar que possuam a mesma finalidade. No que

relaciona  o  âmbito  geográfico,  os  direitos  humanos  figuram  no  plano  internacional,

vinculados assim ao âmbito externo, valendo para todas as pessoas do mundo, independente

da sua nacionalidade,  etnia  e  cultura.  Mas não apenas  nisso,  como também pelo grau de

concretização positiva que possuem, ou seja, pelo grau de concretização normativa segundo o

doutrinador PÉREZ- LUÑO. Na qual, os direitos fundamentais atuam no âmbito interno e no

âmbito  externo,  ou  seja,  estão  duplamente  positivados,  possuindo  assim  maior  grau  de

concretização positiva.

Enquanto  que os  direitos  humanos estão positivados somente  no âmbito  externo,

caracterizando  um  menor  grau  de  concretização  positiva,  ligados  a  ideia  de  liberdade  e

igualdade. Sendo assim, os dois trabalham com o mesmo objeto, o que muda é o seu grau de

alcance.

2.2 Conceito

Direitos  fundamentais  são  os  direitos  básicos  de  todo  individuo  sendo  estes

individuais, coletivos, sociais, políticos e jurídicos previstos na Constituição Federal de uma

determinada nação garantindo a liberdade, a saúde, ao lazer, ao trabalho, a vida, a igualdade, a
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segurança entre outros existentes.

O  estabelecimento  dos  direitos  fundamentais  leva  em  consideração  o  contexto

histórico-cultural de determinada sociedade. Nesse caso, assim, os direitos fundamentais de

diferentes países podem divergir, de acordo com as particularidades culturais e históricas de

cada civilização.

2.3 Características

As características dos direitos fundamentais  é um tema entre os doutrinadores de

grandes  discussões  jurídicas.  Estes  têm procurado  estabelecer  um maior  rol  possível  das

referidas características.

De acordo com a doutrina dominante podemos citar como principais características

dos direitos fundamentais, além de outras: a) Universalidade: alcançam indistintamente todos

os seres humanos; b) Indivisibilidade: é um único conjunto de direitos, não sendo permitido

assim  serem  analisados  de  maneira  isolada,  separadamente;  c)  Historicidade:  apresentam

natureza histórica, contexto histórico, na qual passam por uma evolução e desenvolvimento

histórico e cultural, advindo do Cristianismo passando por diversas revoluções até chegarem

aos  dias  atuais;  d)  Inexauribilidade:  podem  ser  ampliados,  expandidos,  inesgotáveis,

permitindo assim surgir a qualquer tempo novos direitos; e) Essencialidade: são inerentes ao

ser  humano,  tendo  por  base  os  valores  supremos  do  homem  e  sua  dignidade  (aspecto

material),  assumindo posição normativa de destaque (aspecto  formal); Imprescritibilidade:

são permanentes, não se perdem tais direitos com o decurso do   tempo; Inalienabilidade: tais

direitos  não  podem  ser  transferidos,  são  inegociáveis  a  qualquer  título,  estando  fora  do

comércio; h) Irrenunciabilidade: em regra não pode haver renúncia pelo titular, ou seja, abrir

mão da própria natureza, salvo quando decorre de casos concretos de conflitos de direitos,

aplicando-se assim o princípio da proporcionalidade entre o direito fundamental e o direito

que se pretende proteger, sendo inclusive permitido pelo STF; i) Efetividade: o Poder Público

deve criar mecanismos coercitivos aptos para garantir a efetivação dos direitos fundamentais;

j) Complementaridade: os direitos fundamentais não devem ser interpretados isoladamente,

mas sim de forma conjunta e interativa com as demais normas, princípios com o objetivo de

sua realização absoluta; k) Concorrência: os direitos fundamentais podem ser exercidos de

forma acumulada, quando, por exemplo, um  jornalista transmite uma notícia e expõe sua

opinião  (liberdade  de  informação,  comunicação  e   opinião);l)  Vedação  do  retrocesso:  os

direitos humanos jamais podem ser diminuídos ou reduzidos no seu aspecto de proteção.
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2.4 Das Dimensões do Direito Fundamental

Os Direitos de primeira dimensão ou também conhecidos como direitos de liberdade,

compreendem-se como sendo os direitos civis e políticos inerentes ao ser humano e oponíveis

ao Estado. Estão incluídos nessa dimensão o direito à vida, segurança, justiça, propriedade

privada, liberdade de pensamento, tema, expressão, crença, locomoção e inclusive o direito ao

voto, tema de estudo deste artigo.

Os Direitos de segunda dimensão ou direitos de igualdade também assim definido,

são os direitos econômicos, sociais e culturais que devem ser prestados pelo Estado através de

políticas de justiça distributiva. É o caso do direito à saúde, trabalho, educação, lazer, repouso,

habitação, saneamento, greve, livre associação sindical, etc.

Os Direitos de terceira dimensão ou direitos de solidariedade são os direitos coletivos

voltados à humanidade. Nas palavras de Paulo Bonavides (2003, p.52) são: "(...) direitos que

não se destinam especificamente à proteção dos interesses de um indivíduo, de um grupo ou

de um determinado Estado. Têm por primeiro destinatário o gênero humano mesmo, em um

momento expressivo de sua afirmação como valor supremo em termos de existencialidade

concreta."

Incluem-se  aqui  o  direito  ao  desenvolvimento,  à  paz,  à  comunicação,  ao  meio-

ambiente, à conservação do patrimônio histórico e cultural da humanidade.

A partir daí novas dimensões passaram a ser identificadas na atualidade e defendidas

por diversos doutrinadores. É o caso da quarta dimensão de direitos criado pelo professor

Paulo  Bonavides,  que  pode  ser  traduzido  como  o  resultado  da  globalização  política  dos

direitos fundamentais, relacionados à democracia, informação e ao pluralismo como transcrito

a seguir:

A globalização política neoliberal caminha silenciosa, sem nenhuma referência de
valores. (...) Há, contudo, outra globalização política, que ora se desenvolve, sobre a
qual  não  tem jurisdição  a  ideologia  neoliberal.  Radica-se  na  teoria  dos  direitos
fundamentais.  A  única  verdadeiramente  que  interessa  aos  povos  da  periferia.
Globalizar direitos fundamentais equivale a universalizá-los no campo institucional.
(...) A globalização política na esfera da normatividade jurídica introduz os direitos
de quarta geração, que, aliás, correspondem à derradeira fase de institucionalização
do Estado social.  É direito de quarta geração o direito à democracia,  o direito à
informação e o direito ao pluralismo. (...) os direitos da primeira geração, direitos
individuais,  os  da  segunda,  direitos  sociais,  e  os  da  terceira,  direitos  ao
desenvolvimento, ao meio ambiente, à paz e à fraternidade, permanecem eficazes,
são  infra  estruturais,  formam  a  pirâmide  cujo  ápice  é  o  direito  à  democracia.
(BONAVIDES, 2003, p.55)

Ainda,  também  existem  autores  defendendo  a  existência  dos  direitos  de  quinta

dimensão, entre eles o próprio Paulo Bonavides, aonde afirma que a paz seria um direito de

quinta  dimensão.  Por  fim,  não existe  nenhuma hierarquia  entre  os  direitos  fundamentais,
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possuindo  valores  interdependentes  e  indivisíveis.  Além do  mais,  não  seguiram a  ordem

cronológica liberdade, igualdade, fraternidade, a evolução desses direitos em todos os lugares

ou situações  históricas,  ou  seja,  nem sempre  foram reconhecidos  os  direitos  de  primeira

geração para somente depois serem reconhecidos os de segunda e terceira. Dessa forma, a

doutrina mais moderna vem defendendo a ideia de acumulação de direitos.

2.5 Do Direito ao Voto pelo Negro no Brasil

Na história política do Brasil, os negros até 1934 não tinham o direito ao voto. Até

final do Século XX, os direitos humanos, foram materializados de forma desigual aos negros

quando aplicados. Em razão da sua condição de escravos, sendo tratados como sub-humanos,

não eram considerados cidadãos, sendo a eles vedado a participação nos processos políticos

formais, em todo o período colonial e imperial até a abolição da escravatura. Ressaltando que

os negros e mestiços eram a maioria da população durante o período final da escravidão.

De  acordo  com Ane  Ferrari  Ramos  Cajado,  historiadora  do  Museu  do  TSE,  no

Império,  os  ex-escravizados,  definidos  como  os  libertos,  aqueles  que  adquiriram  sua

liberdade, podiam votar apenas como eleitores de primeiro grau e tinham ainda assegurada a

cidadania brasileira de acordo com a Constituição Federal. Em relação aos ingênuos, aqueles

nascidos do ventre  livre da mãe escrava fez correr muita discussões na época.  Conforme

Explica Ane Cajado:

Como a Constituição de 1824 restringiu apenas o direito de voto dos libertos nada

mencionando  sobre  os  ingênuos,  seria  possível  entender  que  os  ingênuos  não  estavam

excluídos do rol dos eleitores de segundo grau, tampouco proibidos de serem eleitos. Essa

interpretação não era unanime, razão pela qual muitas discussões ocorreram sobre a situação

tanto de uns quanto de outros, principalmente com a proximidade da promulgação da Lei do

Ventre Livre, em 1871. Se a legislação permitia múltiplas interpretações, a realidade era ainda

mais complexa, ocorrendo situações inusitadas, como a do fazendeiro João José da Costa, juiz

de paz da freguesia de Jurujuba, em Niterói-RJ, que teve sua eleição contestada sob a suspeita

de ser liberto.

Com a proximidade da abolição da escravização de negros, em 1881, houve uma

reforma  eleitoral  no  Império,  conhecida  como  Lei  Saraiva,  na  qual  aboliu  o  voto  do

analfabeto. Mas, muitos historiadores fazem uma conexão entre a Lei Saraiva e a abolição,

pois tendo em vista que a grande massa de negros eram analfabetos estariam assim, excluídos

do processo eleitoral.

A historiadora do Museu Ane Ferrari Ramos Cajado, afirma ainda que, a partir da
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abolição da escravatura, em 1888, os negros passaram a poder participar do processo eleitoral

formalmente apenas, pois na prática isso não se efetivou, em razão da proibição do voto do

analfabeto  e  em  decorrência  do  conjunto  de  estigmas  com  teorias  cientificistas  que

enunciavam  a  inferioridade  de  determinadas  raças  frente  as  outras,  a  vinculação  de

determinadas doenças e epidemias, como ainda grupos de crimes a alguns grupos étnicos.

Podemos citar como exemplo o que ocorreu com o deputado Monteiro Lopes que, por ser

negro, ganhou diversas eleições, mas por diversas alegações impeditivas sua diplomação não

ocorria, ele foi finalmente empossado como deputado federal somente em 1909.

Com o tempo e a  evolução da legislação,  corrigiu-se a  injustiça que sofreram as

mulheres,  negros,  analfabetos,  religiosos  e  indígenas  na  qual  os  afastaram  das  urnas  de

votação. Hoje, a Constituição Federal de 1988 permite que pode votar todo brasileiro maior

de 16 anos, independentemente de sexo, religião, etnia ou condição social.  Ou seja, todos

possuem papel  ativo  na  democracia  e  desfrutam do direito  de  escolher  seus  dirigentes  e

representantes. Conforme estabelece, no caput do artigo 14, a soberania popular será exercida

pelo sufrágio universal e pelo voto direto, secreto e com igual valor para todos, contudo, tanto

o  alistamento  quanto  a  prática  do  exercício  do  voto  são  obrigatórios  para  os  cidadãos

brasileiros, natos ou naturalizados, alfabetizados e maiores de 18 anos, conforme os artigos

14,

§1°, I da Carta Constitucional de 1988 e art.4° do Código Eleitoral Brasileiro.

Assim,  conclui-se  que  as  questões  em torno  da  participação política  dos  negros,

possui um contexto mais amplo, devendo ser mais bem compreendidas, podendo-se afirmar

que a luta do negro não se restringe somente ao direito ao voto, mas a sua inclusão em toda

ordem, seja de renda, educacional e de moradia, entre outras, com o objetivo principal de

alcançar a sua igualdade perante toda a sociedade.

3. MARTIN LUTHER KING E SUA INFLUENCIA MUNDIAL

O mais importante desse trabalho é mostrar como a década de 60 trouxe, não só aos

Estados Unidos, mas, para diversos países mudanças importantes principalmente na política e

na  cultura.  Martin  Luther  King,  hoje  um  dos  maiores  símbolos  mundiais  da  luta  pela

igualdade racial, em 1965 ao unir forças com outros líderes de movimentos parecidos, como

Malcolm  X,  conseguiram  com que  a  segregação  fosse  superada  e  o  mais  importante,  o

sufrágio foi estendido, definitivamente, ao povo negro por meio do Ato dos Direitos de Voto,

sancionado no mesmo ano.

Por  todo o planeta homens se  revoltam contra  antigos sistemas  de exploração  e
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opressão e, longe das feridas de um mundo debilitado, novos sistemas de justiça e
igualdade estão nascendo. Os miseráveis da terra se levantam como nunca antes.
Aqueles  que  viviam  na  escuridão  viram  uma  luz  grandiosa.  Nós,  o  Ocidente,
devemos  apoiar  essas  revoluções.  É  triste  perceber  que  ao  conformismo,  à
complacência,  a um medo mórbido do comunismo e à nossa propensão para nos
ajustarmos  à  injustiça,  as  nações  ocidentais  que  deram  origem  ao  espírito
revolucionário do mundo moderno tornaram-se agora o bastião antirevolucionário.
(KING, 2006, p.129).

Luther King foi a pessoa mais jovem a receber o Prêmio Nobel da Paz, no ano de

1964 com 35 anos,  foi  ganhador  do  prêmio em razão de  sua  luta  contra  a  segregação e

opressão racial dos Estados Unidos, sua forma de luta era diferente dos outros movimentos,

por não incluir a violência como meio de atingir o objetivo dos movimentos, pelo contrário de

usar a violência, os movimentos eram pacifistas inspirados na ideia da desobediência civil.

O direito ao voto dos negros mudou o cenário político dos EUA, principalmente o da

região sul do país, que vale lembrar era a mais racista, fato esse que justificou a escolha da

realização da Marcha de Luther King ter começado em Selma, com destino à capital estadual

do Alabama, Montgomery.

A batalha de Luther King pelos direitos civis dos negros teve continuidade com a
aprovação da Lei dos Direitos Civis, assinada em 1964, que garantia a igualdade de
direitos. No ano seguinte, mais uma importante conquista aconteceria: a aprovação
da Lei dos Direitos de Voto para os negros. Luther King também lutou em favor de
oportunidades de emprego para os pobres no país e, em 1967, uniu-se ao Movimento
pela paz na Guerra do Vietnã. (GAMA, 2011, p. 1)

Martin Luther King Jr. também ficou famoso por seus vários discursos proferidos nos

movimentos que tomava frente,  no seu discurso mais famoso, conhecido como “I have a

dream”, na tradução “eu tenho um sonho”, a frase que mais trouxe adeptos ao seu movimento

foi “(...) que a luta pelos direitos civis não era só para os negros, porque esse sonho não era

apenas o sonho dele, era o sonho americano”.

No Brasil, apesar do cenário ser um pouco diferente dos Estados Unidos, a influência

de Luther King também pode ser notada, visto que sua luta ultrapassa os limites dos EUA e se

estende ao mundo todo, sua revolução era tanto nacional como mundial, buscando não só um

país melhor, mas como também, um mundo melhor. Na obra, “Um apelo à consciência: os

melhores discursos de Martin Luther King” (KING; 2006) temos uma melhor ideia do que é o

chamado ao companheirismo universal:

Uma  genuína  revolução  de  valores  significa,  em  última  instância,  que  nossas
fidelidades devem se tornar mais ecumênicas que sectárias. Toda nação deve agora
desenvolver  uma  fidelidade  suprema  à  humanidade  como  um  todo,  a  fim  de
preservar  o  melhor  de  cada  sociedade  em  particular.  Esse  chamado  a  um
companheirismo  universal  que  eleva  o  respeito  fraterno  acima  de  tribos,  raças,
classes e nações é, na realidade, um chamado a sentir pela humanidade um amor
totalmente abrangente e incondicional. (KING, 2006, p. 130).

Como já citado, o Brasil nunca proibiu os negros de votar expressamente como nos
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Estados Unidos, porém, havia severas restrições ao voto, como por exemplo, o censitário, que

como o próprio nome diz, dava a concessão do direito ao voto para apenas àqueles cidadãos

que possuíam uma situação econômica satisfatória.

Ao longo da história, a população negra votante no Brasil foi crescendo aos poucos,

conforme a sociedade evoluía para uma maior igualdade entre as raças, porém, só se pode

falar em uma eleição livre a partir do ano de 1945.

No Brasil também ocorreram luta pelos direitos civis da população negra, mesmo

não havendo proibição expressa ao voto.  Foi na década de 1970 que o movimento negro

ganhou mais força no país, influenciado pelos recentes acontecimentos nos EUA e pela luta de

libertação dos negros na África. No ano de 1978, foi criado o Movimento Negro Unificado

Contra a Discriminação Racial (MNUCDR).

Também conhecida como MNU, o Movimento Negro brasileiro foi criado a partir de

uma situação extremamente revoltante, onde quatro rapazes do time infantil de voleibol do

Clube de  Regatas,  Tietê,  foram vítimas  de  discriminação racial  e,  também,  pela  prisão e

tortura contra um jovem negro, acusado de roubar frutas de uma feira. A fundação da MNU

pode ser estabelecida como um marco na luta contra o racismo e o preconceito brasileiro.

Conforme afirma Jardim:

A luta do MNU foi aos poucos ganhando força e se refletiu na atitude do Estado em
relação aos debates  sobre a  discriminação racial,  culminando com a criação,  em
1984, do primeiro órgão público voltado para o apoio dos movimentos sociais afro-
brasileiros: o Conselho de Participação e Desenvolvimento da Comunidade Negra
no governo Franco Montoro, então governador de São Paulo. (JARDIM, 2012, p.1).

A partir da criação da MNU, muitas ações foram realizadas, como por exemplo, a

politica de cotas em concursos e universidades públicas. Importante salientar que a tipificação

do racismo como crime, foi promulgado no ano de 1989, pela Lei Caó e, ainda, a luta contra o

racismo entrou em pauta a partir da década de 90.

4. A BUSCA DA IGUALDADE PELO NEGRO/ UMA ANÁLISE CRITICA SOBRE
O PRECONCEITO CONTRA OS NEGROS

Tanto o Brasil como os Estados Unidos tem um passado horrendo de preconceito

contra os negros, ambos os países tem o histórico de escravidão, opressão e de racismo, que

infelizmente não é surpresa para ninguém. Porém, há uma clara distinção de comportamento

quando nos dois países foi abolida a escravidão.

Num breve relato, nos Estados Unidos mesmo com o fim da escravidão continuava

existindo uma distinção gigantesca entre negros e brancos, é nesse momento que se instalou a

segregação racial nos EUA, um exemplo clássico disso, foi o fato de que negros não podiam
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usar o mesmo assento de ônibus que os brancos. Era claro e evidente a distinção que faziam

de uma pessoa para outra só pela cor de sua pele, por esse motivo não houve nos Estados

Unidos a mesma miscigenação que houve no Brasil, pois, se instalou uma ideia tão forte e

bem enraizada de que brancos deveriam conviver separados dos negros, pelo simples fato

deles serem negros.

Considera-se   como   preconceito   racial   uma   disposição   (ou   atitude)
desfavorável,  culturalmente  condicionada,  em  relação  aos  membros  de  uma
população,  aos  quais  se  têm como estigmatizados,  seja  devido  à aparência,  seja
devido  a  toda  ou  parte  da  ascendência  étnica  que  se  lhes  atribui  ou  reconhece.
Quando o preconceito de raça se exerce em relação à aparência, isto é, quando toma
por pretexto para as suas manifestações os traços físicos do indivíduo, a fisionomia,
os gestos, o sotaque, diz-  se que é de marca; quando basta a suposição de que o
indivíduo  descende  de  certo  grupo  étnico,  para  que  sofra  as  consequências  do
preconceito, diz-se que é de origem. (Nogueira, 1985, p. 78-9)

Já no Brasil, ao invés de uma separação de raça, acontecia uma separação maior de

classes, ou seja, mesmo uma pessoa que fosse branca, mas pobre, sofria do mesmo jeito que

um pobre negro, motivo pelo qual a miscigenação é tão comum, negros e brancos conviviam

entre  si,  diferente do que acontecia  nos Estados Unidos,  porém, não é porque havia essa

convivência que não existia um preconceito dos brancos contra os negros, após a proclamação

da Lei Áurea, os ex escravos não foram devidamente preparados para uma vida digna em

sociedade,  o  que  só  trouxe  resultados  negativos,  tais  como sua  marginalização.  É  o  que

explica Denis de Oliveira:

Percebe-se que esta ideologia do racismo manteve a sua estrutura fundamental, só
alterando as formas da sua manifestação. No período da escravidão, os negros eram
sem  alma,  eram  não  humanos,  portanto  passiveis  de  serem  tratados  de  forma
desumana;  na  transição  da  escravidão  para  o  assalariado  (sic),  os  negros  eram
incompetentes para trabalhar no novo sistema de contratação, portanto passives de
serem excluídos do mercado formal de trabalho; em seguida, os negros tinham como
alternativa  de  inserção  social  a  assimilação  dos  valores  brancos  inclusive  pelo
mascaramento  de  características  visíveis  da  sua  origem  via  miscigenação;
(OLIVEIRA, 2000, p.83-84).

A básica diferença de um país para o outro, é que o preconceito nos Estados Unidos

era algo escancarado, pode-se dizer que é uma das explicações do porque que os movimentos

negros eram muito maiores e mais fortes do que no Brasil, que por sua vez, há a ideia de um

país racialmente democrático, mas, que infelizmente é um país racista, só que não declarado

como os Estados Unidos.

País racialmente democrático é um termo utilizado para descrever as relações entre

ração daquele Estado, porém, dizer que o Brasil é um exemplo disso é totalmente equivocado,

pois o termo traz a ideia de que os brasileiros já deixaram o racismo totalmente de lado e que

não existe mais a descriminalização racial,  como exemplo dos Estados Unidos. Conforme

afirma Strieder:
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Interessante e  que os  políticos  e  os  latifundiários,  já  na metade do século XIX,
proclamavam o Brasil como um "paraíso racial". Mesmo assim, preocuparam-se em
trazer  ao  Brasil  exclusivamente  trabalhadores  europeus  de  raça  branca.  Mas  a
imagem  do  "paraíso  racial",  onde  povos,  com  diferentes  características  raciais,
vivem em harmonia, e um conceito importante para interpretar a realidade social do
Brasil. (STRIEDER, 2001, p.20)

Por mais que os países tenham se comportado de maneira distinta em relação aos

negros no período pós escravidão, ambas as reações culminaram no mesmo mal, o racismo. O

preconceito tanto contra a cor da pele, como contra o poder aquisitivo de uma determinada

classe, em ambos os países foram os motivos principais para que os negros unissem força para

lutar contra a discriminação e o descaso do Governo para com eles.

Como retratado  no filme,  a  luta  iniciada  em Selma  por  Martin  Luther  King,  só

recebeu atenção por parte do Governo quando King pede para que os brancos que apoiavam a

causa se juntassem a caminhada até Montgomery, foi  nesse momento ainda que as tropas

deixaram com que os manifestantes prosseguissem sem usar a violência contra eles, o mesmo

não ocorreu quando a manifestação contava apenas com integrantes negros. Porém, o mais

chocante nisso tudo, é o fato de que foi preciso a morte de um Padre, branco, para que o

governo desse realmente a devida importância a causa e que posteriormente o voto passasse a

ser um direito fundamental também dos negros.

Martin Luther King Jr. é uma pessoa mundialmente reconhecida e uma das maiores

influencias nos dias de hoje, porque por mais dificuldades, violência e resistência do Governo

em  assistir  a  população  negra,  Luther  King  não  parou  com  sua  luta  até  acabar  com  a

segregação racial, o que inspirou, como já dito, movimentos ao redor do mundo inteiro em

busca dos mesmos ideais.

CONCLUSÃO

Fazendo  uma  análise  do  filme  Selma:  Uma  Luta  Pela  Igualdade,  e  conhecendo

melhor a vida e trajetória de Martin Luther King Jr., tem-se uma melhor ideia de quem ele foi

e  como sua  liderança  foi  essencial  para  o  mundo.  O  mais  importante  desse  trabalho  foi

conseguir trazer, mesmo que seja apenas uma, das grandes lutas pelas quais a população negra

teve que passar para conseguir ter direitos iguais ao restante da sociedade e conseguir ter uma

vida e condições dignas.

O  filme  Selma  retrata  uma  importante  conquista  que  foi  o  direito  ao  voto,

infelizmente,  a  luta  contra  o racismo é  constante,  a  busca  por  direitos  iguais  e  o  espaço

democrático do negro na sociedade ainda precisam de defensores  e de adeptos,  por mais

conquistas que já obtiveram, o Brasil  está longe de ser um país racialmente democrático,
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assim como os EUA por mais influencia que Martin Luther King exerceu, está ainda mais

longe de abrir mão de suas raízes preconceituosas.

Outro fato marcante que retira-se do filme e analisando melhor a vida de Luther

King, é como ele conseguiu fazer da politica uma religião usando desta. O pastor protestante,

assim era reconhecido Luther King, lutava pelo direito das minorias, por uma sociedade mais

igualitária aproveitando o final de missas para proferir sermões. As ações de Luther King

baseavam-se  nos  fundamentos  católicos  e  a  não  utilização  da  violência  em  suas

manifestações, como já dito, que eram totalmente pacificas.

Por fim, pode-se dizer que Selma: uma luta pela igualdade, é um filme que carrega

uma mensagem forte, pois, aborda um dos temas mais debatidos e que encontram resistências

tanto social como pessoal, que é o racismo contra os negros e a forma como são tratados com

tanta desigualdade até os dias de hoje, problema esse que não se tem apenas nos Estados

Unidos ou no Brasil, mas, se encontra presente no mundo inteiro. Passando para quem assiste

ao filme, a mensagem de que a união e o respeito devem estar a cima de tudo para que se

possa ter uma sociedade mais justa com todos e para que consigamos viver em um mundo

mais harmônico.
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VIABILIDADE CONSTITUCIONAL DA ALTERAÇÃO DO REGISTRO

CIVIL DO TRANSEXUAL

Caroline Molero de OLIVEIRA58

Millene Oliveira GONÇALVES59

RESUMO

O  presente  trabalho  discutirá  a  problemática  vivenciada  pelo  transexual  no  concerne  a
alteração do registro civil, tendo em vista a ausência de legislação específica sobre o tema. De
início,  abordaremos  a  sexualidade  humana,  com ênfase  no  sexo  biológico,  na  orientação
sexual  e  na  identidade  de  gênero,  a  fim  de  melhor  esclarecer  transexulidade,  fenômeno
retratado no filme “Meninos não Choram”. A seguir, trataremos criticamente dos princípios
constitucionais autorizadores da retificação do registro civil, quais sejam, o da dignidade da
pessoa humana, da igualdade e da liberdade. Ainda versaremos, de forma brevemente, sobre o
nome e seus contornos jurídicos. Por derradeiro, apresentaremos a posição da jurisprudência
brasileira sobre o tema.

PALAVRAS-CHAVE:  Transexualidade.  Alteração  do  Registro  Civil.  Nome.  Gênero.
Princípios constitucionais.

ABSTRACT

The present work will discuss the problematic experienced by the transsexual in relation to
the alteration of the civil registry, due to the absence of specific legislation on the subject.
Initially, we will address human sexuality, with emphasis on biological sex, sexual orientation
and gender identity, in order to better clarify transsexuality, a phenomenon portrayed in the
movie  "Boys  don’t  Cry".  In  the  following,  we  will  critically  discuss  the  constitutional
principles authorizing the rectification of the civil registry, namely, the dignity of the human
person, equality and freedom. We will also briefly discuss the name and its juridical outlines.
Lastly, we will present the position of Brazilian jurisprudence on the subject.

KEY WORDS: Transsexuality. Alteration of the Civil Registry. Name. Genre. Constitutional
principles.

CONSIDERAÇÕES INICIAIS

A sexualidade humana é constituída por diversos fatores, podendo ser sintetizada em

três elementos: sexo biológico, orientação sexual e identidade de gênero. Estes, quando em

desconformidade, causam profundo sofrimento ao indivíduo. É o que ocorre, por exemplo,

com  os  transexuais,  que  apresentam  permanente  desarmonia  entre  o  sexo  biológico  a
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identidade de gênero. 

Em virtude da ínfima conscientização sobre o tema, os transexuais compõem uma

das camadas mais estigmatizadas e marginalizadas em todo o mundo. 

Essa dura realidade é retratada de modo magistral no filme Meninos não Choram, no

qual o personagem principal Brandon, um homem trans, sofre, em virtude de sua condição,

uma série de abusos, inclusive sexual, e é assassinado por um indivíduo que, em princípio,

portava-se como um amigo. 

Baseado em fatos reais, o longa apresenta a juventude de Brandon, que nasceu com o

sexo  feminino,  tendo  por  nome  registral  Teena  Ray  Brandon.  A atriz  Hilary  Swank  –

vencedora do Oscar de melhor atriz por sua atuação neste filme – retrata impecavelmente a

transexualidade. Em cena icônica, Brandon desvia o olhar do corpo feminino que vê refletido

no espelho, do qual sente extrema repulsa, esconde os seios com uma faixa apertada e utiliza

enchimento na roupa íntima a fim de simular o órgão sexual masculino. 

Os traços de transexualidade não se limitam àquela cena, estando presentes em todo

o longa. Em diálogos travados com um amigo com quem compartilhava a residência, por

exemplo, Brandon nega ser homossexual, afirmando ser homem. E é desse modo que ele se

apresenta para os habitantes da conservadora Falls City, no estado americano de Nebraska,

onde a maior parte da trama se desenvolve. 

Não muito distinta dos habitantes de Falls City, a sociedade brasileira revela-se ainda

muito conservadora e intolerante. De modo alarmante, o Brasil registra o maior número de

homicídios  de  transexuais  e  travestis,  computando 604 (seiscentas  e  quatro)  mortes  entre

janeiro de 2008 e março de 2014, segundo dados da ONG Transgender Europe (TGEU).

Essa intolerância, por sua vez, reflete no ordenamento jurídico brasileiro, que deixa

de  regulamentar  assuntos  ligadas  especificamente  à  transexualidade,  como  ocorre  com a

polêmica questão da possibilidade ou não da retificação do prenome e do sexo do transexual

no registro civil. À vista disso, o indivíduo fica à mercê da convicção íntima de cada aplicador

do direito,  o  que possibilita  soluções  inteiramente distintas,  ensejando evidente ofensa ao

princípio da isonomia. 

À vista desses obstáculos relacionados ao tema, o estudo ora proposto apresentará o

conceito de transexualidade,  mediante análise dos elementos que sintetizam a sexualidade

humana: sexo biológico, orientação sexual e identidade de gênero. Em seguida, abordará os

princípios constitucionais autorizadores da retificação do nome e do sexo do transexual no

registro civil, analisando a repercussão jurídica no tema na jurisprudência brasileira.
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1 SEXUALIDADE HUMANA

Antes de discorrer especificamente acerca da transexualidade, necessário abordar os

três principais aspectos da sexualidade humana, quais sejam, o sexo biológico, a orientação

sexual e a identidade de gênero, a fim de se compreender, com precisão, aquele conceito.

1.1 Sexo Biológico

O sexo biológico – normalmente empregado na vida civil – refere-se ao organismo,

ao aspecto físico do indivíduo, sendo constituído pela conjugação de três aspectos: genético,

endócrino e morfológico (ARAÚJO, 2000, p. 25). 

Sexo genético,  também conhecido como cromossômico ou cromatínico,  é  aquele

determinado no momento da concepção do novo ser (ARAÚJO, 2000, p. 23). O zigoto –

célula formada após a união dos gametas masculino e feminino – é composto por vinte e três

cromossomos  provenientes  do  espermatozoide  e  vinte  e  três  cromossomos  do  óvulo,

totalizando quarenta e seis, dos quais somente dois são responsáveis por determinar o sexo

genético do indivíduo. Um dos cromossomos é carregado pelo espermatozoide, podendo ser

um cromossomo X ou Y,  enquanto  o outro pelo  óvulo,  que sempre  será X.  Se houver  a

combinação XX, o novo ser será do sexo feminino; se XY, do masculino (RIBEIRO, 2001, p.

41).

Caso haja alguma imperfeição na sequência supramencionada, será desencadeada a

síndrome de Turner ou a de Klinefelter  (RIBEIRO, 2001, p.  41).  Na primeira hipótese,  a

fêmea  pode  ter  um cromossomo  X apenas  (cariótipo  45,  X),  mosaicismo  cromossômico

(cariótipo 45,  X/46,  XX),  além de outras  anomalias  estruturais  do cromossomo X, o que

ensejará  baixa  estatura,  distúrbios  renais,  cardiovasculares  e  auditivos,  além  de  outras

anomalias (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2010, p. 1). Na segunda hipótese, o macho terá um

cromossomo  X  extra  (XXY),  o  que  causa  sérias  repercussões  no  aparelho  reprodutor

masculino, caracterizando uma das maiores causas de infertilidade em nível mundial (Maia et

al., 2002, p. 1).

Por  seu  turno,  sexo  endócrino  biparte-se  em sexo  gonodal  e  o  extragonadal.  O

primeiro é constituído pelas glândulas sexuais, responsáveis pela produção de hormônios. Nos

machos há os testículos enquanto nas fêmeas os ovários (MENIN, 2007, p. 25). O segundo é

formado pelas glândulas tireóide e epífise, que atribuem outros traços de masculinidade ou

feminilidade (RIBEIRO, 2001, p. 42). 

Sexo morfológico, por sua vez, refere-se ao aspecto genital.  O indivíduo do sexo

masculino  apresenta  pênis,  escroto  e  testículos  ao  passo  que  o do  sexo feminino ostenta
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vagina, trompas, ovário e útero (MENIN, 2007, p. 25).

1.1.2 Intersexualidade

A partir  do conceito de sexo biológico distingue-se os indivíduos entre machos e

fêmeas (SÃO PAULO, 2014, p. 10). Caso haja desvios em relação aos critérios utilizados na

determinação  do  sexo  anatomobiológico,  verificar-se-á  a  intersexualidade.  O  estado

intersexual, segundo Ceccarelli (2013, 94), trata-se “de uma má-formação dos órgãos genitais

externos, que gera uma ausência de representação sexual, fazendo emergir um real que não

corresponde  aos  universais  da  anatomia  em  relação  às  categorias  do  masculino  e  do

feminino”. 

1.2 Orientação Sexual

Orientação sexual60 é a atração afetiva e/ou sexual que uma pessoa involuntariamente

sente  por  outra.  Existem  três  tipos  majoritários  de  orientação  sexual:  heterossexual,

homossexual e bissexual. 

Heterossexuais  são  os  indivíduos  que  se  sentem  atraídos  por  outros  do  gênero

oposto;  homossexuais  são  os  que  se  sentem  atraídos  por  pessoas  do  mesmo  gênero;  e

bissexuais são os que se sentem atraídos por pessoas de ambos os gêneros (SÃO PAULO,

2014, p. 10-11).

Oportuno acrescentar que há ainda indivíduos que não se sentem atraídos sexual ou

afetivamente por nenhum dos gêneros. Estes são conhecidos como assexuados (JESUS, 2012,

p. 26).

1.3 Gênero

Baseando-se nos  estudos de Freud, Robert  J.  Stoller  sugere o termo gênero para

isolar  os  aspectos  da  psicossexualidade  do  biológico  (CECCARELLI,  2013,  59-60),

distinguindo-se as pessoas entre homens e mulheres. 

Gênero – que não se confunde com orientação sexual –, segundo lições de Silvia

Bleichmar,  é  um termo complexo,  articulado em três  aspectos:  a  atribuição  de  gênero,  a

identidade de gênero e papel de gênero. 

O primeiro é determinado pelos adultos com base nas características anatômicas do

recém-nascido.  O segundo refere-se à  percepção íntima que o indivíduo tem de  si  como

60 Prefere-se utilizar o termo “orientação sexual” em vez de “opção sexual”, pois não trata de uma escolha
(SÃO PAULO, 2014, p. 11).
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integrante do gênero feminino ou masculino. Ele será estabelecido aproximadamente aos três

anos de idade e permanecerá inalterável durante toda a vida. 

O  derradeiro  aspecto  é  o  conjunto  de  expectativas  socioculturais  quanto  aos

comportamentos  tidos  como  apropriados  aos  indivíduos  em  função  do  sexo  biológico

(BERNARDES, 1993, p. 8). Espera-se, por exemplo, que meninos gostem de azul, brinquem

com carrinhos, sejam fortes e não chorem enquanto que meninas gostem de rosa, brinquem

com bonecas e sejam sensíveis (SÃO PAULO, 2014, p. 13).

1.3.1 Transexualidade e Conceitos Correlatos

Considerando a ideia de gênero, verifica-se que em alguns indivíduos – os cisgêneros

–,  há a  perfeita  coincidência entre  o sexo biológico e  a  identidade de gênero.  Em outras

palavras, aquelas que são fêmeas possuem identidade de gênero feminina e aqueles que são

machos  possuem  identidade  de  gênero  masculino.  Todavia,  em  outros  indivíduos  –  os

transgêneros – sexo biológico é incompatível com a identidade de gênero, prevalecendo esta

sobre aquele (CECCARELLI, 2013, p. 60).

No  Brasil,  de  fato,  ainda  não  consenso  sobre  o  termo  transgênero.  Alguns  o

empregam como sinônimo de transexuais e travestis; outros o utilizam para abranger também

drag, queens/kings etc (SÃO PAULO, 2014, p. 16-17); há ainda quem o aplique àqueles que

não se identificam com qualquer gênero.

Por ser interessante à nossa pesquisa,  atentar-nos-emos à transexualidade61 – sem

embargo  da  breve  explanação  sobre  os  conceitos  a  ela  correlatos.  Transexual  é  aquele

indivíduo cujo sexo biológico e a identidade de gênero estão em permanente desarmonia,

necessitando de modificações corporais mediante terapias hormonais ou intervenções médico-

cirúrgicas, a fim de adequar seus atributos físicos à sua identidade de gênero (SÃO PAULO,

2014, p. 13).

Conforme dados obtidos a partir do site do DATASUS (Ministério da Saúde, 2008), a

Organização  Mundial  de  Saúde,  utilizando  o  termo  “transexualismo”,  define  a

transexualidade como uma patologia, registrando-a sob o código F64.0, no Capítulo V (sobre

transtornos  mentais  e  comportamentais),  da  10ª  revisão  da  Classificação Internacional  de

Doenças e Problemas Relacionado à Saúde (CID-10), com a seguinte descrição:

Trata-se de um desejo de viver e ser aceito enquanto pessoa do sexo oposto. Este
desejo se acompanha em geral de um sentimento de mal estar ou de inadaptação por
referência  a  seu  próprio  sexo  anatômico  e  do  desejo  de  submeter-se  a  uma

61 Atualmente  há  um  crescente  movimento  pela  despatologização  dos  indivíduos  “trans”.  Por  isso,
empregaremos o termo “transexualidade”, visto que o sufixo “dade” significa “modo de ser” ao passo que
“transexualismo”, em virtude do sufixo “ismo”, tem conotação patológica (CECCARELLI, 2013, p. 13).
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intervenção cirúrgica ou a um tratamento hormonal a fim de tornar seu corpo tão
conforme quanto possível ao sexo desejado.

Ceccarelli (2013, p. 17) esclarece que “os transexuais relatam a sensação de possuir

um  corpo  disforme,  doente,  monstruoso;  de  habitar  um  corpo  que  não  lhes  é  próprio”,

sentimento esse tão intenso que pode induzi-los à autoemasculação62 ou ao suicídio.

Entende-se  como  “mulher  transexual  (mulher  trans  ou  transmulher)  aquela  que

nasceu com sexo biológico masculino, mas possui uma identidade de gênero feminina e se

reconhece como mulher”, enquanto que “homem transexual (homem trans ou transhomem)

aquele  que  nasceu  com  sexo  biológico  feminino,  mas  possui  uma  identidade  de  gênero

masculina e se reconhece como homem” (SÃO PAULO, 2014, p. 14).

À vista disso, dependendo do gênero que adota e do gênero que sente atraído, um

indivíduo transexual pode ser bissexual, heterossexual ou homossexual. Mulheres transexuais

que se sentem atraídas por homens são heterossexuais. Caso sejam atraídas outras mulheres

são  homossexuais.  Homens  transexuais  que  se  sentem  atraídos  por  mulheres  são

heterossexuais, como ocorre com Brandon. Caso se sintam atraídos por outros homens serão

homossexuais.  Por  sua  vez,  se  existir  atração  por  ambos  os  gêneros,  o  transexual  será

bissexual (JESUS, 2012, p. 12-13).

Neste ponto, oportuno distinguir transexual de travesti. Segundo lições de Ceccarelli

(2013, p. 28), para as travestis existe um fetiche relacionado à utilização de roupas femininas.

O ilustre autor acrescenta que, como o pênis tem relevância na dinâmica psíquica da travesti,

esta “não procura a cirurgia, pois o jogo (fetiche) com seus órgãos genitais (esconder/mostrar)

constitui uma fonte de erotismo”.

Outrossim, o termo transexual ainda se distingue de crossdresser, drag queen e drag

king. Crossdresser é o indivíduo que se veste com roupas do sexo oposto a fim de vivenciar

momentaneamente papel de gênero diverso daquele atribuído ao seu sexo biológico. Ele não

busca  reconhecimento  ou  tratamento  de  gênero,  almejando  mera  satisfação  emocional  ou

sexual momentânea ao se vestir como o gênero oposto (JESUS, 2012, p. 18).

Drag queen e drag king são artistas que fazem uso respectivamente da feminilidade e

da masculinidade estereotipada e exacerbada para fins artísticos e de entretenimento. As drag

queens  utilizam  roupas  femininas  extravagantes  enquanto  que  os  drag  kings  utilizam

masculinas. Aproximam-se dos  crossdressers e não das travestis e dos transexuais (JESUS,

2012, p. 18).

62 Refere-se à mulher transexual. 
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2 FUNDAMENTOS CONSTITUCIONAIS

Como cediço, a Constituição Federal é conjunto de normas jurídicas supremas em

um país. No Brasil, por vigorar uma forma de governo democrática, entende-se a Constituição

representa a vontade da população, abarcando, pois, os valores predominantes na sociedade.

Tais valores estão esculpidos nos princípios constitucionais. 

Nesse sentido, Cármem Lúcia Antunes Rocha (apud ARAÚJO, 2000, p. 80) afirma

que “os valores superiores havidos na sociedade são postos como raiz e meta do sistema

constitucional,  encarnando-se  nos  princípios  abrigados  na  Constituição  e  dotados  de

normatividade jurídica e eficácia plena. ”

A ilustre jurista (apud ARAÚJO, 2000, p. 81) acrescenta que:

Os princípios constitucionais são, assim, o cerne da Constituição, onde reside a sua
identidade, a sua alma. A ordem constitucional forma-se, informa-se e conforma-se
pelos princípios adotados. São eles que mantêm em sua dimensão sistêmica, dando-
lhe fecundidade e permitindo a sua atualização permanente.

Neste ponto, oportuno distinguir  princípio de regra.  Segundo lições de Canotilho,

ambos  são  espécies  do  gênero  “norma”,  sendo  o  primeiro  norma-princípio  e  o  segundo

norma-disposição. A despeito disso, diferenciam-se em inúmeros aspectos, como o grau de

abstração,  de  aplicabilidade,  de  fundamentalidade  e  de  proximidade  à  ideia  de  justiça

(ARAÚJO, 2000. p. 81). 

Os princípios têm elevado grau de abstração e as regras ínfimo. Em razão disso, os

princípios  necessitam  da  intermediação  das  regras  para  incidir  em  um  caso  concreto.

Ademais,  os  princípios  constituem  fonte  de  direito  fundamental,  a  qual  as  regras  se

subordinam (JACINTO,  2009,  p.  63-64).  Por  derradeiro,  é  de  ver  que  os  princípios,  por

representarem valores da sociedade, estão mais próximos da ideia de justiça que as regras, as

quais podem ter conteúdo meramente formal (ARAÚJO, 2000. p. 82).

A Constituição Federal  brasileira  de 1988 trata,  em seu Título I,  dos “Princípios

Fundamentais”.  Apesar  disso,  os  princípios  não se restringem apenas  aquele  título,  sendo

encontrados ao longo de todo o texto constitucional. 

No que concerne às questões relativas à transexualidade,  tais  princípios,  diante a

ausência de legislação específica, assumem relevância superior à que lhes é tradicional. É por

meio dos princípios da dignidade da pessoa humana, da igualdade e da liberdade que se revela

a possibilidade de alteração do registro civil do transexual.

2.1 Princípio da Dignidade da Pessoa Humana

Definir, de modo claro e objetivo, a ideia de dignidade mostra-se tarefa de árduo
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desempenho, justamente porque alude a termos vagos e abrangentes. De fato, é mais fácil

definir  o  que  não  é  dignidade,  mediante  análise  de  sua  violação  em  um caso  concreto.

Todavia,  o  uso  de  tal  método  submeteria  a  dignidade  ao  risco  de  aplicação  arbitrária  e

voluntarista, tornando imperiosa sua definição.

A ideia de dignidade tem início no pensamento clássico e no cristão, segundo os

quais o homem é dotado de um valor inerente. A partir do jusnaturalismo a dignidade humana

inicia um processo de racionalização e laicização, que se consolida no pensamento kantiano,

segundo o qual, em razão da autonomia da vontade do homem, inexiste ser equivalente a ele,

por isso terá dignidade (SARLET, 2012, p. 34-39).

Tendo em conta tais conceitos filosóficos, nota-se que a dignidade é vista como um

valor intrínseco ao ser humano, sendo, portanto, igual a todos os indivíduos. A despeito disso,

ela não pode ser vista apenas como uma característica a priori e imutável. De fato, ela está em

constante processo de construção e reconstrução,  pois seu conteúdo é formado por várias

gerações (SARLET, 2012, p. 57).

Ademais,  a  dignidade  da  pessoa  humana  vem  determinada  no  art.  1º,  III,  da

Constituição  Federal  brasileira,  de  modo  a  ser  um  dos  fundamentos  de  nosso  Estado

Democrático de Direito. À vista disso, depreende-se que a dignidade constitui uma barreira

intransponível para o próprio Estado e para os demais indivíduos, assim como uma tarefa

aquele, que deve disponibilizar as condições necessárias a seu gozo.

Atento a todas essas considerações, Sarlet (2012, p. 73) define dignidade como:

(...) a qualidade intrínseca e distintiva reconhecida em cada ser humano e que o faz
merecedor do mesmo respeito e consideração  por parte do Estado e da comunidade,
implicando,  neste  sentido,  um complexo de direitos  e  deveres  fundamentais  que
assegurem  a  pessoa  tanto  contra  todo  e  qualquer  ato  de  cunho  degradante  e
desumano, como venham a lhe garantir as condições existenciais mínimas para uma
vida saudável, além de propiciar e promover sua participação ativa e co-responsável
nos destinos da própria existência e da vida em comunhão com os demais seres
humanos, mediante o devido respeito aos demais seres que integram a rede da vida.

Ante ao exposto, negar ao transexual a alteração de seu registro civil,  a fim de o

adequar  seu  nome e  seu  sexo configura  grave  ofensa  à  sua dignidade,  pois  o  submete  a

frequente constrangimento na escola, no trabalho, em postos de saúde enfim em qualquer

situação corriqueira que exija documentos oficiais de identificação. 

O caso se torna ainda mais esdrúxulo nas hipóteses em que o transexual já passou

pela cirurgia de readequação. Como se pode permitir ao indivíduo adequar o corpo à mente,

mas posteriormente impedi-lo de regularizar sua situação jurídica? 

Desse modo, a alteração do registro civil do transexual, operado ou não, é medida

que se impõe para se garantir o respeito ao princípio constitucional da dignidade da pessoa

296



humana.

2.2 Princípio da Igualdade

A Constituição Federal Brasileira, em seu artigo 5º, caput, estabelece que “todos são

iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza”. Entretanto, é necessário assinalar

que esse direito não é absoluto, devendo ser observada a adequação e a razoabilidade de sua

aplicação.

Isto se deve ao fato de que a isonomia possui duas vertentes: a material e a formal.

Esta é entendida como igualdade perante a lei e aquela como igualdade na lei. Neste sentido,

tem-se a seguinte explicação:

A distinção, portanto, radica, de início, no destinatário da norma constitucional da
igualdade: a igualdade perante a lei como dever do aplicador do direito tratar todos
conforme a lei vigente; a igualdade na lei como dever do legislador considerar as
semelhanças  e  diferenças  quando da  instituição  dos regimes normativos.  (RIOS,
2002, p. 31-32).

Ademais, a fim de garantir a efetiva igualdade entre os cidadãos, a Carta Magna faz

expressa proibição de certos critérios de diferenciação, conforme seu artigo 3º, inciso IV, in

verbis:

Art. 3º Constituem objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil: [...]
IV - promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e
quaisquer outras formas de discriminação.

E é  com esta  cláusula  de  proibição  de  discriminação  que  se  encaixa  a  máxima

jurídica  de  que  os  iguais  devem  ser  tratados  de  forma  igual  e  os  desiguais  de  maneira

desigual, na medida de suas desigualdades. Segundo o autor Manoel Gonçalves Ferreira Filho

(2010, p. 206), a diferenciação legislativa só é válida quando corresponde a uma diversidade

real e a norma se ajusta a ela.

Apesar de não ter  uma lei  que regulamente a situação dos trans,  a identidade de

gênero  é  uma  condição  subjetiva  e  está  constitucionalmente  protegida  pelo  princípio  da

igualdade, um dos pilares do Estado Democrático de Direito. 

Como será visto adiante, no próximo capítulo deste trabalho, para que haja alteração

do nome no registro civil é necessária uma demanda judicial. Tal procedimento não coaduna

com os interesses constitucionais, uma vez que confronta os direitos à identidade e ao nome.

Ademais, dá ensejo a uma discriminação do indivíduo que, conquanto não sofra de qualquer

patologia,  depende  de  um laudo  médico  para  pleitear  a  modificação  do  nome,  e,  assim,

garantir  o  desenvolvimento  de  suas  relações  sociais  e  escapar  das  humilhações  e

constrangimentos diários.
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2.3 Princípio da Liberdade

Fazendo um breve histórico da acepção da palavra liberdade, é possível averiguar sua

abrangência em várias áreas além do direito, como na filosofia e na ciência política. Para

Platão, liberdade está intimamente relacionada como uma faculdade de arbítrio, e não como

um poder de escolha; para Aristóteles, trata-se de uma voluntariedade e involuntariedade dos

atos. Na Antiguidade, era tida como uma posição social do cidadão.

Chegando-se à época do Cristianismo, tem-se a separação da vontade e do exercício

ou não do ato.  Aqui  se  encaixa o axioma de  que “querer  não é  poder”.  Já  na sociedade

moderna, a palavra em análise passa a se associar a ideia de autonomia.

Assim, a liberdade passa a ser interpretada como um direito subjetivo, não sendo

lícita interferência externa. O Estado só interfere nessa esfera de individualidade quando a

liberdade de um indivíduo causa dano ao outro, como uma espécie de função reguladora da

sociedade.

Na  Constituição  Federal  Brasileira  de  1988,  o  princípio  em  apreço  pode  ser

encontrado espalhado ao longo de seu texto, principalmente no artigo 5º, inciso II, segundo o

qual “ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei”.

Com esta conceituação, pode-se afirmar que o sujeito é livre para se autodefinir e

escolher a identidade de gênero que melhor se adeque à sua personalidade. À vista disso,

alterar o assento de nascimento da pessoa trans quanto ao nome e ao gênero traz segurança

jurídica tanto para ela quanto para a sociedade. 

Com isto, conclui-se deste capítulo que é inconstitucional qualquer forma de privar

ou  excluir  a  multiplicidade  de  identidades.  A  intervenção  do  Estado  para  autorizar  a

modificação do nome e do gênero da pessoa trans no seu registro civil viola os princípios

acima descritos. O próximo tópico, portanto, analisará a aplicação jurídica da alteração do

registro público.

3 REPERCUSSÃO JURÍDICA NA JURISPRUDÊNCIA BRASILEIRA

Como visto anteriormente, transexual é o indivíduo cuja identidade de gênero está

em permanente  dissonância  com o  sexo  biológico.  Embora  não  haja  nenhuma legislação

específica no país a respeito da possibilidade de modificação do sexo e do nome da pessoa

trans em seu registro civil, há princípios constitucionais que asseguram tal direito, afastando-

se qualquer espécie de discriminação.

O Estado deve proporcionar meios para que seus cidadãos vivam com dignidade,
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respeitando sua liberdade de escolha – desde que esta não atinja a liberdade de terceiros – e

garantindo o tratamento igualitário entre todos os sujeitos de direitos. Assim, a sociedade só

poderá ser considerada justa quando esse grupo vulnerável de pessoas não encontrarem mais

dificuldades para adequarem seus documentos conforme suas escolhas.

O nome é um direito personalíssimo do sujeito, vinculando-se a sua identidade. Em

regra, o nome é imutável,  e somente pode ser alterado em casos específicos. Antes de se

analisar a jurisprudência brasileira acerca desta exceção, há de se fazer algumas ponderações

a respeito do nome, conforme o ordenamento jurídico em vigência.

3.1 Direito ao Nome

Nome é uma derivação da palavra  nomen,  do latim. É a forma de se distinguir e

identificar uma pessoa, uma coisa, um lugar. Conforme ensina Carlos Roberto Gonçalves, um

dos principais elementos individualizadores da pessoa natural é o nome, “designação que a

distingue das demais e a identifica no seio da sociedade”. (2008, p. 120). 

Ainda, conforme o mencionado autor, é um elemento inalienável e imprescritível da

individualidade da pessoa, possuindo um aspecto público e um individual. O primeiro decorre

do fato de o Estado ter interesse na identificação de seus cidadãos na sociedade pelo nome,

sendo disciplinado seu uso na Lei nº 6.015 de 1973 (Lei dos Registros Públicos). O segundo

aspecto consiste exatamente no direito ao nome, abrangendo também o direito de o usar e

defendê-lo. 

Segundo o artigo 16 do Código Civil Brasileiro de 2002, o nome é subdividido em

prenome e sobrenome. Prenome é o nome próprio de cada indivíduo, podendo ser simples ou

composto. Sobrenome é a identificação da filiação da pessoa, transmissível por sucessão.

3.1.1 Imutabilidade do Nome

Conforme se observa no texto da Lei dos Registros Públicos, a alteração posterior do

nome só pode ser realizada por exceção e por necessidade comprovada. Portanto, o prenome

pode ser substituído por apelido popular ou outro prenome pelo qual a pessoa seja conhecida

na sociedade. Vejamos:

Art. 57. A alteração posterior de nome, somente por exceção e motivadamente, após
audiência do Ministério Público, será permitida por sentença do juiz a que estiver
sujeito  o  registro,  arquivando-se  o  mandado  e  publicando-se  a  alteração  pela
imprensa, ressalvada a hipótese do art. 110 desta Lei. 

Art.  58. O prenome será definitivo, admitindo-se,  todavia,  a sua substituição por
apelidos públicos notórios.
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Com isso é possível observar que o nome não é suscetível de alteração em virtude de

seu aspecto público.  Porém, sua imutabilidade não pode ser tida como absoluta.  O nome

requer  dignidade  e  preserva  o  pleno  desenvolvimento  da  pessoa.  Atentando-se  ao  caso

específico dos transexuais,  tem-se que seu o registro civil deve estar em harmonia com a

realidade, uma vez que o nome tem a função de individualizar o sujeito e seu registro deve

representar sua atual situação.

3.1.2 Nome social

Devido à grande dificuldade em alterar o nome no assento de nascimento, alguns

transexuais optam por usar um nome social. O Decreto-Lei nº 8.727, de 28 de abril de 2016

define o seguinte:

Art.  1o Este Decreto  dispõe  sobre o uso do nome social  e  o  reconhecimento da
identidade de gênero de pessoas travestis ou transexuais no âmbito da administração
pública federal direta, autárquica e fundacional.
Parágrafo único. Para os fins deste Decreto, considera-se:
I  -  nome  social  -  designação  pela  qual  a  pessoa  travesti  ou  transexual  se
identifica e é socialmente reconhecida (grifo nosso); e
II - identidade de gênero - dimensão da identidade de uma pessoa que diz respeito à
forma como se relaciona com as representações de masculinidade e feminilidade e
como isso se traduz em sua prática social, sem guardar relação necessária com o
sexo atribuído no nascimento.

Tal decreto ainda se refere, em seu art. 6º, à possibilidade de inclusão do nome social

em  “documentos  oficiais  e  nos  registros  dos  sistemas  de  informação,  de  cadastros,  de

programas, de serviços, de fichas, de formulários, de prontuários e congêneres dos órgãos e

das entidades da administração pública federal direta, autárquica e fundacional”. 

Percebe-se que tal  nominação tem a função de minimizar  o  constrangimento e  a

exposição ao ridículo vivenciado pelos transexuais, vez que o nome civil não condiz com a

pessoa e que a demanda judicial para alterar o nome civil e o sexo é demorado e dificultoso. 

Oportuno esclarecer que o nome social não pode ser confundido com apelido, pois

este se refere a uma designação atribuída a pessoa e aquele como um nome civil que não se

enquadrou à personalidade do sujeito.

3.2 Mutabilidade do nome e Gênero

O maior óbice enfrentado pelos transexuais não é, de fato, a realização de cirurgia de

transgenitalização, pois esta já pode ser realizada sem autorização judicial, como se verifica

na Resolução 1.955, de 2010,  do Conselho Federal  de Medicina,  desde que atendidos os

seguintes requisitos:

Art. 4º Que a seleção dos pacientes para cirurgia de transgenitalismo obedecerá a
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avaliação de  equipe multidisciplinar  constituída por  médico  psiquiatra,  cirurgião,
endocrinologista,  psicólogo  e  assistente  social, obedecendo  os critérios  a  seguir
definidos, após, no mínimo, dois anos de acompanhamento conjunto:
1) Diagnóstico médico de transgenitalismo;
2) Maior de 21 (vinte e um) anos;
3) Ausência de características físicas inapropriadas para a cirurgia.

A maior barreira está na dificuldade de alteração do prenome e do gênero no assento

de nascimento. Em observância à já citada Lei dos Registros Públicos, é possível a alteração

do nome em casos excepcionais. Entretanto, não há em seu texto nenhuma disposição que

autorize a mudança de gênero e nome do transexual. Já foi visto que não se trata de uma

patologia, mas sim de uma desconexão entre o sexo biológico e o sexo psicológico.

No Brasil ainda há a necessidade da intervenção do Poder Judiciário para autorizar a

mudança  de  nome  e  gênero  nos  documentos  registrais  da  pessoa  trans.  O  nome  precisa

cumprir seu papel, qual seja identificar o indivíduo e o distinguir de seus semelhantes.

É  uma  afronta  aos  princípios  constitucionais,  principalmente  o  da  dignidade  da

pessoa, da igualdade e da liberdade, alguém afirmar-se publicamente de um sexo e com um

nome social, e ser visto na sociedade e na sua documentação como outro, até que haja uma

sentença judicial que reconheça e possibilite as adequações necessárias. Isto gera humilhação

pública e angústia em relação a identidade do ser.

A seguir,  veremos como a  jurisprudência  brasileira  tem resolvido esses  casos  de

alteração registral.

3.3 Jurisprudência Brasileira

Como suscitado, não há no Brasil nenhuma legislação específica que regulamente o

direito dos transexuais. Porém, como explanado, há princípios constitucionais que garantem

tratamento sem discriminações de qualquer tipo a esse grupo de pessoas, respeitando-se sua

liberdade de escolha e sua dignidade.

Em alguns locais do país a cirurgia de transgenitalização é exigida para que se possa

pleitear  a modificação do nome e do sexo no registro civil.  Isto  acaba por  discriminar  o

transexual não operado, impedindo-o de pleitear seu direito em juízo. 

Em 2013, os deputados federais Jean Wyllys e Érika Kokay apresentaram o projeto

de lei  nº  5.002,  denominada de Lei  João W.  Nery ou de Identidade de Gênero.  Um dos

objetivos  desta  proposta  é  dar  uma  solução,  través  de  mecanismos  jurídicos,  ao

reconhecimento da identidade de gênero, possibilitando que as pessoas trans possam retificar

seus dados registrais, incluindo o sexo, o prenome e a imagem incluída na documentação

pessoal. Esse projeto está em tramitação e, atualmente, está pronta para pauta na Comissão de
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Direitos Humanos e Minorias63.

Recentemente, a Quarta Turma do Superior Tribunal de Justiça acolheu um pedido de

modificação  registral  independentemente  da  realização  de  cirurgia  de  adequação  sexual,

proibindo, ainda, a inclusão do termo “transexual”, do sexo biológico ou dos motivos que

ensejaram a alteração no assento de nascimento. 

Conquanto tal decisão não vincule os demais Tribunais a decidirem do mesmo modo,

constitui inegável avanço na conquista dos direitos desse grupo de pessoas.64

No  Superior  Tribunal  Federal  há  ações  semelhantes  em  tramitação,  porém  sem

julgamento. A repercussão do tema está tomando proporções grandiosas, caminhando para

uma  solução  eficaz  acerca  dos  direitos  dos  transexuais  a  fim  de  lhes  garantir  o

reconhecimento de sua identidade sem que seja necessário recorrer ao Poder Judiciário para

efetuarem modificações em seus documentos pessoais.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A transexualidade é tema altamente polêmico e relevante,  necessitando, de forma

cabal e rápida, de uma lei que especifique o assunto e efetive o direito das pessoas trans,

principalmente no que diz respeito a alteração do registro civil quanto ao nome e ao gênero. A

forma como vem ocorrendo tal procedimento é demorada, dificultosa e somente pode ser feita

mediante  ação  judicial,  motivada  e,  em  alguns  casos,  com  a  exigência  de  cirurgia  de

adequação de sexo para que sua identidade de gênero seja condizente com seu atual estado na

documentação pessoal.

No  filme  “Meninos  não  choram”,  o  personagem  principal  demonstra  como  o

transexual é discriminado, sofrendo inúmeros abusos e, por fim, sendo assassinado de forma

brutal. O longa foi baseado em uma história real e representa como as pessoas trans ainda

estão vulneráveis na sociedade e necessitam de proteção estatal.

No plano constitucional é possível verificar que há princípios basilares capazes de

proteger  especificamente  esses  indivíduos,  tais  como  o  da  dignidade,  da  igualdade  e  da

liberdade.

No  decorrer  do  trabalho,  também  foram  analisados  os  diferentes  aspectos  de

sexualidade humana, quais seja, sexo biológico, a orientação sexual e a identidade de gênero,

bem como formulado o conceito de transexualismo.

Transexualidade não é doença e o sujeito trans é um ser humano digno e merecedor

63 Dados acompanhados até o dia 14/05/17.
64 Decisão divulgada no dia 09/05/2017 no endereço eletrônico do Superior Tribunal de Justiça, às 19h47min.
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de reconhecimento dos seus direitos. Apesar de recentemente a maior parte da jurisprudência

ter se mostrado condizente com a realidade destas pessoas, ainda há alguns obstáculos que

precisam ser enfrentados para que se chegue a uma regulamentação efetiva acerca do tema em

discussão, tornando possível a alteração do sexo e do nome sem interferência do Judiciário e

sem que a cirurgia de transgenitalização seja um requisito básico para tal ato. 
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“13 REASONS WHY”: A TRANSPOSIÇÃO DOS LIMITES NA

JUVENTUDE E OS PROBLEMAS ENVOLVIDOS NA FASE

Ana Clara de Oliveira ANTUNES
Bianca Godoi PASCHOAL65

RESUMO

O suicídio representa um problema grave de saúde pública no mundo, sempre calcado na
atualidade,  se  mantêm  presente  principalmente  no  círculo  jovem,  se  refere  à  morte  em
decorrência de ações danosas auto-dirigidas que visam intencionalmente ao sofrimento.  A
série “13 Reasons Why” responsável pelo tema chave do artigo, descreve sucintamente o que
se passa na vida de uma jovem que como escape, opta pela morte. O presente artigo, através
de pesquisas e citações, tem por objetivo identificar os fatos, entender o coeficiente suicídio,
tão discutido e criticado perante a sociedade e esclarecer as causas.  Essas causas que, de
acordo com o artigo refere-se ao estupro, bullying, ou seja, ações de opressão. A situação com
um olhar voltado para o extremo problema, busca compreender as possíveis medidas que
podem ser tomadas para impedir  o suicida ou punir  o agressor de acordo com o sistema
judiciário.  Embora  o  bullying não  esteja  tipificado  no  Código  Penal  é  possível  punir  os
agressores conforme suas condutas em relação às vítimas, com leis cabíveis ao problema. Art.
129, CP – Ofender a integridade corporal ou a saúde de outrem: Art. 138, CP – Caluniar
alguém, imputando-lhe falsamente fato definido como crime: Art. 139, CP – Difamar alguém,
imputando-lhe fato ofensivo à sua reputação.

PALAVRAS-CHAVE: Suicídio. Causas. Punição. Bullying.

ABSTRACT

Suicide  represents  a  serious  problem of  public  health  in  the  world,  always based on the
present, if present mainly in the young circle, refers to death as a result of harmful actions
self-directed that intentionally aim at suffering. The series "13 Reasons Why", responsible for
the key theme of the article, briefly describes what goes on in the life of a young woman who
opts  for  death.  This  article,  through research  and citations,  aims  to  identify  the  facts,  to
understand the coefficient suicide, so discussed and criticized before society and to clarify the
causes.  These  causes,  according to  the  article  refers  to  rape,  bullying,  that  is,  actions  of
oppression. The situation with a look at the extreme problem, seeks to understand the possible
measures that can be taken to prevent the suicide or punish the aggressor according to the
judicial system. Although bullying is not typified in the Penal Code, it is possible to punish
aggressors according to their conduct towards victims, with laws that are appropriate to the
problem. Art. 129, CP - Offending the bodily integrity or health of another: Art. 138, CP -
Calumniate someone, falsely imputing to him a fact defined as a crime: Art. 139, CP - Defame
someone, imputing offensive fact to his reputation.

KEY WORDS: Suicide. Causes. Punishment. Bullying.

INTRODUÇÃO

65 Tem experiência na área de Direito
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O presente  artigo  é  uma análise  acerca  do  assunto  de  opressão,  assédio/estupro,

bullying e suicídio, como tema, a série originada da Netflix, “13 Reasons Why”, baseado no

livro “Thirteen Reasons Why”, procurando demonstrar, de forma sucinta e sua efetivação a

nível  social  e mundial.  A investigação partirá  do pressuposto que o assédio,  bulliyng e  o

estupro podem levar aos limites psicológicos induzindo um indivíduo a opção de morte. 

O estudo tem a pretensão de evidenciar comparando o tema da serie com realidades

sociais,  buscando entender as causas e os efeitos que os citados problemas podem causar

sobre o individuo, adentrar-se-á ainda no campo jurídico tratando das consequências que o

agressor  pode  se  submeter.  A importância  do  estudo  dessa  temática  no  campo  jurídico

considera-se para a  discussão de questionamento vindo de um convívio social  e no meio

familiar, principalmente em relações que podem interferir no bem estar psicológico.

O uso de dados estatísticos sobre o tema propõe demonstrar números extremas sobre

o problema, tendo como esperado um choque e uma conscientização humanitária social. Os

dados tendo como necessário não garantir argumentos questionadores sobre a realidade.

A série selecionada mostra através de fitas reproduzidas por um jovem, a história de

uma  garota  que  sofre  psicologicamente  na  fase  da  adolescência,  que  por  escape  acaba

cometendo suicídio. Sofrimentos esses que incluem a solidão, opressão, assédio, estupro e

bullying, ou seja, ações limites para um bom funcionamento emocional de um indivíduo.

Abordando  o  lado  psicológico  do  agredido  e  jurídico  social,  esse  normalmente

decide que a melhor maneira de amenizar a situação é não compartilhando o problema ou

ações que os manteram abalados, pelo motivo da falta de segurança. Já este, compreende que

as ações devem ser denunciadas, para que possa ocorrer uma punição ao agressor, trazendo

uma organização social, sendo assim garante que é o melhor a se fazer. Dando continuidade

em face jurídica analisam-se os acontecimentos e suas causas, pretende mostrar e encaixar

tipos de punição que poderiam ocorrer na série.

Embasando  no  modo  de  resposta  social  que  a  presente  série  causou,  serão

apresentadas as divergentes  opiniões  de telespectadores e pontos de vista  de profissionais

presentes nas áreas de estudos psicológicos, tentando abrir espaço para um fechamento crítico

individual de qualquer interagido.

1 RESUMO DA SÉRIE

Hanaah é uma jovem de 17 anos com colegas passageiros, que após problemas que

mexeram extremamente com seu psicológico decide cometer suicídio, porém, antes, produz

treze fitas com os motivos do acontecido. Deveriam ser escutadas por cada um dos causadores
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de sua dor ou que levaram a pensar que morte era a única saída. Após seu suicídio os pais da

jovem procuram explicações, buscando saber o que se passava na vida escolar e social que

poderiam ter desencadeado o problema e punir os agressores, Yourkey (2017).  

A série se inicia  após o suicídio de Hanaah e com as fitas  sendo entregues pelo

correio  para  Clay  Jansen,  um colega de trabalho e  também do colégio,  retrocedendo aos

acontecimentos da série. No decorrer das reproduções, Clay descobre os indivíduos citados na

fita e como cada história aconteceu, entretanto,  antes das fitas chegarem até ele,  todos os

envolvidos, já haviam reproduzido as gravações e estavam cientes que a verdade poderia vir à

tona sobre a responsabilidade que cada um teve na morte da jovem, Yourkey (2017).

A problemática de Hannah começa com seu primeiro beijo,  Justin, um atraente e

popular jogador de basquete do time da escola, em um encontro dos dois, tira uma foto da

jovem descendo pelo escorregador, porém, de vestido, a foto se torna comprometedora. Como

prova do encontro, Justin mostra a foto para amigos e um deles a envia para grande parte da

escola,  todos  julgam  mal  e  Hanaah  se  sente  oprimida  pelos  comentários  e  olhares  que

começaram a acompanhar em todos os lugares que frequentava, diminuindo suas chances para

novas amizades, Yourkey (2017) 

De acordo com Yorkey (2017) o acontecido ainda gerou desrespeito por parte de

alguns meninos, que além da foto, produziram uma lista e Hanaah estava classificada com um

apelido pejorativo, com isso a falta de limite masculina atormentava a jovem, que por duas

vezes foi tocada sem o seu consentimento, deixando-a abalada.

No  decorrer  da  serie  Hanaah  conhece  Jessica  e  Alex,  construindo  uma  aliança

emocional pela amizade, a certo ponto, Jessica e Alex se tornam um casal, e se infiltram no

grupo  esportivo  e  popular  da  escola,  fazendo  com  que  Jessica  se  apaixone  por  Justin,

responsável  pela  foto  comprometedora,  deixando  Hanaah  sozinha  e  perdida  novamente,

Yourkey (2017)

A jovem vai  atrás  de  novas  companhias  e  por  perceber  que  esta  sendo  vigiada

comenta  com Courtney,  uma homossexual  envergonhada de  assumir,  as  duas  marcam de

passar a noite juntas, tentando descobrir quem poderia estar vigiando Hanaah, no decorrer da

noite as meninas bebem e acabam se beijando e exatamente no momento, Tyler, responsável

pelas observações diárias captura uma foto que novamente é espalhada, destruindo mais uma

amizade e seu psicológico, Yourkey (2017)

Como alivio de seus problemas Hanaah começa a escrever poemas e participar de

grupos  de  escritores  amadores,  mas  têm  uma  de  suas  escritas  xerocada,  publicada  e

apresentada  contra  sua  vontade  em  sala,  pela  imaturidade  dos  alunos  com  a  temática
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expressiva do poema e por conter palavras fortes é ridicularizada por todos. A jovem tenta não

perder a sua essência, mesmo com todos os seus problemas, Yourkey (2017)

Vai a uma festa dos estudantes na casa de Jessica, lá, passa a maior parte do tempo

conversando com Clay. Procurando um cômodo com menos barulho para conversarem, os

dois entram no quarto da dona da casa e a relação começa a esquentar,  porém, um filme

traumático passa pela cabeça de Hannah, obrigando Clay a parar e sair do local. Sentada em

um canto do quarto, escondida, Hanaah escuta alguém entrando, Yourkey (2017)

Jessica  entra  muito  bêbada  e  desmaia  na  cama,  logo em seguida,  Bryce  entra  e

estupra Jessica. Desesperada para sair daquela festa, Hanaah vai embora de carona com Sheri,

mas se já não bastasse por aquela noite, batem o carro em uma placa derrubando-a, que logo

mais  tarde  causaria  um  acidente  fatal  por  falta  da  sinalização.  Com  todo  o  peso  dos

acontecimentos, Hanaah já não sabe mais o que fazer, foi se passando os dias e cada vez mais

se sentia vazia, Yourkey (2017) 

Seus pais com problemas financeiros e a jovem se sentindo culpada por ter perdido

dinheiro no caminho para o banco, resolve dar uma longa volta, chegando ao bairro de Bryce,

percebe que esta acontecendo uma festa na casa e resolve participar, lá ela encontra alguns

conhecidos dentro de uma hidromassagem e após ser convidada, entra junto, com os olhos

fechados  e  relatando  como  um momento  de  paz  que  a  tempos  não  sentia,  Hannah  nem

percebe que quase todos já foram embora e apenas toma conhecimento quando é “acordada”

por Bryce, ela logo diz que precisa ir embora, mas ele a segura com força e pratica mais um

estupro, esgotada a jovem se mantém em choque, Yourkei (2017)

Perante todos os acontecimentos e guardando todos os problemas para si e como já

estava pensando em suicídio, resolve dar uma ultima chance a vida marcando uma conversa

com o orientador do colégio, porém o desfecho da conversa não supera suas expectativas e

sente que foi dada pouca importância ao assunto. Após isso, Hanaah vai para casa, coloca

algumas  coisas  em ordem,  produz uma lista  com os  indivíduos  citados  na  fita  e  comete

suicídio, Yorkey (2017)

2 PROBLEMÁTICA SOCIAL TRATADA NA SÉRIE

Lançada recentemente,  a série vem causando rumores  e chocou ao público.  Com

pretensão  de  mostrar  uma  complexidade  de  problemas  reais  que  atingem principalmente

adolescentes, propõe alertar a sociedade e fazer com que pensem mais em sua vida e na vida

dos outros, com intenção de auxílio ou ajuda, Alves (2017)

Mesmo  com  foco  maior  em  um  problema  social,  os  episódios  mostram  uma
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amplitude de acontecimentos polêmicos e correntes calcados na juventude de hoje, sendo eles

o homossexualismo, que pelo fato de ser um assunto sensível e de difícil aceitação social,

mostra  a  repressão  do  indivíduo,  pelo  motivo  de  crítica  ou  julgamento  social.  Cobrança

excessiva familiar, esse modo de agir, pode desencadear um pensamento errôneo da pessoa

que utiliza dos cuidados, como o de inutilidade.

Exclusão de jovens por não pertencimento em grupos denominados populares no

ambiente escolar, prática muito comum no período juvenil e adolescente, que consiste na fase

chamativa, ou seja, possui a necessidade de ser notado independente da maneira. Assédio,

extrapolar um limite determinado pelo individuo, seja ele, moral, verbal ou sexual; Estupro,

ação que ultrapassa a gravidade do assédio, sendo o ato sexual sem o consentimento da vítima

e o Bullying, um ato contínuo de opressão, podendo se agravar de outras formas.

No “mundo” em que se passa a série é igual ou semelhante ao nosso “mundo”, pode-

se tratar o assunto generalizadamente, pois se refere a uma problemática social global, todos

em qualquer lugar estão sujeitos á enfrentar esse tipo de insulto causador de opressão. Porém

por culturas obtidas em respectivas localidades essas ações podem se diferir na quantidade de

causas. ”Nos Estados Unidos, a prática do bullying é tão comum que histórias com finais

trágicos como as de Hannah Baker acontecem a todo instante.” (Hirsch, apud, Pereira, 2017).

Ainda se põe um foco o meio em que as ações se originaram, sendo assim, a escola,

que observada se mostrou praticamente nula em percepções de problemas ocorridos entre os

grupos estudantis. 

O suicídio é determinado como o problema principal da série, porém, atua como a

resultante de outros antecedentes, assédio, estupro e bullying.

2.1 Suicídio e antecedentes

“Todo o caso de morte que resulta, direta ou indiretamente, de um ato, positivo ou

negativo, executado pela própria vítima, e que ela sabia que deveria produzir esse resultado”.

Durkhein, (1986). 

O suicídio não pode ser tratado generalizadamente perante a um único pensamento,

ou seja, a literatura traz diferentes explicações sobre suicídio. Para certos pensamentos, o ato

seria decorrente de uma doença mental. Outros determinam o suicídio como consequência de

uma  causa  social,  não  sendo  um  fenômeno  individual,  mas  coletivo,  que  é  a  forma

reproduzida na série, Durkhein (1897)

Resultante  de  uma  fragilidade  emocional,  o  suicídio  se  encontra, segundo  a

Organização Mundial de Saúde (OMS), entre as dez causas de morte mais frequentes em
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muitos países do mundo, Martins (2014).

Número de vidas perdidas por suicídio a cada ano no mundo: mais de 804000, um

equivalente a uma morte a cada quarenta segundos. Ocorre em todas as regiões do mundo,

setenta e cinco por cento das mortes por suicídio em 2012 ocorreram em países pobres e em

países em desenvolvimento. Segunda maior causa de mortes entre pessoas na faixa etária de

15-29 anos. O número anual de mortes por suicídio excede o numero de vidas perdidas por

homicídio e guerra juntos.

Além disso, voltado para o nosso país, segundo a BBC (2017) o Brasil é do Mapa da

Violência  2017,  estudo  publicado  anualmente  a  partir  de  dados  oficiais  do  Sistema  de

Informações de Mortalidade (SIM) do Ministério da Saúde. Com aumento da taxa de suicídio

de quase dez por cento. 

O Setembro Amarelo é uma iniciativa da Associação Brasileira de Psiquiatria, em

parceria  com  Associação  Médica  Brasileira,  Conselho  Federal  de  Medicina,  Federação

Nacional dos Médicos, Sociedade Brasileira de Neuropsicologia, Cruz Vermelha, Centro de

Valorização da Vida, Exército Brasileiro e o Ministério Público de São Paulo, que possuem

como objetivo uma campanha de conscientização sobre a prevenção do suicídio, O Globo

(2017)

Raramente  os  suicidas  serão  vazios  de  sinais  antes  de  cometer  o  suicídio,

normalmente se mostram interessados pelo ato, interesses esses que possam ser reproduzidos

abertamente ou de forma que precise de uma análise individual. Alguns dos sinais mostram

frases de alarme, mudança de comportamento, isolamento e euforia não habitual. A melhor

maneira para a prevenção é a observação familiar, escolar, social e os mesmos estarem sempre

conversando sobre o assunto, ou pesquisando saber o andamento psicológico do indivíduo,

Gabriela Loureiro (2014)

“Somente 15% dos gravemente deprimidos vão se suicidar, mas a depressão severa

continua sendo a maior causa do suicídio.” (LOUREIRO, 2014, on-line) 

Entretanto pode acontecer do suicida ser capaz de obstruir qualquer percepção, como

ocorrido na série, mas mesmo não identificando cada um deles, é necessário uma conversa

geral, para que os incluídos se sintam amparados.

Percebe-se  ainda  que  o  suicídio  seja  dependente  de  fatos,  ações  que  levam  o

indivíduo a tal tipo de ação, ou um conjunto delas. As ações podem ser diferenciadas em

determinados  casos,  o  mesmo pode acontecer  com a  reação que  cada  um pode gerar  ao

absorver a pressuposta ação inconveniente.

A taxa de suicídios constitui, portanto, uma ordem de fatos única e determinada; é o
que demonstram, ao mesmo tempo, sua permanência e sua variabilidade. Já que esta
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permanência seria inexplicável se ela não se devesse a um conjunto de caracteres
distintivos,  solidários  uns  com  os  outros,  que,  apesar  da  diversidade  das
circunstâncias  ambientes,  se  afirmam  simultaneamente;  e  esta  variabilidade
testemunha a natureza individual e concreta destes mesmos caracteres, uma vez que
variam como a própria individualidade social. (DURKHEIM, 1973, on-line)

Como todo problema, o suicídio consiste na existência de uma ou mais origens, ou

seja, uma opressão reproduzida sobre o individuo, que posteriormente ocasiona efeitos. Esses

efeitos originados pelo estupro,  bullying,  solidão e abuso, são responsáveis,  por um  stress

individual com sequela dramática sobre o funcionamento do sistema imunológico, que por sua

vez pode afetar negativamente as funções cerebrais, Gasola (2016). Podendo causar baixa

auto-estima, dificuldade de relacionamento social e no desenvolvimento escolar, fobia escolar,

tristeza, depressão, podendo chegar ao suicídio e a atos de violência extrema, Borges (2012)

Para Rezende (2011) o assunto é referência de varias pesquisas, que tentam entender

o funcionamento do cérebro a par do problema. Uma pesquisa realizada em camundongos por

uma  equipe  da  Universidade  Rockefeller,  nos  Estados  Unidos  e  publicada  na  revista

especializada Psychology and Behavior, afirmam que a soma de respostas físicas e mentais

causadas por determinados estímulos externos altera a química cerebral,  com modificação

principal nas áreas relacionadas à ansiedade e à socialização. 

Primeiramente notaram que uma droga que inibia a ação de um hormônio chamado

vasopressina era capaz de reduzir a ansiedade das cobaias. Logo após, a equipe examinou os

cérebros dos animais e notou que eles estavam mais sensíveis à ação do hormônio, que no ser

humano está associado à agressão, ao estresse e a distúrbios de ansiedade. O aumento dos

receptores de vasopressina foi notado especialmente na amígdala, área que pode ser descrita

como o centro emocional do cérebro, Rezende (2011).

Os roedores estressados apresentaram mudanças na ativação de neurônios que estão
relacionados com o controle da ansiedade e com a socialização. Essas mudanças
podem ser a base de alguns dos efeitos comportamentais que surgem em situações
como o bullying. (LITVIN, 2011, apud, REZENDE, 2011, online).

Não sendo um assunto simples a se tratar com o problemático, muitos deles optam

pela retração, ou seja, se manter calados, guardando os problemas para si mesmo, ação essa

que pode agravar o quadro psicológico. Essa decisão por segredo em vezes é criticado por

muitos, mas se tratando de quadros psicológicos de um indivíduo não se pode decifrar o que

se passa em sua mente, e qual seria a gravidade do trauma, nesses casos a retração é muito

comum, o prejudicado não se sente seguro em se abrir pensando muito nas consequências

pessoais perante o julgamento social que seu segredo pode causar.

É como se os suicídios se tornassem invisíveis, por serem um tabu sobre o qual
mantemos silêncio.  Os homicídios  são  uma epidemia.  Mas  os  suicídios  também
merecem atenção porque alertam para um sofrimento imenso, que faz o jovem tirar a
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própria vida. (WAISELFISZ, 2017, on-line)

Entretanto a troca de informações sobre suicídio e traumas pode ser muito útil para

diminuir esses índices. A OMS estima que 90% dos casos podem ser evitados quando há

oferta  de  ajuda.  E  por  esses  pedidos  de  ajuda O Centro  de  Valorização  da  Vida  (CVV)

percebeu  um  aumento  de  aproximadamente  100%  no  número  de  mensagens  de  texto  e

ligações de pessoas dispostas a conversar sobre o suicídio decorrente da repercussão da série,

na qual é o tema do artigo, OMS (2017).

Tratando-se da origem, ou seja, os antecedentes que causaram o suicídio da jovem se

incluem o assédio, estupro e bullying. O assedio é a persistência comportamental de natureza

ofensiva  entendido  como  uma  ação  perturbadora  sobre  a  vítima  e  caracteristicamente

repetitivo. Em sentido legal, é o comportamento que parece ameaçador. Pode conter avanços

perante os limites sexuais persistentes e não solicitados, em decorrência pode se evoluir para o

estupro. 

O  estupro,  coito  forçado  ou  violação  é  um  tipo  de  agressão  sexual  geralmente

envolvendo relação sexual ou outras formas de penetração realizada contra uma pessoa sem o

seu consentimento.  “O estupro não é um ato sexual. É um ataque. Trata-se de vencer,  de

conseguir um objeto – e a mulher é objetificada neste caso. Trata-se de poder. E há também

pessoas que sentem prazer com isso.” (Yuksel, 2015, apud, Abakan, 2017, online)

O ato pode ser realizado, por força física, coerção, abuso de autoridade ou contra

uma pessoa sem seu consentimento válido, ocasionando traumas ao agredido.  Já os autores

podem se considerar realizados e reconhecidos pelos seus colegas pelos atos de violência e

poderão  levar  para  a  vida  adulta  o  comportamento  agressivo  e  violento.  “Entretanto,

inocentemente, ela é a única que adquire uma mancha ao ser violada [...]” (Shakespeare, O

Estupro de Lucrécia, s.p, apud, Rafaelxa, 2012, on-line). 

O  bullying, mesmo  comentado  em  algumas  escolas,  redes  sociais  e  meios  de

publicidade,  se mantém demasiadamente presente.  Sendo uma situação que se caracteriza

por agressões intencionais, verbais ou físicas, feitas de maneira repetitiva, por um ou mais

indivíduos contra outro. O termo bullying tem origem na palavra inglesa bully, que significa

valentão, brigão. Mesmo sem uma denominação em português, é entendido como ameaça,

tirania, opressão, intimidação, humilhação e maltrato. Embora o termo tenha seu uso bastante

recente, o fenômeno é bastante antigo encontrando relatos na literatura, Nova Escola (2009)

Agressões sofridas  na escola contribuem que a vítima permaneça sempre com o
mesmo tipo  de  comportamento  como:  isolamento  do  grupo,  fuga  de  olhares  de
outros alunos, cabeça sempre baixa, vergonha de qualquer atitude e busca freqüente
de companhia adulta para se proteger. (FANTE, 2005, apud, LINS, 2013, on-line)
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Adentrando ao fato dos problemas da série serem temas de conversas no âmbito

escolar, percebe-se que há uma diferença de freqüência sobre a abordagem e a do assunto,

entre escolas públicas e particulares. As junções de pesquisas apontam que escolas públicas

possuem um nível elevado de atos agressivos, apontando também a desmotivação de alguns

participantes no corpo docente escolar. Os casos de violência relatados foram agressão verbal

(40%),  física  (35%),  bullying  (23%),  vandalismo (21%),  e  discriminação  (16%)  e  roubo

(12%). Violência sexual e assassinato também são mencionados, em menor número. (Luis

Toledo, Victor Vieira, 2014, on-line)

A par  dos  casos,  em  grande  maioria  pensa-se  apenas  nas  punições,  porém  é

necessário que a escola tenha a participação na prevenção dos acontecimentos, mostrando um

maior  interesse  pelo  problema  e  pelo  individuo,  incluindo  que  o  local  possui  grande

responsabilidade na formação de um bom cidadão. É preciso passar valores que em vezes

faltam na criação familiar, não sendo de inteira responsabilidade escolar, o mesmo pode tentar

resgatar esses indivíduos.

"Mas se pensam apenas medidas punitivas, repressivas", critica. Outra saída é dar

mais voz às crianças e adolescentes. "Os jovens devem ter participação ativa. Devem fazer

seus  próprios  diagnósticos  sobre  o  que acontece  na  escola"  (MIRIAM, 2014,  apud,  Luis

Toledo, Victor Vieira, 2014, on-line)

Os comportamentos devem ser observados pelo corpo docente escolar, investigando

os agressores e tentando resolver o problema internamente para antes se necessário levarem a

questão para soluções externas.

3 CRÍTICAS SOBRE A SÉRIE

Como qualquer outro material apresentado à sociedade a série recebeu críticas de

ambos os lados. Positivamente, os elogios caíram à temática, perante os problemas sociais,

trazendo os tabus em grande escala à mídia, com um apoio para quem se identifica com o

problema e abrindo caminho para que as pessoas estejam atentas  a sinais  de risco e que

busquem auxílio. Um forte indício de que isso está acontecendo é justamente o aumento da

procura pelos serviços de prevenção, como o CVV, que claramente era o intuito do escritor,

Roso e Melo (2017)

Por outro lado alguns profissionais alegam que a forma que o problema foi passado é

extremamente carregado, pelo fato do despreparo emocional de alguns telespectadores.

Há um período em que o adolescente passa a desidealizar os pais. Nessa frustração,
busca outras figuras de referência e de identificação. Tendo acesso a esse tipo de
mídia,  modelo,  pode  se  identificar  e  ter  comportamentos  semelhantes.  Daqui  a
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pouco, vamos ter jovens que vão querer fazer a mesma coisa,  se matar e deixar
gravações, achando que depois vão ser famosos, que as pessoas vão lembrar deles.
Desse ponto de vista, é preocupante. (ARAUJO, 2017)

Trazendo também como apologia ao suicídio, tratando como uma saída simples para

os problemas. “Há uma romantização do suicídio, e a cena que mostra o suicídio, a nosso ver,

não é recomendada.” (BOTEGA, 2017, apud, Larissa Roso. Itamar Melo, 2017. On-line)

"Eles mostraram o suicídio tão horrível como realmente é. Você não pode assistir e

sentir  como se aquilo estivesse de alguma forma glamourizado. Parece e é doloroso [...]”

(ASHER, 2017, apud, Estado de Minas, 2017)

“A forma como o suicídio foi abordado pela série de fato choca. Quem assiste não se

sente confortável e, se você sente-se confortável ao ver, então algo não está certo.” (LIMA,

2017, apud, Guimarães, 2017, on-line)

Em  uma  pesquisa  realizada  na  Universidade  de  Chicago  nos  Estados  Unidos,

mostrou  através  de  ressonâncias  magnéticas,  que  certas  cenas  que  mostram pessoas  com

características semelhantes ao telespectador estimulam os indivíduos à prática, BBC Brasil

(2008).

“Tendo acesso a esse tipo de mídia, modelo, pode se identificar e ter comportamentos

semelhantes.” (Rafael Araujo, apud, ZR, 2017, on-line).

É preciso  alertar  que  tem cenas  muitos  fortes  e  que  o  último capítulo  é  muito
explícito. Não recomendaria para alguém que tem problema mental e está passando
por  um  momento  delicado.  Mas  acho  que  a  série  traz  à  tona  o  debate,  e  é
fundamental que a gente possa falar sobre suicídio. (KIELING, 2017, apud, Larissa
Roso e Itamar Melo, 2017, on-line)

Em análise,  a série de um jeito viral,  trouxe de maneira acessível uma forma de

conscientização a  assuntos  que caíram na rotina  social.  Os episódios  foram retratados de

forma realista cada violência sofrida pela jovem, as cenas mais fortes, que são as de estupro e

por fim o suicídio possui avisos sobre seu conteúdo antecipadamente, para o conhecimento do

telespectador.  As imagens foram necessárias para se ter  noção da gravidade do problema,

mostrando  que  há  sim,  dificuldades  ao  ser  estuprada  e  cometer  suicídio,  que  se  mostra

doloroso e nada fácil.

O bullying que a Hannah sofreu também é diferente do que acontece na realidade.
Ela tinha amigos, ainda que mudasse de grupo quando acontecia um problema. Não
era  um  bullying tradicional.  A criança  ou  o  adolescente  que  sofrem  bullying
geralmente não conseguem se relacionar, são perseguidos, alguns chegam a sofrer
violência física. Não é isso que o seriado mostra. (Rheinheimer, 2017, apud, Larissa
Roso e Itamar Melo, 2017, online)

Uma entrevista feita pela Veja, com a participação de pais, foi publicada em meios

sociais tendo como pretensão mostrar a opinião dos mesmos sobre o tema da série e o que ela

causou, as respostas foram para o lado das críticas positivas, dentre elas que a série retratou o
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problema como ele é, garantindo a volta das discussões sobre o assunto, Veja (2017)

4 OBSERVAÇÕES JURÍDICAS

O direito em relação aos problemas sociais procuram se manter unidos para uma boa

organização da sociedade, o suicídio, denominado uma questão de saúde pública, possui apoio

jurídico, tal como os demais principais problemas citados na série, Martins (2014)

Além disso, esses atos agridem os princípios da Constituição Federal que pregam o

respeito à dignidade da pessoa e também o Código Civil, que estabelece que qualquer ação

ilícita que gere dano a terceiro desencadeia a necessidade de indenização.

Na série, juridicamente não possui uma solução ou punição aos causadores da ação

suicida da jovem, pois os episódios terminam, porém mostram que todos os citados nas fitas e

na lista deixada por ela são chamados para depor, consequentemente pelo fato de que os pais

da suicida clamam por justiça. Indo a fundo com as investigações para o pedido de punição

regido pelos pais, são avaliados os objetos da jovem, o meio escolar e a forma como o mesmo

trata o ocasionado problema com os alunos. A escola mesmo se esforçando a ser um local de

ampla harmonia, mostra-se um grande campo propício para a reprodução da intolerância e

instigações psicológicas negativas.

No decorrer do processo, é negada pelos pais, uma quantia em dinheiro de duzentos

mil reais como indenização. As fitas ainda não entregues para a justiça pode mudar totalmente

o rumo do processo, abrindo claras possibilidades de punição, calcando certezas e culpados.

Com espírito  de  justiça,  Clay  havia  adicionado  uma gravação  extra  nas  fitas  de

Hanaah, contendo a confissão de Bryce sobre o estupro. 

O direito penal americano descorre que Rape o crime de estupro, assim, é a invasão

sexual do corpo feminino na qual seu espaço privado, profundamente pessoal, é violado sem

seu consentimento . Força e resistência dois são aspectos que identificam a modalidade. Boa

parte  das  legislações  estaduais  condena  hoje  o  estupro  do  marido  em  relação  à  esposa

(marital  rape) ,  Há tendência  de  se  afastar  diferenças  de  gênero  (gender),  assim como a

penetração sexual (sexual intercourse) deixa de ser  o único elemento caracterizador do fato,

prescrevendo-se contra todo tipo de atividade sexual resultante de coerção (coercive sexual

activity), Godoy (2017).

Para crimes de estupro se aplicava até pena de morte, mas a Corte decidiu que a lei

estadual  e  a  execução da sentença estavam violando a oitava  emenda constitucional,  não

porque a pena de morte constituísse, per se, uma pena cruel, Wiki (2017).

Assault e battery são duas outras modalidades criminosas sem registro específico em
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língua portuguesa. Esse último,  battery, consiste em injustificado e ofensivo toque físico do

agente em relação ao ofendido . É um toque malicioso, como levar-se a mão nas nádegas

(buttocks) de outra pessoa . Assault consiste na ameaça ou tentativa de battery, Godoy (2017).

A respeito do bullying, de acordo com as fotos enviadas virtualmente citadas da serie,

poderia se impor, Acusações Federais. Uma lei federal pendente no Congresso desde 2009 é a

Lei de Prevenção ao Bullying Cibernetico de Megan Meier. O condenado seria multado sob

este titulo ou preso pelo período Maximo de dois anos, ou ambos.

De âmbito maior social o  bullying é originalmente o mais comentado na sociedade

por  questões  de  demonstração  de  consciência  para  os  indivíduos  agressores  que  ainda

possuem chances de volta ao pensamento coletivo, ou seja, deixar de praticar o problema. Em

lei possui sua existência para o seu combate, Lei Brasileira nº 13.185, aderindo também a

pratica  conduziste  por  meios  tecnológicos,  ex.  celulares,  computadores,  ou  outros  meios

eletrônicos que sejam possíveis levar a ridicularização de alguém, Portal Brasil (2015)

Com análise jurídica a respeito das ações da escola, é possível perceber que houve

uma enorme falha na maneira moral,  em decorrência de oferecer indenização aos pais da

jovem morta para menor propagação do problema e de forma que seria possível ajudar nas

investigações sobre o ocorrido. Ainda a pensar que o local falhou na maneira de interação dos

grupos de estudantes, ou seja, os mais populares sempre foram glorificados pela direção.

5 PUNIÇÕES CABÍVEIS

No decorrer da série ocorrem problemas que ultrapassam certos limites cabendo ao

direito resolve-los, ou seja, erros que levam a decorrentes tipos de punições, estando descritas

em leis. As ações que cabem a introdução jurídica são posteriormente:

A exposição  de fotos  íntimas  em redes  sociais  ou  em qualquer  tipo  de  aparelho

eletrônico com poder de envio sem a devida autorização. Sendo um dos motivos iniciais de

sua  trama.  No  Brasil,  o  personagem  responsável  pela  captura  da  foto  responderia  por

difamação (imputar fato ofensivo à reputação) ou injúria (ofender a dignidade ou decoro),

como estabelecem os artigos 139 e 140 do Código Penal. (Juridico Certo, 2017, on-line)

No entanto, a situação do responsável pela divulgação é ainda mais grave, já que se

trata de uma adolescente de 17 anos, ou seja,  menor de idade.  Neste caso,  o Estatuto da

Criança e do Adolescente prevê como crime grave a divulgação de imagens de crianças ou

adolescentes em situação de sexo explicito ou imagens delimitadas pornográficas.

E não se restringe somente a área criminal, uma vez que Justin também poderia ser

acusado civilmente.  Isso significa  que  ele  poderia  arcar  com uma indenização por  danos
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morais.( Jurídico Certo, 2017, on-line)

Tendo em vista também que um projeto de lei foi aprovado recentemente na Câmara

dos  Deputados,  (PL)  5555/13,  que  elabora  uma  legislação  adequada  para  crimes  de

divulgação de imagens íntimas e tipifica como forma de violência doméstica e familiar contra

a mulher, alterando a Lei Maria da Penha.

O crime de estupro  considerado hediondo no Brasil  e  previsto no artigo 213 do

Código Penal. A definição de estupro é constranger alguém, mediante violência ou ameaça, a

ter conjunção carnal ou praticar ato libidinoso.( Jurídico Certo, 2017, on-line)

Hoje em dia, a pena no país é de 6 a 10 anos de prisão, subindo para 8 a 12 anos

quando ocorre lesão corporal ou se a vítima tem entre 14 e 18 anos de idade, como o caso

retratado.

Tendo em vista  é essencial  destacar  que a  Lei  12.845/2013 exige que o Sistema

Único de Saúde ofereça atendimento de emergência para as vítimas deste crime hediondo,

contando com tratamento para lesões e todos os exames necessários.

Reforçando os atos:

Juridicamente as leis ressaltam que para qualquer um dos atos relevantes ocorridos

na série há punições cabíveis:

Ex.  “Art.  213 – Constranger alguém, mediante violência ou grave ameaça,  a  ter
conjunção  carnal  ou  a  praticar  ou  permitir  que  com  ele  se  pratique  outro  ato
libidinoso: Pena – reclusão, de 6 (seis) a 10 (dez) anos.§ 1º - Se da conduta resulta
lesão corporal de natureza grave ou se a vitima é menor de 18 (dezoito) ou maior de
14 (catorze) anos:Pena – reclusão, de 8 (oito) a 12 (doze) anos.
Art.  215.  Ter  conjunção  carnal  ou  praticar  outro  ato  libidinoso  com  alguém,
mediante  fraude ou outro meio que  impeça  ou dificulte  a  livre  manifestação  de
vontade da vítima: Pena - reclusão, de 2 (dois) a 6 (seis) anos. “Assédio sexual ,Art.
216-A.§ 2o  A pena é aumentada em até um terço se a vítima é menor de 18 (dezoito)
anos.”.

Embora possua propostas para inserção de punição para a ação do  bullying, ainda

não há tipificação no Código Penal, mas podendo ser punida com base em leis que surgira o

mesmo efeito. Ex.  Art. 138, CP – Caluniar alguém, imputando-lhe falsamente fato definido

como crime: Sujeito a pena de detenção, de 6 (seis) meses a 2 (dois) anos e multa, Resumo

Jurídico  (2017).   Art.  139,  CP  –  Difamar  alguém,  imputando-lhe  fato  ofensivo  à  sua

reputação: Sujeito a detenção, de 3 (três) meses a 1 (um) ano e multa.

7 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Com  base  na  análise  da  série  13  Reasons  Why (2017),  pode-se  concluir  que  o

bullying, o assédio e o estupro são combustíveis, que alimentam a intenção que pode levar um

jovem ao suicídio, por exemplo. Pois, de acordo com os estudos observou-se que o suicídio é
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considerado um tabu pela sociedade, portanto, é pouco discutido, sendo então, um agravante,

quando o suicida não tem com que compartilhar seus sofrimentos.  

Considerou-se que a taxa de suicídios constituem uma ordem de fatos única que são

permanentemente inexplicáveis, como um conjunto de caractéres que são comuns mesmo que

estejam em outras localidades, mas se afirmam em conjunto. Nesse sentido, o assunto pode

parecer tratar de um indivíduo problemático, no entanto, existe uma dicotomia, pois ao passo

que falar  do assunto  é  importante  para  que  o assediado sinta-se acolhido ao relatar  seus

abusos, também é perigoso, já que esse tipo de sujeito é solidário e essa solidariedade pode

desencadear outros episódios de abusos e suicídios. 

Assim, ao considerar a pesquisa uma investigação a respeito de como a pessoa que

sofre bullying, assédio ou estupro, pode ser facilmente prejudicada em relação ao seu grupo

social, pois se sente inseguro em relação ao julgamento em que seu segredo pode causar nas

pessoas. 

Idealizando a temática e a maneira retratada na obra escolhida para discorrer o artigo,

entende-se  que  foi  possível  encontrar  opiniões  diferentes  criticando  o  modo  de  como as

imagens reproduziram o propósito ao telespectador. Mostrando a necessidade de retratar a

realidade e como os sentimentos e as reações são realmente.

8 REFERÊNCIAS

ALVES,  Larissa.  Saiba  tudo  sobre  a  repercussão  da  serie.  Disponível  em:
http://www.ofuxico.com.br/noticias-sobre-famosos/saiba-tudo-sobre-a-repercussao-da-serie-
13-reasons-why/2017/04/18-292320.html. Acesso em 20 de Abr. de 2017.

ASHER, Jay.’  13 Reasons Why’:  Criador da série  explica cena da morte  de Hanaah
Baker.  Disponível  em:  http://www.uai.com.br/app/noticia/series-e-tv/2017/04/11/noticias-
series-e-tv,204992/13-reasons-why-criador-da-serie-explica-cena-da-morte-de-hannah.shtml.
Acesso em 20 de Abr. de 2017.

BBC.  Crescimento  constante:  taxa  de  suicídio  entre  jovens  sobe  10%  desde  2002.
Disponível  em:  https://noticias.uol.com.br/saude/ultimas-
noticias/bbc/2017/04/22/crescimento-constante-taxa-de-suicidio-entre-jovens-sobe-10-desde-
2002.htm. Acesso em 19 de Abr. de 2017.

BORGES,  Charlotte.  Tipo  de  danos  que  pode  causar  o  bullying.  Disponível  em:
https://portalmentesdobem.wordpress.com/2012/01/23/tipo-de-danos-que-pode-causar-o-
bullying/ 

BOTEGA, Neury. “13 Reasons Why” e o suicídio de jovens: o que especialistas vêem de
positivo  e  de  negativo  na  série.  Disponível  em: http://zh.clicrbs.com.br/rs/vida-e-
estilo/noticia/2017/04/13-reasons-why-e-o-suicidio-de-jovens-o-que-especialistas-veem-de-

318



positivo-e-de-negativo-na-serie-
9775601.html#showNoticia=aHNFMXdLfUwyNjMyMzkwMjEyOTMxNTU5NDI0Vi1KOD
g5NzIzNzg2ODM3MDk1NTYyNmJZXDQ1NDY4NTE2MTI4Nzc5MTQxMTJSPWZ1a0pD
d2s9VmlyO1R1KWY=. Acesso em 20 de Abr. de 2017.

DURKHEIN,  Emile.  3  tipos  de  suicídio  de  Durkhein-Resumo.  Disponível  em:
http://psicoativo.com/2015/12/3-tipos-de-suicidio-de-durkheim-resumo.html.  Acesso  em  16
de Abr. de 2017.

GASOLA,  André.  Bullying  na  escola  e  seus  efeitos  no  cérebro.  Disponível  em:
http://www.lendo.org/bullying-escolar/. Acesso em 18 de Abr. de 2017.

GODOY,  Arnaldo.  Direito  Penal  nos  Estados  Unidos.  Disponível  em:
http://www.arnaldogodoy.adv.br/publica/direito_penal_nos_eua.html.  Acesso  em 22 de  Abr.
de 2017.

JURIDICO  CERTO.  13  reasons  why  e  sua  relação  com  o  direito.  Disponivél  em:
https://blog.juridicocerto.com/2017/04/13-reasons-why-e-sua-relacao-com-o-direito.html.  .
Acesso em 24 de Abr. de 2017.

LEITE,  Gisele.  Breves  considerações  sobre  lesão  corporal. Disponível  em:
http://www.ambitojuridico.com.br/site/index.php?
n_link=revista_artigos_leitura&artigo_id=4436. Acesso em 22 de Abr. de 2017. 

LIMA,  Jorge.  O  olhar  de  um  psicólogo  sobre  a  série  da  Netflix.  Disponível  em:
http://www.caferadioativo.com/2017/04/13-reasons-o-olhar-de-um-psicologo-sobre-serie-da-
netflix/ Acesso em 24 de Abr. de 2017.

LOUREIRO,  Gabriela.  6  sinais  de  comportamento  suicida.  Disponível  em:
http://revistagalileu.globo.com/Sociedade/noticia/2014/10/6-sinais-de-comportamento-
suicida.html. Acesso em 15 de Abr. de 2017.

TOLEDO, Luis e VIEIRA, Victor. Pra 89% dos brasileiros escolas públicas são violentas.
Disponível em : http://educacao.estadao.com.br/noticias/geral,para-89-dos-brasileiros-escolas-
publicas-sao-violentas,1596270. Acesso em 24 de Abr. de 2017

MARTINS, Adriana.Suicídio deve ser tratado como questão de saúde pública. Disponível
em:https://portal.fiocruz.br/pt-br/content/suicidio-deve-ser-tratado-como-questao-de-saude-
publica-alertam-pesquisadoresPensando direito. Acesso em 20 de Abr. de 2017.

NOVA  ESCOLA.  21  perguntas  e  respostas  sobre  o  bullying. Disponível  em:
https://novaescola.org.br/conteudo/336/bullying-escola. Acesso em 19 de Abr. de 2017.

PORTAL BRASIL. Presidenta Dilma sanciona lei de combate ao bullying. Disponível em:
http://www.brasil.gov.br/governo/2015/11/presidenta-dilma-sanciona-lei-de-combate-ao-
bullying. Acesso em 21 de Abr. de 2017.

RESENDE,Humberto. Estresse causado pelo bullying altera a química cerebral, indica
pesquisa.  Disponível  em:  http://www.correiobraziliense.com.br/app/noticia/ciencia-e-

319



saude/2011/04/17/interna_ciencia_saude,248193/estresse-causado-pelo-bullying-altera-a-
quimica-cerebral-indica-pesquisa.shtml. Acesso em 22 de Abr. de 2017.

O GLOBO.  Quatro motivos para falar sobre o Dia Mundial de Prevenção ao Suicídio .
Disponível  em:  http://oglobo.globo.com/sociedade/saude/quatro-motivos-para-falar-sobre-
dia-mundial-de-prevencao-ao-suicidio-17442515. Acesso em 20 de Abr. de 2017.

RESUMO  JURÍDICO.  Calunia  Art.  138  do  CP.  Disponível  em:
https://permissavenia.wordpress.com/2011/05/24/calunia-art-138-do-cp/.  Acesso  em  23  de
Abr. de 2017.

ROSO,  Larissa.  MELO,  Itamar.  "13  Reasons  Why"  e  o  suicídio  de  jovens:  o  que
especialistas veem de positivo e de negativo na série. Disponível em: http://zh.clicrbs.com.br/rs/vida-
e-estilo/noticia/2017/04/13-reasons-why-e-o-suicidio-de-jovens-o-que-especialistas-veem-de-positivo-e-de-negativo-na-serie-
9775601.html. Acesso em 22 de Abr. de 2017.

SHAKESPEARE, apud, RAFAELXA. O estupro de Lucrécia de Shakespeare. Disponível
em: https://tresando.com/2012/06/10/o-estupro-de-lucrecia-de-shakespeare/. Acesso em 18 de
Abr. de 2017.

WIKI, Paulo.  Pena de morte nos Estados Unidos da America.  Disponível em:  http://pt-
br.pauloacbj.wikia.com/wiki/Pena_de_morte_nos_Estados_Unidos_da_Am%C3%A9rica

YORKEY, Brian. 13 Reassons Why. Netflix Séries. 2017. 

YUKSEL,  Sahika.  Psiquiatra  explica  como  funciona  a  mente  de  um  estuprador.
Disponível  em:
http://www.bbc.com/portuguese/noticias/2015/02/190217_gch_mente_estuprador_aa_cc.
Acesso em 22 de Abr. de 2017.

320


