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APRESENTAÇÃO

O III Colóquio Internacional de Direito e Literatura, realizado de 12 a 14 de
novembro de 2014, nas dependências da Fundação Meridional, foi dedicado à temática
Crime, processo e (in)justiça.
Tal escolha deveu-se ao fato de que muitos são os casos jurídicos que trazem os
componentes de um romance, o tema de uma tragédia, a sinopse de um filme. É por
isso que frequentemente a literatura, o teatro e o cinema abordam questões que dizem
respeito à esfera mais dura do ordenamento jurídico: o direito penal.
Autores como Franz Kafka, Hermann Melville, Victor Hugo, Albert Camus,
William Shakespeare, Friedrich Dürrenmatt, Fiódor Dostoiévski, Anthony Burgess,
entre outros, produziram obras inspiradoras para se refletir sobre as experiências
humanas de enfrentamento com a Lei, pois as trajetórias de suas personagens – Joseph
K., Billy Budd, Jean Valjean, Meursault, Hamlet, Spät, Alex e Raskolnikov,
respectivamente – vêm problematizar a compreensão simplificadora das inúmeras
facetas com que se revestem o crime, o processo e a (in)justiça.
Mas o que os juristas podem aprender com isto?
O direito e a própria prática jurídica processual penal incidem nos equívocos da
pretensão de descobrir a verdade e da crença na neutralidade do juiz – como se se
tratasse de alguém desinvestido de subjetividade e alienado daquilo que o condiciona
social e culturalmente –, desconsiderando que as decisões judiciais são fruto de uma
atividade hermenêutica e que, portanto, dizem tanto do sujeito julgado quanto daquele
que julga.
De fato, repensar o direito através da literatura possibilita questionar seus
pressupostos, seus fundamentos, sua legitimidade, seu funcionamento, sua efetividade,
etc., superar as barreiras colocadas pelo sentido comum teórico e reconhecer a
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importância do caráter constitutivo da linguagem, no interior dos paradigmas da
intersubjetividade e da intertextualidade.
Ademais, a leitura e discussão de textos literários têm como efeito a ampliação do
nosso horizonte de compreensão, favorece que se alcance um entendimento mais
humano da esfera penal e daqueles que nela transitam – sejam eles julgadores,
acusadores, defensores, réus, vítimas ou mesmo simples testemunhas – e, nos
conduzindo a refletir sobre os fenômenos psíquicos, antropológicos, sociais e jurídicos,
humaniza os juristas e colabora para a construção de uma formação mais crítica.
Na verdade, quando se considera o caráter disruptor e crítico da obra literária, há
de se levar em conta que ela – ao contrário da obra jurídica – é uma obra de arte, na
medida em que se caracteriza pela maravilha do enigma e por sua inquietante
estranheza, que são capazes de suspender as evidências, afastar aquilo que é dado,
dissolver as certezas e romper com as convenções.
A obra de arte produz, mediante a imaginação, um deslocamento no olhar, cuja
maior virtude está na ampliação e fusão dos horizontes, de modo que tudo se passa
como se, através dela, o real possibilitasse o surgimento de mundos e situações até
então não pensados. Com ela, as formas são plenas de significação, e esta se dá em um
evento singular. Trata-se, com efeito, de um gesto próprio da ideia de poiesis, um
sentido que adquire forma. Ocorre que esse gesto surge espontaneamente e seu sentido
mostra-se original, o que o torna a expressão mais segura de uma liberdade em ato. E,
assim sendo, a obra de arte pode ser entendida, em primeira análise, como uma
liberdade que se exerce num sentido que adquire forma.
Nesse contexto, a obra de arte – no caso, a narrativa literária – testemunha que o
real não é senão uma modalidade do possível, ou seja, se, antes, dizia-se que a obra de
arte dá forma ao possível; agora, percebe-se que esse possível constitui justamente a
condição de possibilidade do real que surgiu em seu acontecimento singular.
Para a hermenêutica filosófica, a obra de arte é um jogo que só se efetua no
acolhimento que lhe reserva o espectador: entre o mundo do texto e o mundo do leitor
ocorre um confronto, às vezes uma fusão de horizontes, visto que o intérprete não é
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como uma tábula rasa, mas, sim, um ser já envolvido em outras histórias, um ser em
busca de sua própria identidade narrativa. Isso para não falar que a realidade da obra
de arte e sua força declarativa não se deixam limitar pelo horizonte histórico originário,
no qual o criador da obra e o contemplador eram efetivamente simultâneos.
Observa-se, assim, que obra de arte representa, de um lado, o desafio ao mundo
herdado, à natureza circundante, enfim, ao legado cultural; e, de outro, a aposta no que
ainda está por ser pensado, algo essencial e capaz de transformar o mundo em algo
novo. Ademais, não se pode esquecer a célebre Aula, de Barthes, segundo a qual o
poder se inscreve, desde sempre, na linguagem, à qual o homem não escapa, pois nela
está inscrito. E, assim sendo, a língua – entendida como desempenho de toda
linguagem – é fascista, já que, quando não impede de dizer, obriga a fazê-lo.
Para o pensador francês, se a ciência é grosseira, de um lado, e a vida é sutil, de
outro, a literatura mostra-se imprescindível para corrigir essa distância, visto que o
saber que ela mobiliza nunca é inteiro, definitivo, derradeiro, mas tem a capacidade de
transformar o mundo através da subversão da língua. Como dizia o pensador francês,
àqueles que não são cavaleiros da fé e tampouco super-homens, resta trapacear com a
língua, pois apenas assim se pode ouvir a língua fora do poder, dar voz ao recalcado, no
esplendor de uma revolução permanente da linguagem. Essa trapaça salutar é o que se
chama de literatura.
Desse modo, é preciso reconhecer que a literatura assume, nitidamente, uma
função de subversão crítica, na medida em que se converte em um modo privilegiado de
reflexão filosófica – que ultrapassa o marco das disciplinas científicas (sociologia,
antropologia, psicologia ou economia jurídicas) que se ocupam de estudar o direito
desde diversos âmbitos –, possibilitando, assim, que se trate dos problemas mais
primários e, ao mesmo tempo, mais complexos da história do direito.
À literatura, portanto, atribui-se a difícil missão de possibilitar a reconstrução dos
lugares do sentido, que no direito estão dominados pelo senso comum teórico que
amputa, castra, tolhe as possibilidades interpretativas do jurista, na medida em que
opera com um conjunto de pré-conceitos, crenças, ficções, fetiches, hábitos,
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estereótipos, representações que, por intermédio da dogmática jurídica e do discurso
científico, disciplinam, anonimamente, a produção social da subjetividade dos
operadores da lei e do saber do direito.
Dito de outro modo, a literatura constitui um ágio para os juristas, na medida em
que lhes possibilita a perspectiva de mundos que são alternativos àquele tradicional,
permitindo-lhes experimentar – de modo seguro – a complexidade da vida mediante a
participação nas escolhas, decisões e submissões de personagens que, na verdade, são
autênticas provocações. Se é verdade que a literatura não tem a função de tornar as
pessoas moralmente melhores, é impossível deixar de reconhecer que, ao menos, ela
torna os leitores pessoas mais críticas, o que é fundamental à prática do direito.
Tudo isto permite concluir que o discurso literário deve ser entendido como meio
privilegiado de domínio, manifestação e manipulação da linguagem, visto que a
literatura tem a vocação de fazer ressaltar, precisamente, as virtualidades da
linguagem, criando realidades paralelas e universos alternativos, nos quais o leitor se vê
inserido na dimensão que mais lhe aprouver.
Em suma, o momento é ainda de superação do atual modo-de-produção do
direito e, portanto, de repensar o direito. Para isso, especialmente nestes tempos de
pós-positivismo, a teoria da literatura deve ser vista como uma forte aliada, inclusive
porque, conforme já explicitado por Shelley, no longínquo ano de 1821, em seu The
Defense of Poetry, não há como negar que poets are the unacknowledged legislators of
the world.
A pertinência de tal afirmação pode ser comprovada nos 28 (vinte e oito)
trabalhos que compõem estes Anais do III Colóquio Internacional de Direito e
Literatura1.
Boa Leitura!
André Karam Trindade
Henriete Karam

1

O nosso especial agradecimento a Júlia Marmentini Calgaro, pela disponibilidade e auxílio na
formatação dos textos.
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HANS KELSEN: IDENTIDADE, HISTORICIDADE
E RECEPÇÃO LITERÁRIA PARA ALÉM DA TPD1

R ICARDO G AULIA B ORRMANN 2
T HAIS J ANAINA W ENCZENOVICZ 3
RESUMO: O presente artigo apresenta elementos biográficos de Hans Kelsen no
que tange a sua construção identitária/profissional e sua colaboração teórica ao
campo do Direito e Literatura. Kelsen foi um jurista e filósofo, descendente de
família de judeus, sendo considerado um dos mais importantes e influentes
estudiosos do Direito do século XX. Também é considerado um dos produtores
literários mais profícuos de seu tempo, tendo publicado centenas artigos e diversos
livros, com destaque para a Teoria Pura do Direito (Reine Rechtslehre) pela difusão
e influência alcançada. De família judaica, sendo ele mesmo ateu, Kelsen, foi
perseguido pelo nazismo onde emigrou para a Suíça e depois para os Estados
Unidos, local o qual permaneceu até a morte. Também exerceu a função de docente
na Universidade de Berkeley, Califórnia. Sofreu severas críticas por parte das
correntes filosóficas não-juspositivistas, alegando que sua teoria pura do direito
limita o conhecimento jurídico, enquanto objeto de estudo científico, à sua
dimensão estatal, mais precisamente à norma, apartando da discussão sobre o
direito a própria realidade histórica que o circunda e que o origina. De acordo com
essas críticas, a teoria de Kelsen não permitiria o estudo das relações entre normas
jurídicas e os valores sociais (moral e ética). Constata-se, pois, que o pensamento
de Kelsen não fazia unanimidade. Apesar disso, os princípios fundantes de seu
raciocínio jurídico-científico permitiram o desenvolvimento da análise lógica entre
leis e técnicas jurídicas, e hoje são reconhecidas, servindo de base para muitas das
instituições jurídicas que sustentam o dogmatismo jurídico ideal.
PALAVRAS-CHAVE: Brasil; identidade; Hans Kelsen.

1

2

3

O devido artigo possui informações coletadas na Biblioteca Estadual da Baviera (Bayerische
Staatsbibliothek) e em vários acervos e arquivos da Europa enquanto corpus documental.
Pesquisador/bolsista do Serviço de Intercâmbio Acadêmico Alemão Deutscher Akademischer Austausch
Diens (DAAD) Universidade de Munique, LMU-München. Ludwig-Maximilians-Universität.
Docente Adjunta na Universidade Estadual do Rio Grande do Sul (UERGS). Docente colaboradora do
Programa de Pesquisa e Extensão e Pós-Graduação em Direito da Universidade do Oeste de Santa
Catarina UNOESC.
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INTRODUÇÃO

O indivíduo moderno pode ser entendido a partir de uma perspectiva atomista da
atividade humana, analisando atos e transações complexas em termos de componentes
simples. Por esse motivo, não é incomum considerar a ação humana como um ato
puramente voluntário, deixando de lado a importância do contexto histórico para a sua
significação, fazendo uma separação nítida entre o indivíduo e os papéis sociais que ele
interpreta, de forma a tornar a vida nada além de uma série de episódios desconexos e
incompreensíveis como unidade, liquidando o próprio eu (MACINTYRE, 2001).
Diante dessa constatação, Macintyre diz que, para que o eu subsista, é preciso
entender a vida humana como uma unidade narrativa, com começo, meio e fim,
formada pelas ações humanas individuais, inseridas em cenários sociais, que se
comunicam e são interdependentes:
[...] não podemos caracterizar o comportamento independentemente
das intenções, e não podemos caracterizar as intenções
independentemente dos cenários que tornam essas intenções
inteligíveis, tanto para os próprios agentes quanto para outras pessoas
(MACINTYRE, 2001, p. 347).

Hans Kelsen (1881-1973) é considerado um dos maiores juristas do século XX
(DREIER, 1993; JESTAEDT, 2008: XVI). Ficou conhecido sobretudo por sua obra
Teoria Pura do Direito (TPD), publicada pela primeira vez em alemão no ano de 1934,
recebendo posteriormente novas edições e inúmeras traduções em língua estrangeira. A
TPD imprimiu novas diretrizes à ciência jurídica ao intentar construir uma teoria do
direito em bases puramente científicas e dotada de um objeto específico (a norma
jurídica, Rechtsnorm).
Kelsen é ainda conhecido por seu trabalho como constitucionalista na Áustria do
pós-Primeira Guerra, quando foi consultor jurídico na preparação da Constituição
Austríaca de 1920, considerada até aquele instante, ao lado da Constituição alemã de
Weimar (1919), uma das mais modernas obras em Direito Constitucional. Sua principal
contribuição foi o “controle constitucional” das leis (Verfassungsgerichtsbarkeit),
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através da criação de uma nova instituição jurídica – o Tribunal Constitucional
(Verfassungsgerichtshof).
Com a sua mudança para os EUA em 1940, Kelsen passa a se dedicar cada vez
mais a temas relacionados ao Direito e as Relações Internacionais, centrando sua
escrita no Direito Público Internacional e sobre instituições internacionais (MÉTALL,
1969, 79-80). No entanto, o que poucos mencionam é que Kelsen detém uma
vastíssima obra, com contribuições teóricas e análises em diversas áreas do
conhecimento. Acrescenta-se a seus escritos análises de Ciência Política, Sociologia,
Psicanálise e Teoria Democrática, entre outros temas.
O objetivo central deste artigo é apresentar brevemente e em caráter introdutório,
fugindo sempre que possível aos estereótipos consagrados, alguns aspectos da vida e da
obra deste renomado jurista austríaco. Por último e a título conclusivo faremos breve
referência à alguns elementos e aspectos relacionados à recepção de seus escritos no
Brasil.
Nessa assertiva, pretende-se indicar elementos biográficos a discentes, docentes e
pesquisadores das áreas de Ciências Humanas, Jurídicas e Sociais a fim de sinalizar
elementos até então tidos apenas enquanto conhecimento empírico. Esse olhar permite
um entrelaçamento de fontes e metodologias as quais resultam em um exercício
transdisciplinar - aprofundado os temas de Filosofia, Sociologia e História do Direito.
Trata-se de aspectos fundamentais na formação de humanistas e juristas, bem como de
quaisquer pessoa sensível às angústias e aspirações humanas. E nessa seara nada mais
profícuo do que a história intelectual para despertar a curiosidade e apresentar novos
rumos de reflexão.
Pretendemos refutar ou pelo menos contra-argumentar a visão tradicional –
muito divulgada entre os juristas brasileiros – de um Hans Kelsen “unidimensional”,
teórico exclusivo da TPD e, logo, de um “positivismo jurídico” dito ultrapassado, sendo
apenas o criador de uma teoria jurídica “normativista”. Esta é, comumente, a visão que
se tem de Kelsen e de sua Teoria Pura, constantemente apresentada como algo
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“envelhecido”. Entretanto, não se trata absolutamente disto, pois aspiramos
demonstrar nas linhas que seguem elementos diversificados acerca desse personagem.
Neste sentido, é mister esclarecer duas indagações: qual é o significado dado por
Kelsen a sua TPD? E, em relação a que ela é “pura”? Nesta linha, caberia ainda
diferenciar o positivismo jurídico de tipo kelseniano daquele que ficou mais conhecido
no Brasil, de corte francês e inspiração em Augusto Comte (1798-1857).
Enquanto procedimento metodológico optou-se pelo analítico-biográfico. Já no
tocante às referências, procuramos fornecer uma bibliografia de aprofundamento
concisa, mas precisa e atualizada, com algum panorama de discussões realizadas nos
centros internacionais, para que o leitor possa situar-se e, eventualmente, aprofundarse nos temas que não seremos capaz de abordar aqui com a devida profundidade. Já
adiantamos que não serão muitos, dado o escopo e os objetivos deste trabalho.
O devido artigo divide-se em quatro partes. A primeira nomeada de ‘Um vienese
do mundo’ aborda elementos biográficos de Hans Kelsen, especialmente sua trajetória
acadêmica e profissional. A segunda parte intitulada Kelsen – concepções e debates:
sobre sua obra apresenta elementos que cercaram a concepção e debates ocorridos
acerca de sua principal obra, bem como os conflitos e agremiações a alguns pensadores.
A terceira parte denominada Kelsen e a recepção de seus escritos no Brasil: entre
conservadorismo e catolicismo assinala sobre a recepção das teses e ideias de Kelsen no
Brasil - momento a qual se identifica algumas características de sua atuação enquanto
pensador. A quarta e última parte nomeada de Educação jurídica humanista e demais
contribuições de Kelsen aponta suas colaborações com a cultura jurídica brasileira e
sua produção acerca de outros temas além do Direito.
2

UM VIENENSE DO MUNDO

Sobre Hans Kelsen há até hoje, infelizmente, apenas uma biografia publicada
(MÉTALL, 1969). Editorada e publicada em 1969, portanto quatro anos antes da morte
de Kelsen em 1973, ela foi escrita por seu aluno, amigo e assessor na Universidade de
Colônia, o jurista vienense Rudolf Aladár Métall (1903-1975). Acrescido a esse estudo,
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existe ainda um relato autobiográfico escrito pelo próprio Kelsen (1947). A maioria das
informações sobre a vida e a obra do jurista, via de regra, remontam, portanto, a estas
duas fontes, preciosíssimas sem dúvida alguma, mas atualmente já um pouco defasadas
e datadas de pouca criticidade. Pela sua relevância podemos dizer que falta uma
biografia intelectual mais atualizada, de corte analítico e crítico sobre a sua trajetória
intelectual.
Através do título ‘Um vienese no mundo’ - inspirado na autobiografia do escritor
austríaco Arthur Schnitzler (1862-1931), Uma juventude vienense (Jugend in Wien,
1920) sua obra ficou conhecida e deu origem também ao roteiro do último filme de
Stanley Kubrik (1928-1999), De olhos bem fechados (Eyes wide shut, 1999).
Recentemente o cineasta brasileiro Fernando Meirelles filmou 360º (2012), igualmente
inspirado em obra de Schnitzler, A ronda (Reigen, 1903).
Tal qual Schnitzler, Kelsen, igualmente de origem judaica, pode ser considerado
um autor da famosa “modernidade vienense” (Jabloner, 1998; Huttar, 2001) da virada
do século XIX para o XX (Wiener Moderne). Da mesma geração do escritor austríaco
Stefan Zweig (1881-1942), Kelsen cresceu na Viena da virada do século e, como muitos
outros judeus assimilados à cultura austríaca da época, como por exemplo Sigmund
Freud (1856-1939), é “filho” da era de reformas liberais por que passou o Império
Austro-Húngaro a partir de 1860 (SCHORSKE,2000). Estas reformas trouxeram mais
liberdade e muitas promessas, especialmente para as populações de origem judaica,
que dirigiram-se com rapidez para a Capital do Império (Viena) em busca de novas
oportunidades (GAY, 1989, HOBSBAWM, 2013). Estas correntes migratórias fizeram
da cidade um verdadeiro centro multicultural, onde diversas populações de origens
distintas se estabeleceram e tendências artísticas e científicas inovadoras se
proliferaram no fin-de-siècle (SCHORSKE, 1980). Esse momento de efervescência se
deu malgrado as crescentes demonstrações de preconceito e antissemitismo. A eleição
do prefeito ultraconservador Karl Lueger (1844-1910) no final do século já anunciava
tempos mais difíceis para os judeus na aurora do novo século XX (GAY, 1989, p. 32).
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Um dos signos destas reformas de meados do século XIX foi o vasto processo de
assimilação por que passaram diversas famílias judias, dentre as quais a própria família
de Kelsen. Diferentemente de Freud, por exemplo, que não se converteu, Kelsen
adotaria a religião católica em 1905 para, em 1912, converter-se ao protestantismo. Na
sociedade austríaca conservadora de fins do século XX tratava-se de uma necessidade
para qualquer um que aspirasse a uma carreira acadêmica (MÉTALL, 1969, p. 11;
KORB, 2010, p. 250). Dentro da família de Kelsen, porém, a religião não tivera um
papel crucial e as tradições judaicas tampouco foram cultivadas (MÉTALLl, 1969, p.:
11).
Apesar de ter nascido em Praga, Kelsen pode ser considerado um vienense. Seus
pais se mudaram para a cidade quando ele tinha poucos anos de vida e ali frequentou a
escola e realizou seus estudos primários e secundários, frequentando em seguida a
Universidade, onde doutorou-se e tornou-se, por fim, professor da Faculdade de
Direito da Universidade de Viena, a Alma Mater Rudolphina. Destaca-se ainda o fato de
que Kelsen jamais falou tcheco. A sua língua materna, como a de seus país, era o
alemão.
Durante a Primeira Guerra (1914-1918) trabalhou como assessor do último
Ministro da Guerra do Império Habsburgo, Rudolf Freiherr Stöger-Steiner von
Steinstätten (1861-1921). Com o fim da Guerra e proclamada a República em 1918
(subsequente ao desmoronamento de um dos mais antigos impérios europeus e o fim
do domínio da tradicional casa real dos Habsburgos), foi chamado pelo chanceler Karl
Renner (1870-1950) para ser consultor jurídico na redação da Constituição Austríaca,
aprovada em 1920. Na redação dessa Carta, sua colaboração foi o Tribunal
Constitucional. Esse foi o primeiro tribunal desta espécie no mundo, com a atribuição
de dispor sobre a constitucionalidade das leis criadas pelo Parlamento e, portanto,
detentor de uma poder legislativo “negativo” (WALTER, 2005; KELSEN, 2007, p.75;
DIAS, 2010). Kelsen se tornaria ainda membro da alta Corte Constitucional e ali atuaria
como magistrado até o fim dos anos 20, quando uma reforma conservadora a
dissolveria, abrindo caminho para o austro-fascismo no início da seguinte década.
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Kelsen já vinha sendo muito criticado por suas posições na Corte, favoráveis ao
casamento civil, questão muito candente na época, não apenas na Áustria, mas também
no Brasil. A sua relatoria num processo que envolveu o tema angariou a ira dos
conservadores e dos setores religiosos, obrigando-o a deixar Viena.
Logo em seguida, assume um posto de professor na Universidade de Colônia.
Naquela Universidade teria como colega seu rival teórico em Direito Constitucional, o
jurista alemão Carl Schmitt (1888-1985), autor, dentre outras obras, da Teologia
Política (1922), um ode ao autoritarismo político, revestido de caracteres teológicos. Na
cidade renana, Kelsen não ficaria por muito tempo. Em 1933, com a subida dos nazistas
ao poder, ele é afastado sem vencimentos de seu posto, obrigado então a fugir para a
Suíça.
O golpe dos nazistas o deixou numa situação desconfortável: sem o cargo de
professor e privado de qualquer perspectiva de estabilidade financeira, com mulher e
duas filhas pequenas assume, então, um posto provisório de docente no “Instituto
Universitário de Altos Estudos Internacionais” (Institute Universitaire de Hautes
Études Internationales, IUHEI) em Genebra. A partir daquele momento Kelsen começa
a ampliar seu espectro de interesses, visando um posto no exterior. É nessa época, logo
após a demissão de Colônia, que ele escreve um parecer jurídico sobre a competência
da Assembleia Constituinte brasileira (1933-1934) para modificar seu estatuto interno.
A escrita do parecer se deu a resposta de um convite emitido por Flávio da Silveira e
Roman Poznanski, sendo publicado no primeiro número de Política - Revista de
Direito Público, Legislação Social e Economia, de janeiro de 1934. Ainda no fim de
1933, o mesmo parecer foi objeto de grandes debates entre os parlamentares
brasileiros, que tiveram acesso a ele já nas primeiras sessões da Assembleia. É nessa
mesma época, em torno à Assembleia Constituinte e no início dos anos 1930, que o
nome de Kelsen começa a circular na mídia brasileira e passa a frequentar os debates
jurídicos nacionais.
Em 1939 ele assume um posto na Universidade de Harvard, nos EUA, e em 1940
deixa definitivamente o Continente Europeu. Em 1945 torna-se professor catedrático
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(Full Professor) da Universidade de Berkeley, na Califórnia. Contudo, não é acolhido na
Faculdade de Direito, mas no Departamento de Ciência Política. Após uma série de
viagens ao redor do mundo, inclusive pela América Latina e o Brasil em 1949, onde sua
Teoria Pura é recepcionada com entusiasmo, e uma vida acadêmica bastante profícua,
Kelsen falece em 1973, na sua casa em Berkeley aos altos de seus 91 anos de idade.
3

KELSEN – CONCEPÇÕES E DEBATES: SOBRE SUA OBRA

Pode-se apontar que Kelsen inicia sua obra em 1911, com a publicação de sua tese
de Livre-docência (Habilitation), intitulada Problemas capitais da doutrina jurídica
do estado (Hauptprobleme der Staatsrechtslehre). Neste trabalho já demonstra o firme
propósito de constituir uma nova mentalidade jurídica e fundamentar os estudos de
Direito sobre novas bases científicas, dotados de um objeto próprio (a norma).
Inicia sua produção acadêmica, portanto, voltando-se para temas ligados à
Filosofia jurídica e à Doutrina jurídica do Estado (Staatsrechtslehre). Como já
apontado, embora a maior parte de sua obra se dedique a temas de Direito e Relações
Internacionais, no Brasil Kelsen ficará conhecido especialmente por sua Filosofia
Jurídica e como teórico do Estado: tanto sua obra como constitucionalista – ele talvez
seja o mais famoso da Áustria – como suas teorias de Direito e Relações Internacionais,
assim como outras de suas preocupações, como a Teoria Democrática e Psicanálise, não
serão muito valorizadas, menos ainda lidas.
Nos anos 20 e 30 Kelsen participará de um intenso debate no campo do Direito
Constitucional de fala alemã. Neste debate ele toma uma posição favorável às garantias
constitucionais e à democracia parlamentar. Sofre, então, ataques de todos os lados ao
defender, teoricamente, a “pureza” da Ciência Jurídica com relação a sua
instrumentalização por determinados interesses ou ideologias políticas. Além disso,
nem a democracia parlamentar, nem o controle constitucional das leis estavam
exatamente em alta na Europa Continental. Justo naquele momento as correntes
autoritárias consolidavam-se. Desde o início dos anos 20 o fascista Benito Mussolini
(1880-1945) governava a Itália. Em janeiro de 1933 Adolf Hitler (1889-1945) subia ao
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poder na Alemanha usando os dispositivos de exceção da Constituição de Weimar. Em
1934, seria a vez da Áustria de proclamar uma nova Constituição proposta pelo áustrofascista Engelbert Dollfuss (1892-1934), anulando assim a obra em que Kelsen
participara. A década ainda traria a imposição dos fascismos católicos na Península
Ibérica, com António Salazar (1889-1970) em Portugal e Francisco Franco na Espanha
(1892-1975) (PRUTSCH, 2012).
O principal, mas não único adversário teórico de Kelsen é Carl Schmitt.
Contrariamente a este último, Kelsen defende que a função de guardião da Constituição
deve ser uma atribuição do Tribunal Constitucional, exclusivamente criado com a
finalidade de dispor sobre a constitucionalidade das leis geradas pelo Parlamento,
destituído, porém, de quaisquer poderes legislativos ou executivos. Já Schmitt toma
uma posição mais próxima às concepções da teologia política, sobre a que teorizara
anteriormente: o guardião da Constituição deve ser assumido pela “liderança política”
(Führer) ou por um partido, que também tem a prerrogativa de dispor sobre o “Estado
de Exceção” (Ausnahmezustand) e assim é aquele que detém a soberania (AGAMBEN,
2004; TERTULIAN, 1999; 2011). Não é por mero acaso, que os nazistas se
aproximariam inicialmente das teses de Schmitt, ou vice-versa. Schmitt se aproximaria
dos nazistas em ascensão (KORB, 2010, p. 220-221), uma vez que seu pensamento
emprestava fundamentação teórica a uma condução autoritária da política, centrada
numa liderança ou num partido (KOENEN, 1995).
Em 1934, Kelsen publica a primeira edição de sua obra magna, a conhecida
Teoria Pura do Direito. Posteriormente ela receberá novas edições revistas e
ampliadas, como a de 1960, que foi talvez a mais traduzida e considerada,
possivelmente, a mais famosa.
Segundo o próprio autor, um dos aspectos fundamentais da Teoria Pura é a ideia,
já esboçada na sua Livre-docência de 1911, de que o Estado equivale ao ordenamento
jurídico, ou seja, não é mais do que uma construção jurídica formada por um conjunto
de normas. Assim, não pode se legitimar por outros aspectos estranhos a lógica
normativa, tais como “soberania”, “patriotismo” ou “vontade do povo”. Tal ideia
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permite a Kelsen combater uma das teses mais comuns na época em termos da
doutrina do Estado: a dualidade do Estado, dividido em uma esfera jurídica (compostas
por Leis) e uma esfera política (fundamentada no poder). A tese tornar-se-á famosa
através da pena do jurista Georg Jellinek (1851-1911), em sua obra Teoria Geral do
Estado (Allgemeine Staatslehre), de 1900.
Na visão de Kelsen, ao contrário, o Estado é igual às normas jurídicas e estas são
o direito positivado, estatuído pelos homens. Daí a sua perspectiva jurídica
“positivista”. Cada norma por sua vez retira sua validade de outra norma que lhe é
superior na escala das normas, até que se chegue a uma norma fundamental
(Grundnorm), concretizada pela Constituição, e que confere validade ao ordenamento
jurídico (ao sistema normativo, ao Estado portanto).
Assim, garantir-se-ia no entendimento de Kelsen a “pureza” de uma Ciência do
Direito, que deve tratar exclusivamente do sistema de normas. Kelsen constrói, pois,
uma teoria “tão somente jurídica do Direito”. Logo, Kelsen coloca-se, antes de tudo,
como um opositor da metafísica no Direito e das concepções de direito natural,
igualmente caras à Igreja Católica.
Para Kelsen o objeto da Ciência Jurídica são as normas, que pertencem à ordem
do “dever ser” (sollen) e, por isso, nada podem afirmar sobre aquilo que é (sein). Neste
ponto, mostra-se com toda força a sua inspiração no idealismo alemão influenciado
pela filosofia transcendental de Immanuel Kant (1724-1804).
No entender de Kelsen, uma teoria do Direito que se quer livre de interferências
externas lida exclusivamente com a lógica da ordem normativa. Esta, por seu turno,
nada tem a ver com a teologia, à vontade de uma liderança política particular ou
mesmo com uma ordem supranatural; seu foco deve ser sempre as normas estatuídas
pelos homens, portanto, o direito positivado. A norma constitui um ponto central da
teoria jurídica kelseniana e ela só pode ser estatuída por fatores jurídicos, ou seja, por
outra norma e não aspectos pára-jurídicos. Sua validade decorre, assim, de outra
norma que lhe é superior na escala das normas.
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Posteriormente, influenciado pelo seu aluno Adolf Merkl (1890-1970), Kelsen
elaborou melhor a ideia de uma “estrutura escalonada” (Stufenbau) do ordenamento
jurídico, que termina numa “norma fundamental” (Grundnorm). Esta foi por ele
definida como “uma hipótese” (KELSEN, 1922), mera exigência lógica do sistema
jurídico-normativo e aquilo que lhe confere validade teórica. No direito positivo,
porém, a norma fundamental é representada pela Constituição, o mais alto conjunto de
normas jurídicas do ordenamento. Como se pode ver, trata-se a Teoria Pura de uma
doutrina absolutamente constitucional da ordem jurídica (normativa), voltada para a
lógica do sistema de normas, que constituí, por sua vez, o objeto da Ciência Jurídica
(“pura”) = a uma “ciência das normas”. Este é o sentido de uma teoria “pura” do
Direito: na verdade uma teoria “puramente” jurídica do direito, focada exclusivamente
no ordenamento normativo.
A obra intelectual de Kelsen, todavia, não se limita apenas a TPD. Muito pelo
contrário, esta, embora seja sua obra mais notória, corresponde apenas a uma pequena
parte de sua produção acadêmica. Kelsen preconizava que o jurista não só pode como
deve também se dedicar a outros âmbitos do conhecimento que transcendem as
preocupações puramente jurídicas, como ele mesmo o fez na sua vasta carreira. Mas ao
fazê-lo, porém, deve-se ter a consciência de que não se estará exatamente dedicando à
Ciência Jurídica, ou seja, à teoria “pura” das normas (HUTTAR, 2011, p. 34). Para ele
havia certa afinidade entre a teoria pura e a democracia parlamentar como forma de
governo, assim como com o liberalismo como opção política, uma vez que, em sua
época, foram justamente os opositores mais ferrenhos do liberalismo e os partidários
do autoritarismo e do fascismo que atacaram sua obra. Segundo Kelsen, o tipo defensor
da autocracia, tal como Schmitt, tenderia a concepções de direito natural (próximas da
teologia), enquanto o tipo inclinado aos valores liberais-democráticos simpatizaria com
posições mais favoráveis ao respeito pela legalidade constitucional e, portanto, ligadas
ao positivismo jurídico (KORB, 2010, p. 196). Malgrado sua defesa de uma prática
científica livre de elementos ideológicos, Kelsen jamais se furtou a tomar posições
políticas e se posicionar em debates (KORB, 2010, p. 187). Do ponto de vista ideológico,
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Kelsen considera que o regime democrático parlamentar é o que melhor se coaduna
com a liberdade de pensamento – condição necessária a uma prática científica crítica e
livre.
4

KELSEN E A RECEPÇÃO DE SEUS ESCRITOS NO BRASIL:
ENTRE CONSERVADORISMO E CATOLICISMO

As primeiras menções ao nome de Hans Kelsen no Brasil remontam ao início dos
anos 30. É quando seu nome começa a aparecer na mídia brasileira – especialmente
imprensa - como eminência do Direito. No entanto, a recepção de Kelsen no Brasil será
uma recepção mediada e envolta em caracteres “neotomistas”. O primeiro a levantar a
hipótese de uma recepção de Kelsen pelo campo conservador e ligado ao pensamento
católico na América Latina foi o seu ex-aluno Josef Kunz (1890-1970) (1964). A
hipótese foi posteriormente retomada, entre outros, por Luís Villar Borda para o caso
da Colômbia (1988). Aqui a retomaremos para o caso dos debates constituintes de
1933-34 no Brasil.
Esta recepção brasileira de Kelsen difere em muito da maneira como seu
pensamento foi recebido no meio de fala-alemã, onde enfrentou a resistência e o
desprezo dos setores mais conservadores e daqueles ligados à Igreja Católica. Na sua
terra natal, a Áustria, isso ficou evidente, pois seu nome foi vinculado à socialdemocracia (muito como parte de uma estratégia de difamação dos conservadores de
descredibilizar a sua atuação como jurista, taxando o de “político”), embora, na
realidade, jamais tenha pertencido a este ou a qualquer outro partido. Em parte isso se
deve às suas relações com o chanceler social-democrata Karl Renner, de quem foi
assessor jurídico, bem como à sua participação crucial na Constituição de 1920 –
posteriormente considerada pelos cristãos-conservadores e austro-fascistas como uma
obra “social-democrata”. Suas posições nos anos 20, abertamente favoráveis às
liberdades civis, em especial ao casamento civil e ao divórcio, angariaram-lhe o malestar dos setores mais conservadores, sobretudo ligados à Igreja. Acusações de cunho
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pessoal acompanhado de uma dura campanha na mídia tornaram sua situação em
Viena insustentável (MÉTALL, 1969, p. 56; KELSEN, 2007, p. 77).
No Brasil, curiosamente, Kelsen seria apropriado justamente pelos setores mais
conservadores, comprometidos com o processo de centralização política do Estado e
com a reestruturação das relações (políticas) deste com a Igreja Católica. A
concentração de poderes nas mãos do executivo federal era uma tendência que se
consolidava na época e o Brasil não constituía exceção – o mesmo ocorria na Alemanha
e na Áustria. Contra as reflexões de Kelsen, diga-se de passagem, e em favor das teorias
de Schmitt.
Para estes setores mais conservadores, fortemente representados na Constituinte
de 1933-34, sobretudo através do braço político da Igreja Católica, a Liga Eleitoral
Católica (LEC), interessava apropriar-se das fontes jurídicas internacionais para
fundamentar suas posições político-ideológicas. Assim, buscou-se em Kelsen um
teórico do Estado e, ainda por cima, fez-se dele algo que nunca foi: um teórico da
centralização política do Estado. Justo ele, criador de uma teoria que dissolve o
“Estado” num mero conjunto de normas jurídicas ditadas pela Constituição, e que, do
ponto de vista internacional, defendia a primazia das normas internacionais sobre as
legislações nacionais. Acresce-se a trajetória de Kelsen, na condição de refugiado
daqueles que, na Europa, defendiam a hiper-centralização dos poderes do Estado. Não
é à toa que a primeira Trad. de Kelsen para o português ocorreu em 1938, editada em
Portugal na esteira de consolidação do Estado Novo português. Mas não se tratou da
sua obra magna, mas sim da Teoria Geral do Estado (de 1925). A TPD seria traduzida
apenas um ano depois, em 1939.
Conforme exposto, essa recepção não pode ser compreendida sem remontar à
conjuntura ideológica em se encontrava o Brasil. A Igreja Católica, depois de um
período de relativa perda de poder com o advento da República, buscava reestruturar
suas relações com o Estado. Essa reestruturação se deu, sobretudo, pela ação decisiva
da LEC (WILLIAMS, 1976). Sua ação na Assembleia em favor das medidas de interesse
da Igreja Católica reforçou as tendências que propunham uma leitura de Kelsen no

KATHÁRSIS - CENTRO DE ESTUDOS EM DIREITO E LITERATURA DA IMED

17

ANAIS DO III CIDIL

V. 3, N. 1, JUL/2015

Brasil com “sotaque neotomista”, retomando uma velha tradição do conservadorismo
jurídico brasileiro de ler autores de língua alemã em clave católica. Tendência contraria
que a Escola do Recife de Tobias Barreto (1839-1889) já se batera em fins do XIX.
A chave de leitura católica aproximou o positivismo jurídico de Kelsen do
constitucionalismo de Weimar, onde as (s) Igreja(s) (protestante e católica)
reafirmaram seu status de parceiro privilegiado do Estado. Com isso, Kelsen foi
aproximado ainda da doutrina social da Igreja Católica, inaugurada com a Encíclica
Rerum Novarum, em fins do XIX.
Concretamente, esse passo se deu pela via de uma leitura mediada de Kelsen,
através de um jurista franco-russo chamado Boris Mirkine-Guetzévitch (1882-1955).
Em sua compilação das “Novas Tendências do Direito Constitucional” (1931) ele sugere
uma aproximação da obra constitucional de Kelsen àquela da Constituição alemã de
Weimar, resumindo a última apenas nos seus caracteres que interessavam a Igreja
Católica no Brasil, sobretudo na questão da família e do ensino religioso nas escolas.
Com uma certa pressa o trabalho de Guetzévitch foi logo traduzido ao português, desta
feita em edição brasileira, por Cândido Mota Filho (1897-1977) – um conservador
ligado ao Movimento Verde-Amarelo, de corte católico e nacionalista, do qual
participou também Plínio Salgado (1895-1975), posteriormente o fundador do
integralismo brasileiro. Assim, quando os parlamentares brasileiros citam Kelsen nos
debates constituintes, quem fala é Guetzévitch e a doutrina social da Igreja Católica,
onde o Direito está subordinado à moral cristã demonstrando assim o antagonismo do
momento a qual fundem-se os trabalho em um movimento. Nessa assertiva sabe-se que
a análise dos debates parlamentares de 1933-34 demonstram que a obra de Guetzévitch
constitui a principal fonte pela qual os brasileiros tiveram acesso à obra de Kelsen.
5

EDUCAÇÃO JURÍDICA HUMANISTA
E DEMAIS CONTRIBUIÇÕES DE KELSEN

Com o advento do Estado Novo (1937) e das reformas educacionais de cunho
conservador promovidas pelo Ministério da Educação, através do ministro Gustavo
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Capanema (1900-1985), o nome de Hans Kelsen foi mais uma vez instrumentalizado
teoricamente em prol de um ensino mais tecnicizado do Direito , contrapondo-se à
tradição humanista inaugurada por Tobias Barreto e pela Escola do Recife. Assim,
institucionalizou-se um ensino jurídico voltado à constituição de quadros burocráticos
e operadores jurídicos, via de regra, com pouca capacidade de reflexão crítica sobre a
história e os problemas do País. Tratou-se, assim, de reforçar um ensino voltado para a
dogmática jurídica e isento de perspectiva reflexiva sobre a própria prática jurídica e a
sua história. O positivismo jurídico kelseniano foi apropriado num ambiente onde
“positivismo”, sobretudo de cunho “jurídico”, significa dogmatismo, retomando à
tradição francesa de Augusto Comte.
Em alude a “predominância francesa” – tão criticada por Tobias Barreto – é
possível observar até a atualidade essa característica em alguns espaços enquanto
formação acadêmico-jurídica no Brasil. As escolas de Direito geram muitas vezes
profissionais puramente voltados para uma aplicação dogmática das leis e
exclusivamente interessados numa operacionalidade tecnicista do instrumental
jurídico, como se isso fosse ser “positivista” no sentido kelseniano do termo.
O positivismo jurídico kelseniano significa, em primeiro lugar, um ordenamento
jurídico estruturado e coeso, onde as normas se desdobram de outras normas e estão
dispostas de acordo com os princípios jurídicos estatuídos pela Constituição. Sua
adoção estaria corroborando para amenizar as pressões sócio-antropológicas
instituídas enquanto formação histórica do povo brasileiro. Segundo o antropólogo
Darcy Ribeiro, ‘o jeitinho brasileiro’, a prática do cunhadismo e favoritismo, forma
predominante de sociabilidade instituída pelas elites brasileiras, se reproduziu como
uma espécie de violência simbólica que desconhece, ignora e desrespeita a validade das
normas jurídicas (RIBEIRO, 1995, p. 22). Nesse contexto a teoria de Kelsen seria um
excelente caminho.
Além das contribuições de Hans Kelsen para a ciência jurídica, há, em sua vasta
produção literária, parte não restrita ao Direito. O jurista discorreu, também
profundamente sobre política, sociologia e religião. Foi um respeitado teórico da
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democracia (sobre este tema, ver a coletânea de artigos de sua autoria publicada sob o
título A democracia, traduzido por Vera Barkow e publicado em São Paulo, no ano de
1993 através da Editora Martins Fontes), bem como da justiça. A contraposição,
ademais, que se faz entre o Direito e a Justiça na obra de Hans Kelsen serve de base
para teorias que apontam em seu pensamento uma dupla face (vide, a respeito, o
trabalho O direito e justiça - a dupla face do pensamento kelseniano, publicado pela
Editora Del Rey, de autoria de Jarbas Luiz dos Santos).
Caso fosse amplo o conhecimento de sua obra em todas suas vertentes, grande
parte das críticas sofridas por Kelsen revelar-se-iam inconsistentes, visto ser possível
extrair, com razoável precisão, do conjunto de sua produção literária, as diferenças
entre o Kelsen jurista científico e o Kelsen doutrinador político, desvanecendo-se, por
conseguinte, a crítica acerca de ter buscado o Cientista Jurídico Austríaco a pura e
simples redução da ideia de Direito a um mero sistema lógico, desprovido de conteúdo.
Suas obras acerca da Justiça e do Direito Natural bem ilustram essa constatação,
havendo até mesmo como se falar em interesses diversos e em dupla face do
pensamento kelseniano (uma fase tida como "científica" e outra "metafísica").
Hans Kelsen buscou na Teoria Pura estabelecer um conceito universalmente
válido de Direito, que independesse da conjuntura em que fosse aplicado. E esse escopo
como se sabe foi, em grande parte, alcançado.
5.1

Um panorama sobre a produção intelectual de Kelsen – para
além do Positivismo Jurídico

Como já assinalado, Hans Kelsen é detentor de uma obra vastíssima que vai
desde a sua tese de doutoramento em 1905 sobre a doutrina do Estado em Dante
Alighieri (1265-1321) até a Teoria geral das normas (Allgemeine Theorie der Normen),
publicada postumamente em 1979 por Kurt Ringhoffer e Robert Walter (1931-2010),
ambos do Instituto Hans Kelsen em Viena.
Em sua famosa biografia sobre Kelsen, Rudolf A. Métall divide a obra do jurista
esquematicamente em seis grandes temas principais: teoria jurídica, temas de
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legislação, filosofia jurídica, sociologia, teoria política e crítica de ideologia (Métall,
1969). Como toda esquematização, ela contém alguma dose de simplificação e encobre
alguns “subtemas”, como direito internacional, filosofia política, história do
pensamento, ciência política e teoria democrática. Nessa divisão pode-se dizer que
todos os temas aos quais Kelsen se dedicou houve esmero e dedicação ao longo de sua
carreira, sem minizar sua produção em comparação a Teoria Jurídica. Além disso,
destaca-se ainda a psicologia, tema que ele estudou sobretudo no início dos anos 20, e
que cuja influência, sobretudo da psicanálise freudiana, deixou marcas no seu
pensamento.
O fato é que, entre sua tese de doutoramento e a obra póstuma, Hans Kelsen foi
autor de uma produção acadêmica e intelectual absolutamente multifacetada, que em
muito transcende o estereótipo pelo qual ficou conhecido, como autor estritamente
vinculado à preocupações jurídicas e vinculado iminentemente ao assim chamado
“positivismo jurídico”.
O que poucos sabem, porém, é que a maior parte de sua obra se dedica aos temas
de direito internacional, área que passou a se dedicar mais intensamente a partir de sua
mudança para os EUA em 1940 e, especialmente, com o fim da Guerra em 1945. Além
disso, também se voltou a uma série de temas para além daqueles estritamente
vinculado à ciência jurídica (pura). Não à toa que, sintomaticamente, foi acolhido no
Departamento de Ciência Política da Universidade de Berkeley ao receber a cátedra de
Professor nos EUA em 1945. Tal fato denota suas preocupações acadêmicas amplas,
multidisciplinares.
Mesmo no Brasil, tal qual já argumentamos anteriormente, sua recepção como
teórico do direito, vinculado estritamente ao rótulo do “positivismo jurídico” ou do
“normativismo” (lembrando que no Brasil positivismo tem outro significado, devido à
influência majoritária do positivismo francês de corte comteano), teve suas motivações
políticas. Essa recepção tem suas raízes históricas nos anos1930, como já se
argumentou aqui, e repousa na restruturação das relações de poder entre Estado e
Igreja no Brasil, que se consolidam naquele período e tem como marco simbólico a
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Constituinte de 1934 e as reformas educacionais do ministro Capanema na segunda
metade da década.
Uma das poucas áreas em que Kelsen não se aventurou, exceto na sua juventude,
foi a das belas letras. Kelsen não nutriu a pretensão de ser escritor e tinha uma visão
bastante (talvez até excessivamente) sóbria sobre seus talentos literários. Afirma:
“...tive autocrítica suficiente para perceber a inaptidão do meu talento para obras
artísticas”, embora tivesse no período ginasial ocupado-se muito mais das belas letras e
da filosofia do que das matérias das aulas (Kelsen, 2001).
Dentre alguns de seus textos reconhecidos, que não se ocupam diretamente com a
análise de temas estritamente jurídicos, destacam-se, por exemplo, os de análises
filosófica, política e sobre temas de psicanálise. Digno de nota é, por exemplo, Marx
oder Lasalle (“Marx ou Lasalle”), de 1924 que se ocupa da teoria política socialista,
Vom Wesen und Wert der Demokratie (“Da natureza e valor da democracia”), de
1920, que se ocupa da teoria da democracia parlamentar, Staatsform und
Weltanschauung (“Forma estatal e visão de mundo”), de 1933, que trata das relações
entre sentimentos e política, num corte bastante influenciado pela psicanálise. Por fim,
gostaríamos de destacar ainda Der Begriff des Staates und die Sozialpsychologie (“O
conceito de estado e a psicologia social”), publicado em 1922 na Revista Imago,
coordenada por Freud, e que se debruça sobre a teoria psicanalítica a partir
principalmente da recepção de dois textos do médico vienense - Totem e Tabu (1913) e
Psicologia das Massas e Análise do Eu (1921).
Poucos sabem dos contatos pessoais entre Freud e Kelsen, que se estabeleceram
em 1921 numa temporada de veraneio no interior da Áustria. Dessa relação surgiram
alguns contatos acadêmicos fortuitos, como a palestra de Kelsen no fim do mesmo ano
na Sociedade Vienense de Psicanálise, também liderada por Freud, que deu origem a
referida publicação em Imago.
Neste texto Kelsen se apropria da teoria psicanalítica freudiana na construção de
sua doutrina jurídica do Estado (Staatsrechtslehre), como já se destacou parte
fundamental de sua Teoria Pura do Direito. Essa vinculação com Freud e com a
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psicanálise mais uma vez reforça a multidisciplinaridade com que trabalhou Kelsen e a
partir da qual via os estudos jurídicos – não fechados de forma alguma ao diálogo com
outros campos das Ciências Humanas, como hoje se considera. Pode-se afirmar,
portanto, que Kelsen foi talvez o primeiro jurista a sugerir interfaces entre o Direito, a
Literatura e a Psicanálise.
6

CONCLUSÃO

Jurista austro-húngaro nascido em Praga, cidade na época pertencente ao
Império Austro-Húngaro, hoje na República Checa, Kelsen (1881-1973) foi o criador da
Teoria Pura do Direito e o principal representante do positivismo jurídico, exposto na
obra Hauptprobleme der Staatsrechtslehre (1911), bem como foi considerado o
principal representante da chamada Escola Positivista do Direito. Formado na
Universidade de Direito de Viena, qualificou-se com o trabalho Hauptprobleme der
Staatsrechtslehre (1911). Foi professor em Viena, Colônia, Genebra e na universidade
alemã de sua cidade natal, momento o qual elaborou a Constituição da Áustria (1920),
redigida sob a sua inspiração quando era juiz da Suprema Corte Constitucional da
Áustria. Sob a influência do seu pensamento, esta Carta inovou às anteriores,
introduzindo

no

Direito

Positivo

o

conceito

de

controle

concentrado

da

constitucionalidade das leis e atos normativos como função jurisdicional ao cargo de
um tribunal constitucional, incumbido da função exclusiva de guarda da integridade da
Constituição.
Perseguido pelo nazismo emigrou para os Estados Unidos (1940), onde foi
professor das universidades de Harvard e de Berkeley, na Califórnia. Publicou ainda
Principles of International Law (1952), onde pregou uma unidade jurídica mundial
que prevaleceria sobre às leis adotadas em cada país. Exerceu o magistério na
Universidade de Berkeley, onde viveu seus últimos anos e morreu em Berkeley,
California, U.S.A. Foi um dos produtores literários mais profícuos de seu tempo, tendo
publicado cerca de quatrocentos livros e artigos, publicando livros de sucesso mundial
como Die Staatslehre des Dante Alighieri (1905), Austrian Journal of Public Law
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(1914), Wer soll der Hüter der Verfassung sein? (1931), Reine Rechtslehre (1934), Law
and Peace in International Relations (1942), Peace through Law (1944), General
Theory of Law and State (1945) e General Theory of Norms (1979).
Diante dessas considerações acerca da temática, fica evidente a importância da
biografia para a formação da identidade, já que ela fornece informações relevantes
sobre a história da qual os indivíduos participam. E a história é formada por narrativas
que se correlacionam. Hans Kelsen também colaborou com a área da Filosofia, História
e Sociologia do Direito. Sua acepção no Brasil centrou-se no normativismo jurídico e,
sem dúvida alguma foi a Teoria Pura do Direito a sua mais importante expressão,
principalmente na sua vertente lógico-normativa. Como já assinalado, a Teoria Pura do
Direito tem por objeto a estrutura formal das normas jurídicas e não o seu conteúdo,
porquanto estes últimos, seguindo a doutrina de Kant, Kelsen considerava inacessível
aos conhecimentos científicos. Esta teoria centra as suas atenções para o dever-ser
jurídico "puro", que não é um valor ético, mas sim uma estrutura lógica. Com isso,
distingue a Ciência do Direito tanto da Filosofia jurídica como da Política e da moral,
porque propôs-se a conhecer o Direito como ele é e não por uma perspectiva valorativa
que se enquadra enquanto Filosofia.
A guisa de conclusão, torna-se claro também que Kelsen em sua trajetória
histórica – Europa e Américas permitiu que parte de suas crenças e produções literáriocientíficas colaborassem com a formação e recepção do ideário jurídico. No Brasil sua
tese serviu ao ordenamento teórico, desdobrando-se também na formação inicial dos
estudiosos e profissionais do Direito. Reconhece-se que diante do caráter correlativo da
vida narrativa, as histórias individuais - Kelsen no caso analisado - não pode ser
rigorosamente separada, pois todas elas se limitam e se completam, reciprocamente.
Assim, as biografias, análises de trajetória de vida e os estudos de vida profissional,
enquanto obras literárias que contam narrativas, muitas vezes acabam tangenciando
outras pessoas e áreas além do próprio biografado, as quais tiveram sua participação na
narrativa deste. Assertiva essa aplicada acertadamente quando se estuda a vida e obra
de Hans Kelsen.
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O JOGO PENAL EM O OUTRO GUME DA FACA: CONSIDERAÇÕES SOBRE
A NOVELA DE FERNANDO SABINO A PARTIR DO GUIA COMPACTO DO
PROCESSO PENAL CONFORME A TEORIA DOS JOGOS,
DE ALEXANDRE MORAIS DA ROSA

E DUARDO D E C ARVALHO R ÊGO 1
RESUMO: No Guia compacto do processo penal conforme a teoria dos jogos,
Alexandre Morais da Rosa propõe a compreensão do processo penal como jogo, de
modo que as partes envolvidas num processo judicial ou mesmo num inquérito
policial devem ser entendidas como classes de jogadores (autor/réu,
investigador/investigado, etc.) em busca de uma vitória. Daí decorre que o objetivo
das partes e seus representantes não é necessariamente demonstrar ao julgador a
verdade dos fatos, contribuindo para a promoção da Justiça, mas, ao contrário, o
escopo é sempre ganhar o jogo penal. Em O outro gume da faca, de Fernando
Sabino, o assassino Aldo, que é advogado, prepara o cenário para o cometimento do
crime perfeito e acaba por eliminar a esposa adúltera e seu amante sem deixar
nenhum vestígio do crime passional, tornando presumível, ao menos à primeira
vista, sua vitória no jogo penal. Contudo, o desfecho da trama deixa claro que o
Delegado Amarante, o jogador-investigador, não está disposto a aceitar a derrota
penal, por meio da conclusão do inquérito sem a indicação de um suspeito. Na falta
de provas mais robustas, a Autoridade Policial identificou no filho de Aldo – jovem
rebelde e usuário de drogas – o perfil do criminoso e, com ele, a possibilidade de
vitória no jogo penal. Ao final, a obra de Sabino demonstra como o jogadorinvestigador não visa a reconstituição dos fatos, ou a busca da verdade real, mas,
sim, o desempenho pleno de sua função no jogo penal, que é o de investir alguém
na condição de suspeito/culpado.
PALAVRAS-CHAVE: jogo penal; processo penal; O Outro Gume da Faca; teoria dos
jogos.
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INTRODUÇÃO

Ensina-se nas faculdades de Direito, não sem um certo cinismo, que a persecutio
criminis tem por escopo principal a promoção da Justiça. Diz-se que o combate ao
ilícito penal é a própria razão de ser do Estado, estatuído com o objetivo de promover a
convivência pacífica e a consequente paz social, dando-se a cada um o que é seu.
Sem dúvida, o discurso oficial utiliza-se de propósitos aparentemente bastante
nobres para convencer (e convence!) o cidadão comum, o homem médio (e também o
cidadão extraordinário e o homem acima da média) de que o Direito Penal é a chave
para a resolução dos conflitos individuais e sociais.
Porém, o que se verifica na prática é que o aparelho penal funciona numa outra
lógica, distanciada da nobreza proclamada no discurso: em vez de buscar a promoção
da Justiça, o processo penal visa, na verdade, manter a máquina penal funcionando,
custe o que custar, porque é o crime que lhe dá vida e lhe confere utilidade. O filósofo
francês Michel Foucault já alertava para a lógica penal distanciada do discurso quando
demonstrou que ela opera a partir da construção do conceito de delinquente pelo
aparelho penal2. Vera Regina Pereira de Andrade, por sua vez, há tempos chamava a
atenção para a eficácia às avessas do sistema penal, ao dizer que “Mais do que uma
trajetória de ineficácia, o que acaba por se desenhar é uma trajetória de eficácia
invertida, na qual se inscreve não apenas o fracasso do projeto penal declarado mas,
por dentro dele, o êxito do não projetado”3.

2

3

De acordo com Michel Foucault, “Por trás do infrator a quem o inquérito dos fatos pode atribuir a
responsabilidade de um delito, revela-se o caráter delinquente cuja lenta formação transparece na
investigação biográfica. A introdução do ‘biográfico’ é importante na história da penalidade. Porque ele
faz existir o ‘criminoso’ antes do crime e, num raciocínio-limite, fora deste. [...] O delinquente se
distingue também do infrator pelo fato de não somente ser o autor de seu ato (autor responsável em
função de certos critérios da vontade livre e consciente), mas também de estar amarrado a seu delito por
um feixe de fios complexos (instintos, pulsões, tendências, temperamento). A técnica penitenciária se
exerce não sobre a relação de autoria mas sobre a afinidade do criminoso com seu crime” (FOUCAULT,
Michel. Vigiar e punir: nascimento da prisão. Trad. de Raquel Ramalhete. 27. ed. Petrópolis, Vozes,
2003, p. 211).
ANDRADE, Vera Regina Pereira de. A ilusão de segurança jurídica: do controle da violência à
violência do controle penal. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 1997, p. 293.
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Com efeito, em sociedades capitalistas e mercantilistas como a nossa, o processo
penal, como tantas outras coisas, vira um negócio. E, como todo negócio, só anda bem
se tiver matéria prima (seres humanos), demanda (crimes) e lucro (financeiro ou não).
Cabe a pergunta: o que seria do Ministério Público, da Advocacia e do Poder Judiciário
se não houvesse crimes para denunciar, defender e julgar? Assim é que o Promotor, o
Advogado e o Juiz precisam do crime para dar sentido às suas existências. Em certo
sentido, o desejam.
A grande contribuição da Literatura para o Direito é, de certa forma, denunciar
essa lógica nada nobre e completamente descompassada com o discurso oficial que
opera no dia-a-dia, ou seja, na vida real dos processos penais. A partir da Literatura
pode-se compreender, sem os tecnicismos inerentes à linguagem jurídica, o modus
operandi de criminosos, juízes, delegados, promotores, advogados, etc.
A escolha pela novela policial de Fernando Sabino se deu por duas razões: (i) os
romances ou novelas policiais não têm sido abordados como fonte de inspiração para
os principais estudos em Direito e Literatura no Brasil, talvez por alguma espécie de
preconceito em relação ao gênero; e (ii) O outro gume da faca conseguiu antecipar em
muitos anos aquela lógica trabalhada por Alexandre Morais da Rosa em seu Guia
compacto do processo penal conforme a teoria dos jogos, no sentido de que as partes
envolvidas num processo penal ou num inquérito policial não visam buscar a promoção
da Justiça, mas, sim, ganhar o jogo penal4.
Relativamente ao segundo aspecto, importa mencionar, desde já, que, numa
primeira leitura, a trama parece girar indubitavelmente em torno de temas como
traição, assassinato e culpa. Não obstante, numa leitura mais atenta, o que se percebe é
que o pequeno livro trata, sobretudo, da difícil tarefa de investigar o crime perfeito, isto
é, aquele crime que não deixa sequer rastros de autoria, tal qual o duplo homicídio
cometido por Aldo Tolentino em O outro gume da faca. Nesse sentido, é preciso
4

Importante ressalvar que, com a sua obra, Alexandre Morais da Rosa tem o nítido propósito de
melhorar (ou democratizar) o processo penal utilizando-se da teoria dos jogos. Parece-me que a
intenção do autor não seja propriamente defender que o processo penal deva ser necessariamente
entendido como jogo, mas, já que assim o é, o autor advoga que os partícipes da relação se preparem
para tanto, inclusive dando dicas.
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atentar para a atuação do Delegado Amarante, o jogador-investigador. É ele quem,
sempre desconfiado, dá fôlego ao inquérito policial, chamando a atenção para
elementos que parecem secundários, mas que, repentinamente, vão aos poucos
mudando os rumos da investigação. Se não há dúvidas de que Aldo é o protagonista da
novela, o Delegado Amarante é, dentro da lógica dos jogos, o “jogador a ser batido”.
Em suma, o que se pretende neste texto é demonstrar como a investigação
criminal conduzida pelo Delegado Amarante na novela de Sabino revela a lógica dos
jogos, a ponto de, em resposta ao crime perfeito cometido por Aldo, o jogadorinvestigador utilizar-se de artifícios jurídicos para incriminar um terceiro – não por
acaso o filho “problemático” e “drogado” do verdadeiro assassino –, consagrando-se o
vencedor daquele jogo penal.
2

DIREITO E LITERATURA NOS ROMANCES POLICIAIS

Em outra oportunidade, ponderei que “Realizar uma pesquisa em Direito e
Literatura deve ser mais do que simplesmente procurar o Direito em uma obra literária
ou utilizar um romance, por exemplo, como mera ilustração para uma determinada
teoria jurídica”. Disse ainda que
A verdadeira importância de um estudo dessa envergadura está, salvo
melhor juízo, no pensar o Direito a partir da Literatura; interpretar
como ele funciona em relação aos personagens envolvidos na trama e
como a história narrada modifica ou aprimora o entendimento do
leitor no que se refere ao papel desempenhado pelo Direito nas
próprias relações sociais5.

A preocupação, externada em nítido tom de censura, tinha por trás a
desconfiança em relação à profusão de estudos apresentados à comunidade jurídica
sem maiores reflexões ou rigores científicos, utilizando muitas vezes a Literatura como
mero instrumento de divulgação ou crítica de institutos jurídicos específicos, num
determinado lugar e tempo.
5

RÊGO, Eduardo de Carvalho. Culpa e punição dos irmãos parricidas: o romance de Dostoievski sob a
perspectiva da pesquisa em Direito e Literatura. In: OLIVO, Luis Carlos Cancellier de (Org.).
Dostoievski e a filosofia do direito: o discurso jurídico dos irmãos Karamázov. Florianópolis: Fundação
Boiteux, 2012, p. 81-112.
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Evidente que essa confusão teórica não ocorria por oportunismo ou má-fé
daqueles poucos acadêmicos que, resolutos, resolviam dedicar seu precioso tempo a
pensar o Direito a partir da Literatura. Ao contrário, parece-me que esse cenário se
construiu justamente pela incipiência do Direito e Literatura no Brasil.
Embora em tempo recorde – pois se passaram apenas dois anos da publicação do
texto acima mencionado – a perspectiva dos estudos em Direito e Literatura modificouse. Com a criação da Rede Brasileira de Direito e Literatura (RDL) em 2014 e com a
consolidação do Colóquio Internacional de Direito e Literatura (CIDIL), que já está em
sua terceira edição, o nível dos trabalhos apresentados e publicados em nosso país tem
crescido naturalmente.
Penso que esse crescimento tenha a ver também, e sobretudo, com a escolha dos
textos literários a serem abordados sob o viés do Direito: quando se pensa o Direito a
partir de Sófocles, Fiódor Dostoievski, Franz Kafka, Herman Melville, Albert Camus,
Eça de Queirós ou Machado de Assis, por exemplo, as possibilidades são naturalmente
múltiplas, admitindo-se uma pluralidade de interpretações distintas, porém igualmente
interessantes e válidas.
Assim é que os melhores trabalhos atualmente disponíveis no mercado são
análises de obras literárias clássicas. A título de exemplo, menciona-se que, no ano de
2013, Lenio Luiz Streck e André Karam Trindade organizaram obra intitulada Direito e
Literatura: da realidade da ficção à ficção da realidade, na qual reuniram textos com
análises sobre as obras de Franz Kafka, Honoré de Balzac, Daniel Defoe, Ulisses, entre
outras grandes escritores da Literatura mundial6.
Não obstante o satisfatório rumo que a pesquisa em Direito e Literatura está
tomando no Brasil, penso que já seja hora de incluir em seu contexto o mais popular –
e talvez por isso mesmo o mais criticado – dos gêneros literários: o romance ou a
novela policial.

6

Cf. STRECK, Lenio Luiz e TRINDADE, André Karam (Orgs). Direito e literatura: da realidade da ficção
à ficção da realidade. São Paulo: Atlas, 2013.
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Pode-se conceituar o romance policial como aquela literatura de suspense na qual
a trama gira em torno do cometimento de um ou vários crimes e de sua respectiva
apuração. Geralmente, há um profundo antagonismo entre o criminoso (mau) e aquele
agente, geralmente policial (bom), designado para desvendar o crime cometido. Nas
palavras de Adriano Ramon Lani,
[...] no romance policial, o que está quase sempre em jogo é
identificar e punir alguém que rompeu o ordenamento jurídico,
ameaçando a ordem social. O relato vai, assim, pôr em cena um
personagem heróico (mito) que, munido de conhecimentos técnico
científicos, oferecerá soluções (ideológicas), identificação e punição do
culpado7.

A julgar pela sua conceituação, a princípio não haveria qualquer razão que
justificasse possível preconceito dos envolvidos com Direito e Literatura em relação ao
romance ou novela policial, tendo em vista que as temáticas usualmente trabalhadas
nessa espécie de gênero literário são muito afetas ao universo jurídico: crime,
investigação, inquérito, processo, julgamento, punição, etc.
Ocorre que, justamente por utilizar-se de categorias tão intimamente ligadas ao
Direito Penal, não necessariamente com o rigor técnico que um bom profissional do
Direito utilizaria, o romance policial acaba muitas vezes se tornando um prato cheio
para simplificações – tanto por parte do autor quanto por parte de seus leitores.
Dentre os especialistas em Literatura, o romance policial também não é
unanimidade. Inclusive, muitos o rotulam de “subliteratura”. Veja-se o comentário de
J.C. Guimarães:
Apesar do sucesso estrondoso, inclusive entre escritores do nível de
um Borges, um Bioy Casares, o romance policial é normalmente tido
pela crítica, em especial a norte-americana, como subliteratura.
Razões não faltam para explicar a severidade desse julgamento. O
gênero quase sempre carece do fundamental, aquilo que Carpeaux, em
“História da Literatura Ocidental”, chamou de “verdade moral e
psicológica”, tão apreciada e indispensável ao gênio de um
Dostoievski, de uma Virginia Woolf ou de um Machado de Assis. A
ausência desse elemento axiológico – espécie de lei pétrea do grande
romance clássico – deve-se possivelmente ao fato de a ação ser mais
7

LANI,
Adriano
Ramon.
A
literatura
da
cultura
de
massa.
<http://monografias.brasilescola. com/educacao/a-literatura-cultura-massa.htm>.
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importante do que a densidade para a finalidade da trama. E mais: o
quebra-cabeças que encerra corresponde de fato a um jogo de peças
pré-moldadas, baseado num “a priori” que vem a ser a existência de
um crime, um detetive e um assassino. É uma convenção, com a
chatice de todas as convenções e enquadramentos8.

De igual modo, para Georg Lukács o romance policial não seria um romance
legítimo, mas apenas uma caricatura. Chamando o romance policial de “leitura de
entretenimento”, o autor ponderou:
[...] o romance possui uma caricatura que lhe é quase idêntica em
todos os aspectos inessenciais da forma: a leitura de entretenimento,
que indica todas as características exteriores do romance, mas que em
sua essência não se vincula a nada e em nada se baseia, carecendo com
isso de todo o sentido9.

J.C. Guimarães arremata, dizendo que “O romance policial, gênero que não se
enquadra nas categorias modernista e de vanguarda, é fértil em escritores de talento
inferior”10.
Não se pretende aqui combater as críticas, e nem dizer se elas são justas ou
injustas, mas o fato é que existem escritores bons e escritores ruins em todos os gêneros
literários. Provavelmente os maus escritores de romances policiais vencem em números
absolutos os bons escritores. Porém, um gênero que conta com nomes como o de Edgar
Alan Poe, Arthur Conan Doyle, Agatha Christie e Fernando Sabino não pode ser
simplesmente descartado: compete àqueles que pretendem trabalhá-lo selecionar os
escritos relevantes, descartando os irrelevantes, como, de resto, se faz com tudo na
vida.
De certo modo apaziguando a polêmica, Raquel Vieira Parrina Sant’Ana
identificou, em sua dissertação de mestrado, defendida na Faculdade de Filosofia,
Letras e Ciências Humanas da Universidade de São Paulo, boas qualidades no que
chamou de “literatura policial”:

8

9
10

GUIMARÃES,
J.
C.
O
romance
policial
é
subliteratura?
Disponível
<http://www.jornalopcao.com.br/posts/opcao-cultural/o-romance-policial-e-subliteratura>.
LUKÁCS, Georg. A teoria do romance. São Paulo: Editora 34, 2000, p. 73.
Id., ib.
KATHÁRSIS - CENTRO DE ESTUDOS EM DIREITO E LITERATURA DA IMED

34

em:

ANAIS DO II CIDIL

V. 2, N. 1, JUL/2014

O fato é que a literatura policial representa um dos gêneros mais bemsucedidos de todos os tempos. Poucos estilos foram capazes de
florescer em lugares tão diferentes – desde os Estados Unidos à
adaptação perfeita à cultura britânica, o giallo italiano, o polar
francês, o suirishousetsu japonês, etc. – e influenciar tão
massivamente a evolução de outras artes, como o cinema, e ainda o
teatro, o rádio e a televisão. Suas origens já foram apontadas em
lugares tão diferentes quanto no Oedipus Rex, no Zadig, ou em As mil
e uma noites. Muitos outros gêneros se originaram dele, como a ficção
científica, o drama de tribunal, além de suas próprias subdivisões,
como o policial duro, o filosófico, o analítico... Talvez seja o único
gênero literário a se tornar um jogo de tabuleiro11.

O que se pretende defender neste artigo é que é possível pensar o Direito a partir
da literatura policial de boa qualidade. E, para tanto, é preciso que o jurista se desarme
de preconceitos e deixe de torcer o nariz, principalmente quando se deparar com
eventual falta de técnica, linguagem coloquial ou maneirismos desenvolvidos pelos
literatos em estudo. Pouco importa se o autor do romance policial sabia ou não a
diferença entre denúncia e queixa-crime, agravo e recurso em sentido estrito ou
pronúncia e condenação. O que importa é que sua trama seja capaz de despertar o leitor
interessado para as situações que ocorrem no cenário jurídico e que acabam
influenciando o próprio dia-a-dia dos indivíduos. Em suma: desde que o romance ou
novela policial problematize de forma séria a realidade jurídica do tempo em que se
vive, poderá constituir material desejável para o campo de estudo Direito e Literatura.
Tendo isso em vista, a escolha de O outro gume da faca, de Fernando Sabino,
parece acertada, pois, além de ser um autor respeitado e de qualidade, conseguiu trazer
em sua novela diversos assuntos interessantes para serem discutidos pelos
profissionais do Direito. Se, como ponderado por Raquel Sant’Ana, o romance policial é
o único gênero literário a se tornar um jogo de tabuleiro, talvez não haja obra melhor
para dar ensejo à análise do processo penal conforme a teoria dos jogos, tal como
desenvolvido pelo jurista Alexandre Morais da Rosa em seu Guia Compacto.

11

SANT’ANA, Raquel Vieira Parrine. Contradições do detetive: a literatura policial como problema para a
teoria literária em obras de Machado de Assis, Jorge Luis Borges e Roberto Bolaño. 2012. 141 f.
Dissertação (Mestrado em Teoria Literária e Literatura Comparada) Faculdade de Filosofia, Letras e
Ciências Humanas da Universidade de São Paulo, São Paulo.
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SÍNTESE DA NOVELA DE FERNANDO SABINO

A novela12 O outro gume da faca, do escritor brasileiro Fernando Sabino, conta a
história do modesto advogado Aldo Tolentino, cinquenta anos, pai de três filhos – dois
dos quais teve com Maria Lúcia, sua segunda e atual esposa.
A trama se desenrola a partir das desconfianças de Aldo em relação ao agir de
Maria Lúcia. Relata o narrador que, quando percebeu o comportamento estranho de
sua esposa, consubstanciado numa repentina agressividade e num súbito desejo sexual
nunca antes demonstrado, o personagem principal da novela armou um cenário
perfeito para investigar os passos da esposa durante sua ausência em casa, no
expediente do escritório de advocacia que dividia com o amigo Marco Túlio:
Alegando que, na sua ausência, as crianças entravam à vontade no
escritório [de casa] e mexiam em tudo, Aldo Tolentino ultimamente
dera para trancar a porta à chave ao sair para o trabalho.
Naquela manhã, todavia, teve antes o cuidado de soltar o trinco da
janela que dava para a varanda, deixando-a apenas encostada13.

O plano de Aldo era afastar-se do seu local de trabalho no horário do expediente,
sob a escusa de compromissos no Fórum, e retornar imediatamente à sua residência,
instalando-se secretamente no escritório que havia deixado destrancado, onde havia
uma extensão do telefone que poderia ser acionada no momento em que a esposa
fizesse menção de realizar ligações:
A princípio pensou simplesmente em segui-la. Abandonou logo a
idéia, era um risco que não podia correr: se ela por acaso percebesse,
estaria desmoralizado. Então optou pelo plano que agora punha em
prática. E ali estava, à espera. Esperaria o dia inteiro, se fosse preciso.
Sentia remorso pelo que fazia, mas não tinha alternativa: era para o
bem de ambos, para salvar aquele casamento.
Não se passaram nem vinte minutos, e ouviu o ruído do telefone.
Alguém discava lá em cima, no quarto. Tirou com cuidado o fone da
extensão, ficou à escuta14.
12

13

Em entrevista intitulada Para além do crime, constante na 3ª edição de O outro gume da faca,
Fernando Sabino esclarece que o referido texto “É uma novela, muito embora hoje em dia a designação
nem sempre se refere a um gênero literário entre o conto e o romance, confundida pelo grande público
com novelas de televisão. Junto com O bom ladrão e Martini seco, já lançadas pela Editora Ática,
compõe uma trilogia do amor, intriga e mistério sob o título A faca de dois gumes” (SABINO, Fernando.
O outro gume da faca. 3. ed. São Paulo: Ática, 1999, p. 5).
Id., ib., p. 9.
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Mas a ligação que revelou o segredo buscado por Aldo só foi recebida por Maria
Lúcia muitas horas depois do momento em que havia se instalado em segredo no
escritório de casa, quando o envelhecido advogado “já não podia mais de impaciência,
arrependido daquele plano louco”:
Foi quando o telefone tocou.
Esperou ansioso que ela atendesse lá em cima. A campainha soou
várias vezes e parou. Então ele retirou com cuidado o fone do gancho.
– Desculpe, eu estou saindo do banho – era Maria Lúcia, mas com
uma voz diferente, mais grave e sensual: – Pensei que você não ia
telefonar nunca mais, não aguentava esperar. Então fui tomar meu
banho.
Respondeu uma voz de homem – ele reconheceu imediatamente a voz
de Marco Túlio. Por um instante, desnorteado, chegou a achar que o
colega queria falar com ele. Logo entendeu tudo, e a emoção foi tão
forte que começou a tremer. Teve de afastar um instante o fone, para
que a respiração descontrolada não o denunciasse. Conseguiu se
dominar e voltou a ouvir15.

Na conversa entre os amantes, Marco Túlio revelou à Maria Lúcia um plano para
passarem alguns dias juntos: tendo em vista à viagem da esposa Sônia à Petrópolis,
dera um jeito de mandar Aldo numa viagem de negócios a São Paulo:
– Tudo arranjado. É esta a surpresa: vai a São Paulo amanhã.
Desencavei uma reunião lá para ele. A reunião pode se prolongar por
uns três dias. Depende de Sônia ir ficando por lá. Que tal?
– Ele ainda não voltou do foro?
– Ainda não. Está lá desde manhã.
– Então por que você não telefonou antes? Me deixou esse tempo todo
esperando.
– Porque eu próprio tive um dia ocupadíssimo. Foram mil
providências para ter o resto da semana livre. Você precisava ver como
ele ficou com a idéia da viagem. Rindo à toa. Se sentido
importantíssimo. E foi para o foro pôr em dia os processinhos dele
para poder viajar sossegado.
– Neste caso, você pode vir para cá amanhã – lembrou ela: – Ficamos
aqui mesmo, vai ser ótimo.
– E as crianças?
– Já estarão dormindo quando você chegar. O quarto delas é lá no
fundo, não tomam nem conhecimento. E o estafermo está viajando.
– Quem?

14
15

Id., ib., p. 19.
Id., ib., p. 22.
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– Paulo Sérgio, o filho dele. Por falar nas crianças, vou ter de desligar,
elas daqui a pouco estão chegando do colégio e invadindo meu quarto.
– Você está falando de onde? Do quarto?
– Eu não contei que ele é tão esquisito que deu para trancar o
escritório e levar a chave? Diz que é por causa dos meninos. Veja se
alguém pode aguentar um homem desses.
Trêmulo, a respiração opressa, Aldo mal podia segurar o fone16.

Traído pela esposa e pelo colega de escritório de advocacia, Aldo então pôs em
prática o plano que possibilitou pegar os dois em flagrante: não obstante tenha ido a
São Paulo na viagem de negócios, resolveu tomar um avião de volta ao Rio de Janeiro
naquela mesma noite, utilizando-se da carteira de identidade que havia secretamente
tomado do office boy que trabalhava consigo no escritório de advocacia. Era o plano
perfeito: informara à recepcionista do hotel que assistiria ao jogo de futebol no quarto e
que, nesse ínterim, não gostaria de ser incomodado por ninguém. Solicitou até uma
ligação no início do jogo, certificando-se de que não iria perdê-lo por estar dormindo,
deixando programado um gravador com a resposta de agradecimento.
Enquanto todos pensavam que estava assistindo ao jogo na televisão, Aldo
dirigiu-se à sua residência no Rio de Janeiro:
Pretendia apenas surpreendê-los, não era isso mesmo? Já não sabia
bem o que pretendia. Não pensava em matar, mas também não
pensava em morrer. O plano era para o que desse e viesse: tinha que se
defender. Se alguma coisa acontecesse de pior, a culpa não seria sua:
para todos os efeitos ele estava em São Paulo. Não foi para lá que
Marco Túlio o mandou?17.

Chegando em casa, viu o automóvel de Marco Túlio estacionado na rua em frente
e logo se lembrou de uma pistola que o amigo sempre carregava consigo. Ficou
imaginando se na noite de hoje a teria levado à sua residência. Ao adentrar e
aproximar-se de seu quarto, ouvia cada vez mais fortes as vozes da esposa e do amante.
Avistou a pistola, pegou-a, “no exato momento em que eles, a rir, voltavam para o
quarto”:

16
17

Id., ib., p. 24-25.
Id., ib., p. 42.
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Girou sobre si mesmo e deu com os dois, o riso por uma fração de
segundo ainda estampado no rosto, estatelados de terror à porta do
banheiro – ele com uma toalha em torno da cintura, ela inteiramente
nua. Não teve tempo de dizer nada: ela fez menção de se virar para
voltar ao banheiro, ele em desespero avançou instintivamente em sua
direção. O primeiro tiro a atingiu no pescoço, o segundo o alcançou no
peito – viu, siderado, ambos tombarem ao mesmo tempo, ela de lado,
ele de frente, braços estendidos quase roçando seus pés18.

Embora consternado, Aldo tomou um táxi em direção ao aeroporto e embarcou
de volta a São Paulo a tempo de retornar ao hotel nos minutos finais do jogo entre
Santos e Botafogo. Adentrou ao seu quarto e só saiu no dia seguinte, com destino à
reunião de negócios que havia sido arranjada por Marco Túlio.
Mais tarde, a Secretária do Escritório de Advocacia, Dona Mirtes, entrou em
contato com Aldo, solicitando o seu retorno ao Rio de Janeiro, tendo em vista o
acontecimento de “Um acidente com o Dr. Marco Túlio e Dona Maria Lúcia”19.
Foi então que o assassino travou conhecimento com o Delegado Amarante.
Embora o Chefe de Polícia tenha inicialmente desconfiado de Aldo, o homem logo se
convenceu de que o advogado carioca era inocente. Assim sendo, conduziu Aldo ao
funeral da esposa e prosseguiu com a investigação, em que o maior suspeito era Paulo
Sérgio, filho mais velho de Aldo, que havia voltado de viagem no mesmo dia em que o
pai cometera o crime contra Maria Lúcia e Marco Túlio.
Paulo Sérgio havia chegado de sua viagem pouco depois do crime. Seu
quarto era nos fundos, no andar térreo, mas subiu ao andar de cima ao
ver a luz acesa, e deu com que os jornais chamavam de cena macabra,
sinistra, horripilante. Cometeu a leviandade de apanhar no chão a
pistola, acreditando que o assassino ainda podia estar no interior da
casa e, assim armado, pudesse dominá-lo. Percorreu a casa inteira, e
não descobrindo ninguém, além das crianças que dormiam, as
empregadas estando ausentes, de folga – telefonou para a polícia, que
o encontrou completamente desarvorado, de arma ainda na mão20.

Vendo que o filho seria responsabilizado pelo crime que não havia cometido, Aldo
resolveu contar a verdade ao Delegado Amarante. Entretanto, o assassinato havia sido
18
19
20

Id., ib., p. 44.
Id., ib., p. 51.
Id., ib., p. 79-80.
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tão bem planejado, o crime cometido havia sido tão perfeito, que a autoridade policial
não acreditou na versão. Para ele, tratava-se do pai querendo assumir a culpa do filho:
– Respeito a sua atitude, Dr. Tolentino. E não tenho vergonha de
confessar que ela me enche de admiração pelo senhor. Também sou
pai, e espero que Deus me poupe de jamais estar em situação
semelhante à sua. Mas, sinceramente, eu não sei se, em seu lugar,
seria capaz de fazer o mesmo21.

Provavelmente presumindo a culpa do pai traído, o filho confessou a autoria do
crime e se recusou a aceitar a ajuda de Aldo, que não teve tempo de pôr em prática os
planos de assumir a defesa técnica do filho, impetrando imediatamente um habeas
corpus para que Paulo Sérgio pudesse responder o processo em liberdade: logo após
deixar a delegacia, recebeu a ligação comunicando o suicídio:
– Alô, Dr. Tolentino?
Custou a reconhecer a voz do delegado, e mais ainda a entender o que
ele queria dizer, cheio de cuidados e rodeios.
– Diga logo – resmungou.
O delegado informou que Paulo Sérgio havia se enforcado com a
camiseta em sua cela.
– Vou já para aí22.

Contudo, a narrativa termina com Aldo se dirigindo até a copa de sua casa,
pegando um vidro de remédios e tomando todos os comprimidos. De volta ao escritório
em que havia descoberto a traição de sua mulher, pôs-se a dormir.
4

ALEXANDRE MORAIS DA ROSA
E O PROCESSO PENAL CONFORME A TEORIA DOS JOGOS

A teoria dos jogos é um ramo da matemática. Conforme explica Alecsandra Neri
de Almeida,
A teoria dos jogos é a aplicação da lógica matemática no processo de
tomada de decisões nos jogos, utilizada na economia, na política, na
guerra e caracterizada, como nos jogos, por conflitos de interesses
determinando a melhor estratégia para cada jogador.

21
22

Id., ib., p. 88.
Id., ib., p. 101.
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Em acréscimo, a articulista detalha:
A teoria dos jogos tem a finalidade de prever os movimentos dos
outros jogadores, sejam eles concorrentes ou aliados, através dessa
teoria os jogadores se posicionam da melhor forma para obter o
resultado desejado.
O objetivo da teoria dos jogos é entender a lógica na hora da decisão e
ajudar a responder se é possível haver colaboração entre os jogadores,
em quais circunstâncias o mais racional é não colaborar e quais
estratégias devem ser adotadas para garantir a colaboração entre os
jogadores.
A teoria dos jogos, por meio da matemática, equaciona os conflitos,
onde o foco são as estratégias utilizadas pelos jogadores23.

O maior expoente da teoria dos jogos foi o matemático americano John Forbes
Nash Junior, que teve sua vida retratada no filme Uma mente brilhante, dirigido por
Ron Howard e protagonizado por Russel Crowe no ano de 2001. Em sua tese Jogos
não-cooperativos, publicada em 1951, “Nash provou a existência de ao menos um
ponto de equilíbrio em jogos de estratégias para múltiplos jogadores”, dizendo que
“para que ocorra o equilíbrio é necessário que os jogadores se comportem
racionalmente e não se comuniquem antes do jogo para evitar acordos”24.
Em suma, a teoria dos jogos pode ser compreendida como um conjunto de
estratégias que auxiliam os indivíduos (entendidos estes como jogadores) na tomada de
suas decisões dentro de um contexto acadêmico, profissional, esportivo, etc., sendo que
tais decisões, para serem bem sucedidas, devem necessariamente levar em conta
também as decisões tomadas pelos outros jogadores. A palavra de ordem para
desempenhar um bom papel no contexto da teoria dos jogos é estratégia e a chave para
entender a teoria dos jogos é abandonar a lógica individualista, buscando sempre
entender a melhor jogada a partir da interação com o outro, seja ele o aliado ou o
oponente.
Alexandre Morais da Rosa, em obra editada recentemente, procura entender o
processo penal a partir da teoria dos jogos. Segundo L.A. Becker, que prefacia o livro,

23

24

ALMEIDA, Alecsandra Neri de. Teoria dos jogos: as origens e os fundamentos da teoria dos jogos.
Disponível em: <http://www.gilmaths.mat.br/Artigos/Teoria%20dos%20Jogos.pdf>.
Id., ib.
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“Assim como na guerra e no jogo, no processo cada um busca egoisticamente a vitória
(desequilíbrio), não a ‘justiça’ (equilíbrio) – Huizinga”25. É como se o processo judicial,
notadamente o penal, fosse realmente um jogo, no qual as partes em conflito buscam
desesperadamente a vitória. Nessa toada, nem Ministério Público nem denunciado,
nem querelante e querelado, querem justiça: eles querem convencer o julgador de que
as suas razões são as mais corretas. Em suma, as partes antagônicas querem vencer o
jogo!
De acordo com a teoria dos jogos, “esse comportamento egoístico produz um
resultado pior para o conjunto de jogadores”26. Evidente, pois, quanto mais combativos
e antagônicos os jogadores, mais as partes têm a perder com o jogo penal. Daí se
afirmar que “Não se pode estudar isoladamente os jogadores e os julgadores. Somente
na relação entre eles é que o jogo processual faz sentido”27.
Com efeito, a teoria dos jogos aplicada ao processo penal tem por escopo auxiliar
os jogadores a “moverem suas peças” adequadamente, de modo que não haja uma total
disparidade entre as partes envolvidas na querela. É preciso que cada jogador tenha a
exata noção do papel que desempenha dentro do processo penal. Nesse sentido, várias
dicas são prescritas por Morais da Rosa:
No processo penal a sorte possui seu lugar e deve ser considerada na
elaboração da estratégia e das táticas no decorrer da partida, mas
guardam pertinência com a capacidade, experiência e atitude do
jogador. A protagonista dos jogos processuais é sempre uma ação
humana e daí a importância da teoria dos jogos.
Em texto clássico Calamandrei já afirmava que decorar as regras de
xadrez não torna o sujeito um grande enxadrista, bem como saber as
regras processuais não o capacita, por si, como grande jogador
processual, mas sem saber as regras, todavia, não se joga.
Compreender a dogmática crítica é pressuposto para quem quiser se
tornar um grande jogador ou julgador28.

25

26
27
28

ROSA, Alexandre Morais da. Guia compacto do processo penal conforme a teoria dos jogos. 2. ed. Rio
de Janeiro: Lumen Juris, 2014, p. 1.
Id., ib., p. 1.
Id., ib., p. 7.
Id., ib., p. 15-16.
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A teoria dos jogos aplicada ao processo penal afasta o mito da verdade real, pois
delimita o campo de atuação dos jogadores (o que não está nos autos não está no
mundo), de modo que o desempenho dos atores em cada movimentação processual
será muito mais decisiva do que a utópica busca pela Justiça: “O julgamento depende
da confluência de diversos fatores lançados no processo e somente se trabalha com
expectativas, tendo-se aversão aos platônicos da Verdade Real”29.
A verdade real é algo inatingível. Ou melhor, é algo que pode ser atingido apenas
pelas partes envolvidas no fato criminoso no exato momento em que vivenciaram tal
experiência. As versões dos fatos posteriormente contadas por vítima e réu ou
querelante e querelado são necessariamente distorcidas e não podem ser tornadas
absolutas (nem uma nem outra) pelo julgador.
No fim das contas, o que resta aos partícipes do processo é tão somente o jogo, a
disputa pela vitória. Isso equivale a dizer que a peleja entre os jogadores em conflito na
tentativa de convencer o julgador é a síntese do processo. A teoria dos jogos impõe que
toda movimentação dentro das regras do jogo, toda movimentação legítima, é válida,
sendo devida a vitória por aquele jogador que for mais esperto, astuto, estrategista e
inteligente.
Em O outro gume da faca, o jogo penal começa na montagem do crime perfeito
cometido por Aldo e finda com a sua desconstrução pelo Delegado Amarante,
culminando na criminalização do jovem Paulo Sérgio. O interessante é que a captura de
um terceiro alheio ao fato criminoso não depõe contra o sistema, sobretudo porque é
evidente que a desconstrução do crime perfeito jamais poderia redundar na captura do
verdadeiro culpado – até porque, se isso fosse possível, o crime não seria perfeito. A
conclusão não é das mais complexas, aliás é quase óbvia: se na lógica do jogo penal o
que importa é a vitória processual, então pouco importa que a culpa recaia sobre
alguém que não tenha nada a ver com o crime.

29

Id., ib., p. 11.
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CONSIDERAÇÕES SOBRE A AUTORIA NO CRIME PERFEITO

Vulgarmente, diz-se que o crime perfeito é aquele que não deixa indícios de
autoria. Nesse sentido, pode até haver arma do crime, corpo de delito e muito sangue
no local de investigação; entretanto, mesmo que o crime seja descoberto em seus
maiores detalhes, ele será perfeito se não houver nenhum suspeito ou, sob o ponto de
vista do autor do crime, se a responsabilidade recair sob um terceiro.
Por outro lado, quando se analisa o processo penal a partir da teoria dos jogos,
em que o objetivo das partes é vencer o processo e nada mais, a lógica se torna um
pouco distinta, sendo quase possível afirmar que não existe crime perfeito. Diz-se
“quase” porque há, em tese, uma única hipótese de crime perfeito: aquele que ninguém
tem notícia. Fora isso, há amplas possibilidades para o jogo penal. Em uma palavra: se
o autor do crime deixa abertura para uma investigação penal que, ao seu final,
potencialmente incrimine alguém, então o crime não é perfeito.
Nessas ocasiões em que há o crime, mas não há suspeitos, geralmente se recorre à
velha fórmula dos suspeitos usuais, tal como na cena do filme Casablanca (1941), em
que o Major Strasser é baleado e o Capitão Renault, para proteger Rick – interpretado
por Humphrey Bogart – ordena ao seu subordinado: “Procure entre os suspeitos de
sempre”30.
Mas quem seriam esses suspeitos de sempre? A quem se recorre quando não se
encontra o verdadeiro autor do crime? Essa pergunta não é tão complicada de se
responder quando se tem em mente a realidade social em que se vive.
Michel Foucault, filósofo francês que viveu entre os anos de 1926 e 1984,
identificou em sociedades mais desenvolvidas do que a brasileira uma espécie de bode
expiatório perfeito, o suspeito usual de todas as horas, que denominou de delinquente.
De acordo com Foucault, o poder31 exercido sobre os indivíduos criminalizados no

30
31

Tradução livre de “Round up the usual suspects”.
Segundo Foucault, “O poder não é senão um tipo particular de relações entre os indivíduos. E tais
relações são específicas: por outras palavras, elas nada têm a ver com a troca, a produção e a
comunicação, mesmo que lhes estejam associadas. O traço distintivo do poder é o de que determinados
homens podem, mais ou menos, determinar inteiramente a conduta de outros homens – mas jamais de
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interior das cadeias, além de torná-los “dóceis” e “úteis”, produz um saber sobre essas
pessoas. É criada então uma espécie de “detento-modelo” ou “delinquente-modelo”,
apto a disseminar a “delinquência” por toda a sociedade. Esse saber produzido nas
prisões, combinado com o exercício de poder, auxilia, ainda, na seleção dos indivíduos
na coletividade, de acordo com o perfil daqueles que já habitam as penitenciárias32.
De igual modo, Francisco Bissoli Filho atenta para a situação do ex-presidiário
dentro do contexto criminal brasileiro:
[...] o indivíduo selecionado e etiquetado, além de estigmatizado pela
própria reação social, acaba, muitas vezes, sendo induzido a um desvio
secundário, iniciando uma carreira criminal33.

O delinquente foucaultiano e o ex-presidiário do qual fala Bissoli filho são
exemplos de bodes expiatórios clássicos. Mas há outros. Outra figura sempre pronta a
responder ao chamado penal é o jovem problemático, rebelde, geralmente traficante
e/ou usuário de drogas, bastante identificado com o conceito de marginalidade, que
ajuda a criar e a difundir. Não por acaso, esse é o perfil de Paulo Sérgio, filho de Aldo,
que assume a culpa mediante a confissão do crime que não cometeu. É emblemático
que ele assuma a autoria do crime, porque a impressão que fica é que ele não assumiu a
culpa apenas para inocentar e honrar o pai, mas também porque essa era a atitude que
se esperava dele, do marginal.
Como dizia Foucault, o delinquente é útil porque dissemina a delinquência na
sociedade, garantindo ao sistema penal material humano para criminalizar. Ou, para
utilizar a imagem marcante de O outro gume da faca, garantindo material humano que
possibilite o jogo penal entre os atores do processo penal.

32
33

modo exaustivo e coercitivo. Um homem acorrentado e espancado é submetido à força que se exerce
sobre ele. Não ao poder. Mas se for possível levá-lo a falar, quando seu último recurso teria podido ser o
de segurar sua língua, preferindo a morte, é porque foi impelido a comportar-se de um determinado
modo. Sua liberdade foi sujeitada ao poder. Ele foi submetido ao governo. Se um indivíduo pode
permanecer livre, por mais limitada que possa ser sua liberdade, o poder pode sujeitá-lo ao governo.
Não há poder sem recusa ou revolta em potência” (FOUCAULT, Michel. Omnes et singulatim: para uma
crítica da razão política. Trad. de Selvino J. Assman. Florianópolis: Edições Nephelibata, 2006, p. 67).
Cf. FOUCAULT, Michel. Vigiar e punir..., p. 232.
BISSOLI FILHO, Francisco. Estigmas da criminalização: dos antecedentes à reincidência criminal.
Florianópolis: Obra Jurídica, 1998, p. 24.
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O JOGO PENAL EM O OUTRO GUME DA FACA

O jogo penal em O outro gume da faca inicia-se, obviamente, com o
planejamento do crime e a criação do álibi por parte do personagem principal Aldo,
conforme já detalhado no capítulo 3 do presente artigo.
Porém, os contornos do embate penal começam a se desenhar com a entrada em
cena do Delegado Amarante e de suas desconfianças em relação a Aldo, que se iniciam
a partir do resumo da noite anterior, tal qual relatado por seu auxiliar, o Comissário
Penalva:
O pessoal de São Paulo continua no levantamento, mas por enquanto
só apuraram isto – e passou a ler: – Confirmado: passageiro voo 235,
Rio-São Paulo, das 17 horas, chegada às 17 e 55 horas. Confirmado:
registro no hotel às 18 e 30 horas, sob o nome Alto Tolentino, reserva
pela MT Advogados Associados – firma do falecido, o senhor sabe:
eles eram sócios.
– Continue – ordenou o delegado, derreado atrás de sua mesa, olhos
fechados, como se cochilasse.
– Confirmado: testemunho do funcionário Indalécio de Souza, da
recepção – pediu vistoria no aparelho de televisão, sendo
imediatamente atendido. Confirmado: testemunho da telefonista Elza
Vitória, do turno da noite – registro de ligação interurbana para o Rio,
a cobrar, falou com a Dona Maria Lúcia – a falecida, não é?
Confirmado: pedido do hóspede do apartamento 304 para ser
chamado Às 21 e 30 horas e que não o incomodassem durante o jogo,
atendido. Confirmado: às 23 e 35 horas o mesmo perguntou se alguém
o havia chamado – negativo. Antecedentes – nada consta.
– Tem coisa confirmada demais nessa história – o delegado comentou,
se erguendo: – Vamos receber o homem34.

No livro de Sabino, como de resto ocorre também no dia-a-dia da realidade penal,
a atitude do jogador-investigador é sempre de desconfiança. Não é a inocência que se
presume, mas, sim, a culpa. As confirmações sobre os passos de Aldo no dia anterior
repassadas pelo Comissário Penalva não isentam Aldo da autoria do crime, mas, ao
contrário, o consolidam como suspeito: para o Delegado Amarante, o álibi detalhado é
indício de artificialidade, de embuste.

34

SABINO, op. cit., p. 49-50.
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Posteriormente, na entrevista oficial entre o Delegado Amarante e Aldo as
desconfianças do primeiro em relação ao segundo se afloram e o jogo penal se
desenrola de maneira bastante explícita, por meio de um embate entre investigador e
assassino. A conversa inicia assim:
– Sabe de uma coisa, Dr. Tolentino? Pode parecer estranho, mas o
marido traído desperta mais desprezo que a mulher e o amante. A não
ser que ele se vingue.
[...]
– Por causa disso, tem marido que mata, só para depois confessar que
matou.
– Por causa disso o quê?
– Por causa da opinião dos outros. Para se resguardar, para recuperar
sua autoestima. Ou para lavar sua honra, como tem quem prefira
dizer. São crimes praticados em legítima defesa da honra, reconhecida
juridicamente, conforme o senhor sabe. Levam sempre à absolvição35.

O viés psicológico por trás da abordagem do Delegado Amarante é notório. Para
ganhar o jogo penal, ele se dispõe a elogiar a conduta criminosa, na tentativa de
encorajar seu adversário a realizar uma confissão. Mas o assassino permanece firme em
seu desígnio de sair vencedor do embate e não cede às pressões de seu oponente.
O interrogatório prosseguiu com o Delegado Amarante perguntando que horas
Aldo havia embarcado para São Paulo:
– Às cinco da tarde. Marco Túlio foi pessoalmente me levar ao Santos
Dumont, aguardou até o momento em que o avião levantou voo.
– Por quê?
A pergunta do delegado o surpreendeu:
– Por quê? Bem, talvez quisesse ter a certeza de que eu havia
embarcado.
– Como é que o senhor sabia? Estava a par do que havia entre ele e sua
esposa, então?
– Não, não estava. Fiquei sabendo agora. E neste instante é que isto
me ocorreu.
Precisava tomar cuidado com aquele homem: qualquer descuido seria
fatal. E, pelo começo, via-se que iria pôr muitas armadilhas em seu
caminho36.

35
36

Id., ib., p. 66-67.
Id., ib., p. 69.
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O jogo penal não é para iniciantes. Os jogadores são treinados para vencê-lo a
qualquer custo. As artimanhas utilizadas por cada uma das partes têm por objetivo a
resolução do quebra-cabeça penal, que pode levar à condenação ou à absolvição do
indivíduo investigado. Por mais que o Delegado Amarante insistisse, Aldo era um
advogado experiente e, nessa condição, insistiu em defender sua inocência, relatando
ao Delegado Amarante os seus passos em São Paulo na noite anterior. A última cartada
do jogador-investigador foi relativa ao jogo de futebol que Aldo alegava ter assistido:
– Assisti ao jogo aqui mesmo na delegacia.
– Aqui? – Aldo anteviu um ponto a favor, naquele jogo em que ambos
agora francamente se empenhavam: – Foi no Rio, e ainda assim
mostraram aqui, pela televisão?
– Pelo rádio – emendou o delegado, salvando-se no último momento.
– Que é que o senhor achou?
Aldo procurava conter a emoção que o perturbava, manter a cabeça
fria a cada novo lance:
– Que achei do jogo? Bem, do Botafogo hoje em dia não se pode achar
grande coisa.
– Eu digo do gol.
Outra cilada? Esta era elementar demais. Ou o delegado de fato não
sabia?
– Não houve gol: terminou zero a zero.
– Houve um gol anulado.
– Também não houve. Aquilo não foi gol: a bola não chegou a entrar.
O delegado riu:
– Na opinião de botafoguense...37

Nesse ponto do jogo, o Delegado Amarante percebe que suas possibilidades de
vitória contra Aldo são mínimas. Não adiantaria insistir em outras armadilhas contra o
entrevistado: o experiente advogado não cederia a elas. A declaração do jogadorinvestigador, então, vem em tom de resignação:
– Pode ir em paz, Dr. Tolentino. Contra o senhor, estou convencido de
que não há absolutamente nada. Isto eu posso afirmar com segurança.
[...]
– Houve um momento em que o senhor duvidou de mim, não foi?
O delegado sorriu, constrangido:
– Bem, não é propriamente duvidar. O senhor custou muito a
perguntar pelas crianças e achei estranho isso. Só depois é que vi que
tinha elementos para imaginar que estariam bem. E não desistiu de ir
ao enterro, embora eu sugerisse: outro marido qualquer teria
37

Id., ib., p. 71-72.
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preferido não se expor, em circunstâncias tão... constrangedoras,
digamos assim. Na polícia a gente aprende a duvidar de tudo e de
todos o tempo todo. Mas houve um momento sim... em que eu... Bem,
agora posso revelar: a telefonista do hotel achou sua voz diferente ao
acordá-lo. Cheguei a pensar que poderia ser outro homem, um
cúmplice, imagine. A gente tem de pensar em tudo38.

Ao descartar Aldo de sua lista de suspeitos, o Delegado Amarante, na condição de
jogador-investigador, tinha duas opções: ou aceitava a derrota (o que, como já
ressaltado, não era realmente uma opção válida), ou buscava outro culpado. Buscou,
então, outro culpado: assim é que Paulo Sérgio, o filho de Aldo, o qual os jornais da
cidade retratavam como o “marginal que um dia até quisera possuir a madrasta”39 e o
jovem “atormentado por problemas, dado às drogas”, que haviam provocado “uma
fixação sexual na esposa do próprio pai”40, desde o início, se apresentou como uma
opção viável.
Como já mencionado, Paulo Sérgio se enquadrava tão bem no perfil do assassino
que nem mesmo a posterior confissão desesperada do pai, com riqueza de detalhes, foi
suficiente para convencer o Delegado Amarante de que ele havia cometido um erro.
Aliás, esse conceito de “erro” é bastante relativizado ao final da história, pois fica a
sensação no leitor de que o Delegado Amarante, em verdade, cometeu um verdadeiro
acerto ao voltar seus olhos para Paulo Sérgio, a ponto de ver garantida a seu favor a
vitória no jogo penal.
Para Aldo, ficou a sensação de derrota no jogo penal e a opção do suicídio por
ingestão de comprimidos na cena final. A novela mostra que de nada adianta tentar
enganar o jogador-investigador por meio da execução de um crime perfeito, pois o
sistema sempre acaba selecionando e capturando alguém para responder pelo ato
criminoso. No caso de Aldo, sua atitude e sua derrota levaram o filho à cadeia e à
morte.

38
39
40

Id., ib., p. 75-76.
Id., ib., p. 86.
Id., ib., p. 86.
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CONCLUSÃO

Em O outro gume da faca, Fernando Sabino parece ter desvendado aquilo que
Alexandre Morais da Rosa chamaria muitos anos mais tarde de Processo penal
conforme a teoria dos jogos, na medida em que concluiu sua novela demonstrando que
filosoficamente não há espaço para um crime perfeito, isto é, não há lugar para um
crime que passe impune pela investigação estatal. A lógica do jogo penal faz com que o
Estado, por meio de seus diversos agentes, necessite incriminar ou criminalizar alguém,
mesmo que esse alguém seja inocente.
Assim, embora Aldo tenha eliminado Maria Lúcia, a esposa adúltera, e seu
amante Marco Túlio sem deixar qualquer rastro que ligasse o crime à sua pessoa, o
Delegado Amarante, o jogador-investigador, não aceitou facilmente a derrota, por meio
da conclusão do inquérito penal sem a indicação de um suspeito. Na falta de provas
mais robustas, ou mesmo indícios que conduzissem ao verdadeiro autor do crime, a
Autoridade Policial recorreu a subterfúgios jurídicos (e aos próprios preconceitos
disseminados pela imprensa) para identificar em Paulo Sérgio, filho de Aldo, o perfil do
criminoso e, com ele, a possibilidade de vitória no jogo penal. Não é despropositado
sublinhar que Paulo Sérgio era considerado um jovem rebelde e problemático,
sobretudo por ser usuário de drogas – perfil que se encaixa perfeitamente no conceito
de delinquente trabalhado por Foucault e pelos criminólogos em geral.
Sem sombra de dúvida, o que chama mais a atenção na leitura dessa novela
policial de Fernando Sabino é que, ao final, ressoa evidente como o jogadorinvestigador não visa a reconstituição dos fatos, a busca da verdade real ou a promoção
da Justiça, mas, sim, o desempenho pleno de sua função no jogo penal, que é o de
investir alguém na condição de suspeito/culpado. Descartado Aldo como autor do
crime, o Delegado Amarante viu a necessidade de voltar suas atenções para outra
pessoa, mesmo sem nenhuma prova contundente. Bem entendido: o Delegado
Amarante não é um agente público simplório ou de duvidosa inteligência, ele é um
jogador de ataque e, como tal, sua função é encontrar a qualquer custo o
suspeito/culpado do crime investigado.
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Ser bem sucedido no jogo penal significa vitória sobre alguém ou imputação de
culpa a alguém, mesmo que à custa de um erro de julgamento. Esse “erro”, como visto,
converte-se em acerto no momento em que o sistema penal consegue selecionar um de
seus “suspeitos usuais” para responder pelo crime em investigação, dando fôlego à
manutenção do status quo criminal.
A conclusão final, ao que parece, é que a condenação de um tipo específico de
cidadãos, de indivíduos previamente rotulados, não enfraquece a lógica por trás do
aparelho penal, mas legitima o jogo jogado entre as partes. A confissão de Paulo Sérgio,
em última análise, acaba resolvendo o crime cometido por Aldo e isso faz com que, no
final das contas, a máquina penal tenha funcionado.
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POLICARPO QUARESMA E O CIDADÃO CONTEMPORÂNEO:
UM TRISTE FIM DA CIDADANIA BRASILEIRA?

Ê NIO D UARTE F ERNANDES J R . 1
R ACHEL D OS R EIS C ARDONE 2
RESUMO: O presente trabalho tem por objetivo apresentar à comunidade
acadêmica uma discussão proveitosa das interfaces existentes entre Direito e
Literatura por meio da análise do romance pré-modernista Triste fim de Policarpo
Quaresma, de Lima Barreto, traçando-se um paralelo com o entusiasmo
nacionalista solitário do personagem protagonista e o exercício da cidadania que,
na atualidade, é abarcado pela dogmática constitucional de um modelo
participativo, mas escondido sob o véu o cultura do individualismo cotidiano,
fenômeno notoriamente percebido pela sociologia nessa virada de século.
Incrivelmente, hoje ainda, vê-se uma ridicularização pela busca dos ideais que não
os individuais, passando de qualidade a defeito a característica nobre de luta pelo
direito da coletividade, de uma política justa e da exaltação da cultura do país. A
obra propõe, por meio do personagem caricato, um meio simbólico de retratar o
déficit de cidadania, ideia esta que se perpetua até a atualidade pela cultura
político-legal globalizada do país criadora do fenômeno de alienação. Assim,
percebe-se que a literatura traz consigo o retrato de fenômenos sociais que, ao
longo de anos, não se modificam na sua essência, podendo ser analisado sob o
ponto de vista da cultura jurídica atual sob novo viés duma abordagem
interdisciplinar.
PALAVRAS-CHAVE: alienação; cidadania; direito e literatura; globalização;
individualismo.
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INTRODUÇÃO

A crítica à política e à sociedade desde a antiguidade foi pauta de inúmeras
discussões e posições razão da grande quantidade de obras literárias que abordam esta
temática sempre tão atual. Um dos clássicos de nossa literatura é a obra Triste fim de
Policarpo Quaresma que reflete a sociedade do final do século XIX. O autor, através do
nacionalismo defendido pelo personagem principal, Policarpo Quaresma, induz o leitor
a uma análise da hipocrisia do poder estatal e da alienação da sociedade.
O livro é de autoria de Lima Barreto, nascido em 13 de maio de 1881 que, segundo
a história, por questões psicológicas, é exilado para um hospício, finalizando assim, sua
carreira literária. Morreu em 1922 e, além da obra aqui estudada, deixou em seu acervo
outras não menos importantes como Recordações do Escrivão Isaías, Caminhada, O
homem que sabia javanês e tantos outros.
A obra foi publicada primeiramente em folhetins do Jornal do Comércio em 1911
e, anos após, em livro. É considerada pela doutrina a obra mais famosa do autor por
refletir com muito fidedignidade a realidade social da época bem como por evidenciar
suas principais características as quais o consagraram como um dos melhores de sua
época. O romance narrado em terceira pessoa, focaliza a história e a política da fase de
instalação da república, mais precisamente no governo de Floriano Peixoto (1891 1894), caricaturizando o nacionalismo ingênuo, fanatizante e xenófobo do protagonista
do romance, descontente com a desagregação da cultura e da sociedade brasileira,
modelada em valores estrangeiros, como até hoje se observa.
Cômico no início, o livro se desdobra no sofrimento patético do major Quaresma,
incompreendido e martirizado, convertido numa espécie de Dom Quixote brasileiro, na
medida em que incorpora um personagem otimista, utopista e sonhador, expressando
ideais irrepreensíveis e absolutamente louváveis do homem comum não fosse o
exagero.
A obra literária em questão anuncia em seu título o desfecho trágico do
personagem (“poli”, muito; “carpo”, choro, sofrimento; “Quaresma”, período de
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penitências e resguardo que começa no fim do Carnaval), apesar do enredo abordar
efeitos cômicos associados ao seu entusiasmo ingênuo e às desilusões com o Brasil.
O protagonista é um idealista apaixonado por um Brasil rico em cultura e
recursos naturais, que vê suas ideias e seu patriotismo ser motivo de deboche e de
isolamento, enquanto políticos desonestos e personagens fúteis formam a elite gloriosa
brasileira, numa total inversão de valores.
Como personagem, Policarpo se cerca de uma visão do sublime que a realidade a
sua volta não comporta. É ridicularizado por todos, mas essa zombaria pouco dissimula
a alienação de quem despreza suas atitudes e ideais. Entre seus companheiros de
romance, Policarpo é o único que tem um ideal maior, que não se deixa levar pelo
mundo limitado que era a alta sociedade carioca do século XIX, quadro que pouco
mudou.
Na presente ficção barretiana se destacam questões relacionadas ao preconceito
racial, desigualdade social, nepotismo, corrupção, temáticas ainda atuais, inobstante os
mais de cem anos entre o tempo da obra e a atualidade, razão porque é constantemente
objeto de estudo pelos críticos que se debruçam sobre sua obra. Como aqui a
abordagem é trazer à baila as interligações da Literatura e Direito, far-se-á uma
interpretação em torno da questão do ativismo político e o consequente exercício da
cidadania na instauração da República (1891 – 1894) em contraponto com a da
contemporaneidade sob análise da globalização e do processo de alienação.
O trabalho será divido em três partes, assim como a obra, desta forma a cada uma
serão analisados os aspectos jurídicos relacionados à abordagem escolhida, desta forma
primeiramente o destaque será ao nacionalismo do Major Quaresma e a globalização
como fonte da perda da identidade nacional contemporânea e do exercício da
cidadania. A seguir uma abordagem à perpetuação da visão individualista do povo e
corrupta dos políticos desde a instauração da República e, por fim, ao processo de
alienação do homem e a importância do ativismo político do cidadão brasileiro para a
sociedade contemporânea.
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O NACIONALISMO DO MAJOR QUARESMA E A GLOBALIZAÇÃO
COMO FONTE DA PERDA DA IDENTIDADE NACIONAL
CONTEMPORÂNEA E DO EXERCÍCIO DA CIDADANIA

A primeira parte da obra se passa na cidade do Rio de Janeiro e o foco do
narrativa trabalha em cima da dedicação do protagonista ao estudo e consagração da
cultura brasileira (a música, o folclore e o tupi-guarani). Esse interesse exagerado, a
exaltação das expressões da alma genuinamente nacional e a repelência pelos valores
alienígenas passa a ser motivo de chacota pela sociedade local. Sobre a questão da
justiça social, o autor também escreve uma grande sátira ao povo e ao comportamento
das elites ao descrever personagens medíocres repletos de títulos vazios altamente
valorizados pela comunidade da época.
Já no final do século XIX, Lima Barreto, como um visionário, vislumbrou os
efeitos da globalização da contemporaneidade. Esse fenômeno tende a dissolver todas
as fronteiras culturais e identitárias culminando na perda de uma identidade nacional
em favor de uma “comunidade global” com uma “identidade global”. A impossibilidade
da consolidação de uma identidade nacional em um contexto onde as barreiras
culturais, econômicas e políticas tornam-se cada vez mais fluidas parece indicar uma
tendência a uma “homogeneização cultural” em escala mundial. Este novo paradigma
carrega um poderoso potencial de homogeneização da cultura dos povos, especialmente
em função dos veículos de comunicação em massa de escala planetária e em tempo real
sem precedentes, com seu incrível fluxo de informações em uma posição de
antagonismo em relação ao advento e mesmo à manutenção da identidade nacional.
Segundo Baumann3, o Estado vem sofrendo um definhamento, ou seja, existe
uma forte tendência à eliminação do Estado-Nação circunstância que leva a uma nova
desordem mundial. O processo de globalização está trazendo profundas transformações
para as sociedades contemporâneas impondo novos desafios para o homem nesta
virada de século. Entretanto, o surgimento de movimentos nacionalistas vinculados à
3

BAUMAN, Zygmunt. Globalização: as consequências humanas. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Editor,
1999.
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afirmação de uma identidade local poderá combatilizar tal processo com um
recrudescimento do nacionalismo nas sociedades. Surgem questionamentos, inclusive,
sobre o conceito de justiça social.
A sociedade é, para Rawls, uma associação de pessoas que confere caráter
vinculativo a um determinado conjunto de regras e atua de acordo com elas. Essas
normas existem para cimentar um sistema de cooperação entre todos para benefício de
todos, assim, numa sociedade existe certa identidade de interesses, pois todos têm a
ganhar com a cooperação: vivem melhor em sociedade do que viveriam isolados. No
entanto, também existe conflito de interesses, pois os indivíduos não são indiferentes à
maneira como são distribuídas as benesses que resultam da sua colaboração na medida
em que todos preferem receber uma fração maior. Assim, o papel da justiça é mais
profundo, exige-se um definir da atribuição de direitos e deveres e a de distribuir os
encargos e os benefícios da cooperação social que só se desenvolve pela vinculação dos
indivíduos à comunidade política4.
O grande desafio que se apresenta é o da efetiva participação cidadã nos
mecanismos e/ou instrumentos que os determinam. Nos termos do art. 1.º, inciso II, da
Constituição Federal de 1988, a cidadania é um dos fundamentos do Estado brasileiro
sendo reconhecida como um
[...] elemento essencial, concreto e real, para servir de centro
nevrálgico das mudanças paradigmáticas da ciência jurídica, será a
ponte, o elo de ligação, com o porvir, com os avanços de todas as
naturezas,
com
as
conquistas
do
homem
que
se
consolidam, permitindo um direito mais sensível, aberto e poroso aos
novos elementos que se descortinem na sociedade5.

Relevante trazer à baila as lições de Ricoeur, que sugere que o sujeito de direitos
deriva necessariamente do sujeito capaz. Para ele, ser capaz é ter o saber/poder valorar
suas próprias ações, bem como, as ações alheias, de forma a distinguir o bom e o
indispensável nelas. Nessa construção do si capaz, é fundamental a consideração da
4

5

RAWLS, John. Uma teoria da justiça. Trad. de Almiro Pisetta; Lenita Maria Rímoli Esteves. São Paulo:
Martins Fontes, 2002.
FARIAS, Cristiano Chaves de. A proteção do consumidor na era da globalização. Revista de Direito do
Consumidor, n. 41, p. 81-95, Revista dos Tribunais: jan-mar. 2002.
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autoestima (vinculada a uma avaliação ética de boa-vida) e do auto-respeito (vinculado
a uma moralidade universal) na construção “ética e moral do si-mesmo”.
Nessa linha de raciocínio, ao indagar quem é o sujeito do direito, acaba elevando
a discussão para o nível do reconhecimento ético, hábil em identificar o outro como
pessoa digna de ser estimada e respeitada. Busca-se formar um sujeito capacitado a
desenvolver o seu papel na sociedade como cidadão, como condição existencial
indispensável para o aperfeiçoamento de seu intelecto e de sua vocação para a política6.
O aporte Ricœuriano permite enxergar o sujeito de direito como apto a ser
estimado e respeitado, e, consequentemente, capaz de constituir-se em agente ético na
reflexão e construção da política e na formação de sociedades mais justas.
Posicionando-se no sentido de que, sem a mediação institucional, o indivíduo é um
esboço de homem, entende ser primordial para sua realização o enquadramento a um
corpo político, meio pelo qual seria possível existir uma verdadeira cidadania.
Complementando essa linha de ideia “El concepto de ciudadanía está íntimamente
ligado, por un lado, a la idea de derechos individuales y, por el otro, a la noción de
vínculo con una comunidad particular”7 exigindo um equilíbrio entre direitos e
responsabilidades, motivo pelo qual indispensável seu exercício para a busca pelos
ideias da sociedade, às quais se exige cooperação voluntária dos cidadãos.
O acesso do cidadão comum ao exercício político pode ser exercido através do
voto, iniciativas populares para projetos de leis, ação popular, audiências públicas, bem
como na participação nos processos democráticos disponibilizados pela legislação.
Porém, não se pode olvidar que suas limitações necessitam ser combatidas mediante
ações que aproximem sociedade e governo, no sentido de permitir novos acordos e
novas formas de decisão, buscando ampliar a participação popular.
Faz-se necessária uma retomada da participação do cidadão para o exercício de
seus direitos fundamentais, impondo a mudança de um discurso vazio, para um
6
7

RICOEUR, Paul. O justo. Trad. de Ivone C. Benedetti. São Paulo: Martins Fontes, 2008, p. 24
KYMLICKA, Will; NORMAN, Wayne. El retorno del ciudadano: una revisión de la producción reciente
en teoría de la ciudadanía. Disponível em: <http://www.cholonautas.edu.pe/modulo/
upload/kymlick.pdf>. Acesso em: 20 jun. 2014
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verdadeiro comprometimento com ações vinculativas do Estado no cumprimento dos
princípios constitucionais. Isto é ainda mais fundamental em sociedades fragmentadas
e injustas, com grandes contingentes de cidadãos excluídos, como a sociedade
brasileira.
A efetivação da participação popular no exercício da cidadania possibilita gerar
políticas com legitimidade e aceitação social na superação de conflitos para além da
mera fiscalização das ações do Estado. Essa consciência cidadã ativa, participante e
crítica só pode ser formada por meio das informações sobre as questões públicas e da
democratização das decisões: formação de uma verdadeira parceria entre Estado e
sociedade.
Para a compreensão da dimensão do exercício da cidadania, vale conferir as
palavras Kymlicka e Norman:
Para la mayor parte de la teoría política de posguerra, los conceptos
normativos fundamentales eran democracia (para evaluar los
procedimientos de decisión) y justicia (para evaluar los resultados).
Cuando se hablaba de la idea de ciudadanía, se la veía como derivada
de las nociones de democracia y justicia; un ciudadano es alguien que
tiene derechos democráticos y exigencias de justicia. Pero hoy toma
fuerza a lo largo de todo el espectro político la idea de que el concepto
de ciudadanía debe jugar un rol normativo independiente en toda
teoría política plausible, y que la promoción de la ciudadanía
responsable es un objetivo de primera magnitud para las políticas
públicas8.

O exercício da cidadania é capaz de promover uma qualificação das pessoas sobre
seus direitos e deveres e para o qual a reflexão livre é o instrumento fundamental.
A participação política desperta os indivíduos para problemas além de seus
interesses particulares ao perceberem que os assuntos públicos devem ser objeto de sua
atenção. O exercício da cidadania deve conduzir e definir as políticas públicas que
promovam a justiça social, para tanto, é indispensável a desconstrução de consciências
adormecidas.
O papel da sociedade no cenário político deve ser efetivado por meio de um
exercício efetivo da democracia no que concerne à defesa dos interesses do cidadão. Os
8

KYMLICKA, op. cit., p. 9, grifo nosso.
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direitos fundamentais são resultados da positivação constitucional de valores básicos e,
que ao lado dos princípios fundamentais, constituem o núcleo basilar de nossa
estrutura constitucional democrática, razão pela qual há vinculação do direito
fundamental ao exercício da democracia. Nessa esteira, complementa Canotilho:
[...] como resulta da própria sistematização dos direitos, liberdades e
garantias, em direitos, liberdades e garantias pessoais de participação
política e direitos, liberdades e garantias dos trabalhadores, a base
antropológica dos direitos fundamentais não é apenas o ‘homem
individual’, mas também o homem inserido em relações sociopolíticas
e socioeconômicas e em grupos de várias natureza, com funções
sociais diferenciadas9.

Nessa perspectiva, pode-se afirmar que a liberdade de participação do cidadão,
como intervencionista nos processos decisórios, constitui ingrediente primordial ao
exercício das demais liberdades protegidas pelos direitos fundamentais.
3

A PERPETUAÇÃO DA VISÃO INDIVIDUALISTA E CORRUPÇÃO
DOS POLÍTICOS DESDE A INSTAURAÇÃO DA REPÚBLICA

A segunda parte se passa no município de Curuzu, onde Policarpo, atento aos
interesses da coletividade, adquire uma propriedade rural, onde se dedica à agricultura
para a implantação de um projeto de salvação da pátria que, para sua decepção, não dá
certo na medida em que se distancia demasiadamente da realidade.
O autor traz à baila o pensamento individualista e a corrupção dos líderes
políticos locais completamente alheios a um ideal ou tradição que, sem saber do
fanático idealista do personagem, pretendem envolvê-lo em negociatas. Diante da
negativa em participar de tais embrolhos acaba ganhando poderosos inimigos, pois
tinha a convicção ser indispensável uma reforma no Brasil e de um governo honesto e
forte.

9

CANOTILHO, José Joaquim Gomes. Direito constitucional e teoria da constituição. Coimbra:
Almedina, 1998. p. 372.
KATHÁRSIS - CENTRO DE ESTUDOS EM DIREITO E LITERATURA DA IMED

60

ANAIS DO II CIDIL

V. 2, N. 1, JUL/2014

A formação de uma sociedade destradicionalizada é um efeito do pensamento
individualista e este é um caminho sem volta, um processo irremediável e irreversível10.
Todavia este novo formato de sociedade que surge não quer dizer que se deva repudiar
à moralidade tampouco enaltecer valores estrangeiros em detrimento dos nacionais,
pois quando isso ocorre se perde, em grande parte, a vontade de luta pelo que é nosso,
perda da moralidade e do senso de justiça, seja por parte do povo seja por parte dos
membros dos poderes estatais (executivo, legislativo e judiciário).
Segundo Bauman, o que caracteriza a modernidade é o colapso
[...] da crença de que há um fim do caminho em que andamos [...], um
Estado de perfeição a ser atingido amanhã, no próximo ano ou no
próximo milênio, algum tipo de sociedade boa, de sociedade justa e
sem conflitos em todos ou alguns de seus aspectos postulados11.

Ademais, destaca o fenômeno do individualismo como uma desregulamentação e
privatização das tarefas e deveres coletivos.
A cultura mundial está voltada para o bem-estar individual e pelos valores
individualistas do sucesso pessoal e do dinheiro:
Desde a entrada das nossas sociedades na era do consumo de massa,
predominam os valores individualistas do prazer e da felicidade, da
satisfação íntima, não mais a entrega da pessoa a uma causa, a uma
virtude austera, a renúncia de si mesmo12.

Isso é o que se busca a qualquer custo, mesmo que se tenha que esquivar das
normas estatais postas.
Nessa senda, muitas vezes as diretrizes legais são deixadas de lado. O indivíduo e
o Estado, baseados nesse individualismo absurdo, entendem que tais ditames são
traçados para o bem da coletividade como mero símbolo, tornando as normais
inefetivas. No Brasil, o princípio geral insculpido no caput do art. 37 da Constituição da
República de que

10

11
12

GIDDENS, Anthony. Modernização reflexiva: política, tradição e história na ordem social moderna. São
Paulo: UNESP, 1997.
BAUMAN, Zigmunt. Modernidade líquida. Rio de Janeiro, Jorge Zahar. 2001, p. 37
LIPOVETSKY, Gilles. Metamorfoses da cultural liberal: ética, mídia e empresa. Porto Alegre, Sulina.
2004, p. 23.
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administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da
União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá
aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade
e eficiência

é cotidianamente esquecido.
Wolkmer assinala que:
[...] arcabouço normativista da moderna teoria jurídica convencional é
pouco eficaz e não consegue atender a extensão competitiva das atuais
sociedades globalizadas “[...] que passam por distintas espécies de
reprodução do capital, por acentuadas contradições sociais e por
fluxos que refletem tanto crises de legitimidade quanto crises na
efetivação da Justiça”. Os impasses e as insuficiências do atual
paradigma da ciência jurídica tradicional entreabrem, lenta e
constantemente, o horizonte para as mudanças e a construção de
novos paradigmas, direcionados para uma perspectiva pluralista,
flexível e interdisciplinar13.

Barroso14, por seu turno, afirma que a efetividade consiste na realização, no plano
do ser (realidade social), do que foi estabelecido no plano do dever-ser (normativo), e,
em breve síntese, afirma que:
[...] a efetividade significa, portanto, a realização do Direito, o
desempenho concreto de sua função social. Ela representa a
materialização dos fatos, dos preceitos legais e simboliza a
aproximação, tão íntima quanto possível, entre o dever-ser normativo
e o ser da realidade social15.

Significa, portanto, a realização do Direito, uma realização concreta de sua função
social. Para Sarlet16, a eficácia jurídica consistirá na aptidão de uma norma em vigor ser
aplicada a casos concretos e, consequentemente, gerar efeitos jurídicos, sendo a
efetividade o resultado concreto, decorrente da decisão e da efetiva aplicação da norma.
Neves vai além, ao discorrer sobre as causas de existência da legislação simbólica.
Para ele “constitui apenas mais uma tentativa de apresentar o Estado como identificado
13

14

15
16

WOLKMER, Antônio Carlos. Introdução ao pensamento jurídico crítico. 3. ed. São Paulo: Saraiva,
2001, p. 01.
BARROSO, Luís Roberto. O Direito constitucional e a efetividade de suas normas. 7. ed. Rio de
Janeiro: Renovar, 2003, p. 85
Id., ib., p. 79
SARLET, Ingo Wolfgang. A eficácia dos direitos fundamentais. Porto Alegre: Livraria do Advogado,
2007, p. 270.
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com os valores ou fins por ela formalmente protegidos, sem qualquer novo resultado
quanto à concretização normativa”17, que tem por escopo confirmar valores sociais,
demonstrar a capacidade do Estado, fortificando a confiança nos cidadãos ou adiar a
solução de conflitos sociais através de compromissos dilatórios. Esse tipo de estratégia
não deixa apenas os problemas sem solução como também obstrui o caminho para que
sejam resolvidos.
As normas, então, pressupõem status formal e material que lhes proporcione
substrato, assim, quando inseridas no contexto social, emerge a questão de sua
presteza, referindo-se, então, à sua aplicação ou execução18. A eficácia da norma só
poderá ser aferida uma vez executada, tal como prescreve Reale, ao afirmar que o
direito autêntico:
Não é apenas declarado, mas reconhecido, é vivido pela sociedade,
como algo que se incorpora e se integra na sua maneira de conduzirse. A regra de direito deve, por conseguinte, ser formalmente válida e
socialmente eficaz19.

A identidade do valor normativo com a vontade social é fundamental para a
efetividade dos comandos constitucionais, caso haja uma dissociação entre o complexo
valorativo disposto na Carta Magna e a vontade do povo, a Constituição perde sua
legitimidade. Assim, o Estado não se constituirá em um ente democrático, na medida
em que não refletirá a legítima vontade do Poder Constituinte que tem sua titularidade
no povo de uma nação. Para que se complete a concretização de uma norma jurídica e
ocorra a sua plena efetividade, deve haver empenho de governantes e da população em
fazer valer os princípios da ordem normativa. Assim, para a Lei Fundamental ganhar
realmente efetividade social, é primordial que a população conheça seu texto e
reivindique os direitos postos, obrigando o poder público a atuar positiva e
concretamente na consecução dos objetivos públicos constitucionalmente delimitados.

17
18

19

NEVES, Marcelo. Constitucionalização simbólica. São Paulo: Martins Fontes, 2011, p. 33.
GUERRA, Gustavo Rabay. Efetividade e pensamento crítico no direito. Doutrina Brasil Jurídico,
Goiânia, v. 1, n. 1, 2000, p. 12.
REALE, Miguel. Lições preliminares de direito. 22. ed. São Paulo: Saraiva, 1995, p. 113.
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VIDA À ALIENAÇÃO E MORTE À LUCIDEZ DO ATIVISMO
POLÍTICO DO CIDADÃO BRASILEIRO

Na terceira e última parte do romance, caracterizado por um viés trágico,
acentua-se a sátira política diante das absurdas arbitrariedades praticadas pelos
detentores do poder. No desenrolar da narrativa vai identificando os interesses pessoais
que movem as pessoas.
Motivado pela Revolta da Armada, Quaresma acreditando que sua pátria só seria
enaltecida quando a autoridade estatal fosse reverenciada, larga seus projetos agrícolas
e assume a patente de major no Exército para apoiar Floriano Peixoto, o "Marechal de
Ferro", descrito satiricamente como um líder autoritário e grosseiro.
Após o fim da revolta, Floriano leva à prisão seus inimigos e Quaresma é
transferido para a Ilha das Cobras, onde trabalhará como carcereiro. Condenações
aleatórias sem julgamento ou qualquer outro tipo de análise são distribuídas aos presos
causando indignação ao protagonista e, por conta disso, rebela-se por a acreditar em
ideias de justiça. Por conta disso, é considerado um “traidor” e, consequentemente,
preso e condenado à morte. Descreve a obra barretiana:
Com tal gente era melhor tê-lo deixado morrer só e heroicamente num
ilhéu qualquer, mas levando para o túmulo inteiramente intacto o seu
orgulho, a sua doçura, a sua personalidade moral, sem a mácula de um
empenho, que diminuísse a injustiça de sua morte, que de algum
modo fizesse crer aos algozes que eles tinham direito de matá-lo20.

Ironicamente, a miopia dos governantes os deixam enxergar que é justamente o
único personagem preocupado com o seu país foi considerado traidor, enquanto os
demais, aqueles que se aproveitaram no conflito para conseguir vantagens pessoais
saíram-se vitoriosos. Apenas no final do romance Quaresma desperta para a razão.
Percebe que a pátria, por que sempre lutara, era uma ilusão, nunca existira. Num
momento tocante descobre que passara toda a sua vida numa inutilidade. Essa
conclusão é sentida pelo cidadão de hoje sem nunca ter se empenhado pelos ideais

20

BARRETO, Lima. O triste fim de Policarpo Quaresma. São Paulo: DCL, 2005, p. 265.
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nacionais, pois está preocupado tão somente com seus próprios interesses
acompanhando os exemplos diuturnos dos políticos de então.
O autor destaca ainda a total alienação em que a população mergulha diante de
uma problemática tão preocupante como uma revolta que viu nos tiroteios uma
manifestação festiva. Essa alienação que diminui a capacidade dos indivíduos em
pensar ou agir por si próprios, que não os deixam se interessar em ouvir opiniões
alheias diante da cega preocupação com os interesses próprios. Esse processo
desenvolve barreiras que impedem a transformação do sistema social e os indivíduos,
quando alienados, restam impotentes da sua própria atividade social.
Acerca do conceito de alienação, Codo21 esclarece que "quando falamos em
alienação, estamos falando do mistério de ser e não ser, ao mesmo tempo, no mesmo
momento". Seguindo nas conceituações de Codo, “o louco, segundo essa concepção, é
alguém que deixou de pertencer a si mesmo, é um estranho perante si próprio”

22,

referindo também, na sequência, que "O homem alienado é um homem desprovido de
si mesmo".
Em termos comparativos e reportando-se a um significativo predecessor de Marx,
no que atine ao estudo do tema alienação humana, Jean-Jacques Rousseau aborda a
alienação sob diversas manifestações, descritas por Mészáros23.
A primeira delas refere-se a que “o homem não pode alienar a sua liberdade”24; a
segunda diz quanto à sua insistência na inalienabilidade e na indivisibilidade da
soberania.
A terceira alude ao pensamento de Rousseau no que tange à alienação do homem
com relação à natureza, ponto focal de sua crítica social, avaliada sob vários aspectos
que, resumidamente, podem ser assim entendidas: (i) a civilização corrompe o homem,
separa-o de sua natureza e destroi a sua bondade original; (ii) pela civilização, o
21
22
23

24

CODO, Wanderley. O que é alienação. 7. ed. São Paulo: Editora Brasiliense, 1991. p. 7.
Id., ib., p. 8.
MÉSZÁROS, István. A teoria da alienação em Marx. Trad. de Isa Tavares. São Paulo: Boitempo,
2006, p. 53-57.
Id., ib., p. 53.
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homem, longe da natureza, o aperfeiçoamento social conduz à deterioração da espécie;
(iii) o homem é dominado e escravizado pelas suas instituições; (iv) o vício e o mal
(alienação), que brotam nas grandes cidades, só podem ser combatidos pela vida no
campo, que por sua vez já está cada vez mais sob os domínios das grandes cidades
(indústria e comércio); e (v) o cotidiano dos indivíduos e do Estado moderno está
caracterizado pela aquisição de necessidades artificiais e o crescimento forçado de
desejos inúteis, o que resulta na produção de um ser artificial, em substituição do ser
humano natural, original.
Na quarta manifestação, Rousseau, em sua obra Émile ou de l'éducation25, indica
como algumas das principais raízes da alienação o dinheiro e a riqueza, ressaltando que
o homem não devia alienar-se e vender-se a si mesmo, sob pena de sua própria
mercantilização (visando ao lucro sobre si mesmo) e consequente desumanização.
Alheios às situações sócio-político-econômicas que os circundam e que
concretizam a sua realidade atual, os homens são conduzidos pelo trabalho e pelo ritmo
da vida, dia após dia, sem também sentirem-se em condições de apoderar-se das suas
forças e situarem-se nos acontecimentos contemporâneos.
A alienação, fruto do individualismo, leva a total ausência de senso crítico em
relação à condução da vida política do país, da construção de uma sociedade justa, da
busca pelo cumprimento das normas postas justamente porque o povo não tem noção
de sua força participativa na luta pelo bem-estar da sociedade como um todo.
5

CONSIDERAÇOES FINAIS

A análise da obra sob o viés do Direito na Literatura faz o romance se vestir de
uma profunda atualidade na medida em que reflete a hipocrisia da sociedade brasileira
e dos detentores do poder com sua visão individualista, parcial e corrupta, bem como as
injustiças a que é submetido o cidadão comum.
A ridicularização por aquele que luta pelos princípios insculpidos na Carta
Constitucional parece ainda prosperar pela total incredulidade em ideais coletivos, em
25

Id., ib., p. 56.
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uma política justa, do cuidado com a cultura brasileira e a imparcialidade e honestidade
dos detentores do poder. O modelo participativo que se dá pelo exercício da cidadania
está cada vez mais esmaecido pela cultura do individualismo que só se vê despertar em
período eleitoral quando o cidadão brasileiro exerce seu direito ao voto. Este tem se
mostrado o limite máximo de participação popular que, no mais das vezes, está
associado a algum interesse particular.
Temerária a instauração desse processo de alienação em relação à força do poder
de mudança que o povo é capaz de construir. Indispensável reverter o processo de
déficit de cidadania pois todos os indivíduos, seja a posição que estejam na sociedade,
devem governarse livremente com a consciência do dever de participação e para isso se
concretizar os indivíduos devem agir relegando os interesses pessoais na tomada das
decisões. O homem está significativamente absorto da necessidade de sua interação
social para a prática das prerrogativas que a democracia lhe proporciona, ainda que
teórica e acanhadamente. Distante de sua condição única de ser social, o indivíduo
pode e deve participar ativamente das tomadas de decisões políticas que dizem respeito
a si e ao seu meio.
Não basta apenas o reconhecimento normativo das prerrogativas do cidadão,
quando, em sua cultura e hábitos, parecem-lhes tão distantes e alheios, ainda, à sua
realidade e atuação diária. Para tanto, faz-se necessário o apoderamento profundo e
consciente, pelos segmentos e atores sociais, indivíduos e instituições públicas e
privadas, desses direitosdeveres, dessa "novel cultura" de autêntica participação social,
no sentido de poder escolher, não apenas os representantes, mas também os destinos
da sociedade como um todo e em todos os aspectos.
Não só o apoderamento social, mas também a incorporação da cultura
participativa, os cidadãos assumindo essa postura diariamente, em todos os momentos
permitidos e, quiçá, alastrando essas possibilidades de intervenção popular em prol do
seu próprio futuro.
Não basta uma democracia existir apenas de fachada e para combalir e iludir o
povo de que tudo está ocorrendo sob os crivos democráticos, que ele está participando
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de processos democráticos, que estes estão acontecendo quando, na verdade, nada ou
muito pouco disso está ocorrendo. Sob o manto velado da democracia, muitos
autoritarismos e ditaduras vêm se instalando e proliferando, mesmo sem a percepção
humana, mas que vão minando as instituições, os processos e procedimentos, bem
como as pessoas. Resta, por fim, rever todos os conceitos e práticas atinentes à
democracia participativa, além de observar se efetivamente esse exercício está
ocorrendo, na prática, ou se ainda guarda muita relação com a teoria, rebuscada e
dispendendo “tons idealista sonhadores”, de uma pseudodemocracia, de falácias
democráticas, em um Estado Democrático de Direito a ser ainda construído.
Nessa perspectiva, pode-se afirmar que a liberdade de participação do cidadão,
como intervencionista nos processos decisórios, constitui ingrediente primordial ao
exercício das demais liberdades protegidas pelos direitos fundamentais sob pena de a
cidadania.
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A VIOLÊNCIA DOMÉSTICA NA OBRA SÃO BERNARDO DE
GRACILIANO RAMOS E A NATUREZA SATISFATIVA DAS MEDIDAS
PROTETIVAS DE URGÊNCIA DA LEI 11.340/2006: O PROCESSO
COMO VIA DE EFETIVIDADE DE DIREITOS FUNDAMENTAIS E A
INEXISTÊNCIA DE PRAZO PARA A VIGÊNCIA DAS MEDIDAS1

L ORENNA C OSTA O LIVEIRA 2
R OSÁLIA M ARIA C ARVALHO M OURÃO 3
RESUMO: Buscar-se-á uma aproximação entre a realidade em que se insere
Madalena, bem como seu papel social e os institutos penais processuais em que se
inserem as prescrições preconizadas na Lei Maria da Penha (Lei 11.340/2006), e
seu papel efetivo na redução da violência de gênero; além da real compreensão da
importância e natureza jurídica das medidas protetivas de urgência previstas
naquele diploma legal. O estudo do Direito a partir da Literatura, permite uma
maior humanização e aproximação do processo penal com a realidade vivenciada
pela mulher vítima de violência. Os problemas abordados giram em torno da figura
feminina, sendo a obra um verdadeiro retrato das dinâmicas sociais nas regiões
rurais do Brasil; de modo que a situação de violência sofrida pela personagem
Madalena permite que se perceba, a realidade jurídico-fática que originou a Lei
Maria da Penha, provocando a reflexão sobre seus mecanismos protetivos, que são,
na verdade, mais que meros instrumentos de tutela de urgência.
PALAVRAS-CHAVE: direito e literatura; direitos fundamentais; lei Maria da Penha;
violência doméstica.

1

INTRODUÇÃO

Partindo-se de pressupostos válidos de aplicabilidade e interpretação dos
institutos jurídicos, mostra-se inequívoca a necessidade da releitura de velhos
paradigmas, devendo-se abrir os olhos às novas formas de interação social e
1
2
3

Artigo produzido no projeto Interfaces entre o Direito e Literatura – PIBIC/FSA
Graduanda do 10º período do curso de Direito na FSA.
Mestre em Letras (UFPI). Professora da disciplina Direito e Literatura da FSA.
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necessidade de atuação estatal. A necessidade de uma análise mais próxima da
realidade se mostra vital para o processo de oxigenação do Direito e da maneira como
este pretende ainda se manter como um dos mecanismos mais efetivos de controle
social, pressuposto a partir do qual a interface entre o Direito e Literatura afigura-se
alternativa deveras considerável.
Observa-se, desta feita, o importante papel que a Literatura desempenha ao
retratar, mesmo que de forma às vezes um tanto fantasiosa e romanesca, a realidade
crua e viva que por diversas vezes a sociedade insiste em esconder; daí a grande
contribuição que a análise literária pode vir a dar para o universo jurídico,
proporcionando a este último um novo prisma interpretativo, no qual a ficção da
realidade dá lugar a realidade da ficção ao possibilitar que se lance mão de uma
profunda análise sobre o comportamento humano e suas implicações dentro do
universo jurídico; sobretudo quando se tem por base uma literatura tão rica quanto a
que é produzida em terras tupiniquins, que indubitavelmente tem o contundente
mérito de retratar com riqueza de detalhes o ambiente de suas histórias e os aspectos
psicológicos de suas personagens, tal como a obra que será analisada neste trabalho,
qual seja, o romance São Bernardo, do escritor Graciliano Ramos, que vem a nos
oferecer um rico panorama sobre a violência de gênero dentro do âmbito rural, que, em
razão do processo civilizatório brasileiro e da formação de sua sociedade, ainda impera
em muitas regiões do país, em especial na região Nordeste.
São Bernardo trata-se da segunda obra de Graciliano Ramos, retratando de
modo agudo e contundente as dinâmicas sociais que imperaram e por vezes ainda se
mantém ativas nos mais recônditos cantos do nordeste brasileiro, representando em
sua escrita a aridez do sertão brasileiro, com seus personagens típicos e peculiares. O
ponto central da obra que servirá de alicerce para o presente trabalho, é a relação
conflituosa entre as personagens Paulo Honório e sua esposa, a professora Madalena,
que em virtude dos ciúmes excessivos daquele, vem a cometer suicídio. Percebe-se ao
longo da obra, que, embora Madalena não tenha sofrido violência física, era
constantemente atormentada pelos ciúmes de seu marido, o que vem a caracterizar
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outra tipologia de violência, a saber, a violência psicológica, que será trabalhada ao
longo do presente trabalho. Deste modo o livro servirá como um pano de fundo para a
análise dos (pré)conceitos e arquétipos que ainda se encontram arraigados dentro das
concepções sociais que imperam no ambiente rural, quando se trata do papel da figura
feminina.
Tornando-se um retrato fiel deste nicho social, São Bernardo servirá como guia
para o estudo e compreensão do aparato jurídico que foi formado para erradicar a
violência de gênero no Brasil, na qual buscar-se-á compreender o processo como via de
efetividade de direitos fundamentais a partir da análise da natureza satisfativa das
Medidas Protetivas de Urgência previstas pela Lei 11.340/2006 – Lei Maria da Penha,
que representou um marco no combate à violência doméstica em nosso país, nunca
perdendo de vista o panorama trazido pela obra do mestre alagoano, que sempre teve
na mulher a sua maior expressão artística, visto que comparou seu trabalho ao trabalho
das lavadeiras de Alagoas.
2

O PAPEL DA MULHER BRASILEIRA NO ÂMBITO RURAL

As bases da sociedade brasileira foram definidas pelo colonizador português e,
como bem sabemos, se alicerçava exclusivamente em uma estruturação patriarcal, na
qual as relações de mando e autoridade imperavam, sendo a figura masculina vista
como sinônimo de força e nobreza, de modo a submeter assim, à sua vontade, todos os
demais elementos atuantes da dinâmica social, que no Brasil Colônia correspondiam às
mulheres, escravos e crianças. A mulher, em especial, em virtude dos aspectos físicos,
se transmuta em objeto perseguido pela lascívia masculina.
No outro dia, de volta do campo, encontrei no alpendre João
Nogueira, Padilha e Azevedo Gondim elogiando umas pernas e uns
peitos. Elevaram a conversa.
─ Mulher educada, afirmou João Nogueira. Instruída.
─ E sisuda, acrescentou Azevedo Gondim. Padilha não achou
qualidade que se comparasse aos peitos e às pernas.
─ Realmente, murmurou esgaravatando as unhas com um fósforo4.

4

RAMOS, Graciliano. S. Bernardo. 89. ed. Rio de Janeiro: Record, 2010, p. 53, grifo nosso.
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Conforme se observa pela visão histórica da formação da sociedade brasileira,
durante muito tempo o âmbito rural ou agrário foi o alicerce para a modelagem das
interações sociais, em especial na região nordeste do país, na qual as fazendas e
sesmarias eram os verdadeiros núcleos de irradiação social, concentrando ao seu redor
toda uma gama de frutíferas relações interindividuais, na qual embora não valorizada
ou reconhecida, a mulher tinha grande e fundamental importância.
Vê-se, assim, que em torno da figura feminina foi criado um estereótipo, de ser
frágil e submisso, ora à figura masculina do pai, ora à figura masculina do marido;
garantindo dessa forma uma supremacia do homem como o mantenedor e provedor
dos recursos familiares, a qual cabia à mulher única e estritamente servi-lhe e
obedecer-lhe. Desta feita, foi criado em torno dessa relação um verdadeiro dogma de
que a mulher deveria ser subserviente e passiva, de modo que sua existência seria
voltada apenas a satisfazer as necessidades e desejos masculinos; e aquelas que não se
enquadravam em tais papeis eram logo taxadas de “concubinas”, “prostitutas”,
“mulheres da vida”, dentre outros termos. É o que se vê, por exemplo, na seguinte
passagem de São Bernardo:
Amanheci um dia pensando em casar. Foi uma ideia que me veio sem
que nenhum rabo de saia a provocasse. Não me ocupo com amores,
devem ter notado, e sempre me pareceu que mulher é um bicho
esquisito, difícil de governar. A que eu conhecia era a Rosa do
Marciano, muito ordinária. Havia também a Germana e outras
dessa laia. Por elas eu julgava todas. Não me sentia, pois, inclinado
por nenhuma: o que sentia era desejo de preparar um herdeiro para
as terras de S. Bernardo5.

Conforme exposto acima, Graciliano Ramos, em sua obra, nos apresenta uma
amostra de como é vista a figura feminina naquele meio – ordinariamente, como
instrumento de procriação e satisfação dos interesses masculinos, de forma que
praticamente quase tudo que diga relação à mulher estaria relacionado ao sexo. Nessa
toada, em um de seus pensamentos, Paulo Honório, personagem principal da obra em
comento, assim se expressa:

5

Id., ib., p. 67, grifo nosso.
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Necessitando pensar, pensei que esquisito este costume de viverem os
machos apartados das fêmeas. Quando se entendem, quase sempre
são levados por motivos que se referem ao sexo. Vem daí talvez a
malícia excessiva que há em torno de coisas feitas inocentemente6.

Porém o que muitas vezes não é transmitido é que em não raras ocasiões, embora
imperando o patriarcalismo colonial, a mulher assumia a condição de mantenedora,
gerindo e provendo tais recursos. Nesse sentido é oportuno o que nos falam Lianza dos
Santos Silva e Ana Maria Quiroga:
Historicamente, pesquisas documentais indicam que, apesar de as
relações serem principalmente patriarcais, existiram mulheres que
ocupavam a função patriarcal por conta do falecimento do marido,
administrando os bens familiares, desconstruindo, assim o ideal de
submissão e fragilidade da mulher7.

O que se vê em muitas das narrativas históricas é que ocorreu uma
supervalorização das características dominadoras masculinas, ao passo que se foi
consolidando uma imagem da mulher como ser frágil e submisso, fazendo com que
parte da realidade realmente vivenciada no período fosse esquecida, e contribuindo
para a formação de uma verdadeira cultura de dominação de gênero, em que
preponderam a delimitação de papeis, com a formação de um inconsciente coletivo no
qual a mulher fica relegada a segundo plano dentro da dinâmica dos atores sociais.
Heleieth Saffioti coloca de forma bastante clara esse processo:
A ideologia machista, que considera o homem um ser superior à
mulher, não entra apenas na cabeça dos homens. Também as
mulheres, majoritariamente, acreditam nestas ideias e transmitem aos
filhos. Quando proíbe os filhos de chorar, alegando que homem não
chora, e exigem que as filhas se sentem como mocinhas, estão
passando aos mais jovens este sistema de ideias que privilegia o
homem em prejuízo da mulher8.

Uma visão mais apurada dos fatos históricos, por sua vez, revela que muitas das
características masculinas tiveram de ser incorporadas pelo gênero feminino durante o
6
7

8

Id., ib., p. 74, grifo noss.
SILVA, Lianza dos Santos, QUIROGA, Ana Maria. Mulheres em cena: as novas roupagens do primeiro
damismo da assistência social. Rio de Janeiro, 2009. 155 f. Dissertação de Mestrado. Departamento de
Serviço Social, Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, p. 30.
SAFFIOTI, Heleieth I. B. O poder do macho. São Paulo: Editora Moderna, 1987, p. 34.
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período em que se passa a obra, a fim de possibilitar a sobrevivência em um meio
hostil, em especial como o que impera na aridez do sertão brasileiro, de modo que tais
características possibilitaram o surgimento de aspectos de comando que mesmo de
modo tímido evidenciam a existência do matriarcado, ainda que em um meio
eminentemente patriarcal. Eni de Mesquita Samara, assim expõe a presente ideia:
Percebem, portanto, divergências no ideal patriarcal de docilidade e
submissão da mulher. Provavelmente, essas situações começaram a
afetar os valores tradicionais, embora a autoridade, de modo geral,
tivesse permanecido com o marido9.

Neste ínterim, cumpre salientar o pioneirismo de Graciliano Ramos ao apresentar
uma personagem feminina com os caracteres de Madalena, mulher instruída e de certo
modo, dotada de ferramentas para ser independente, que, desde sua primeira aparição
na obra em comento, destoa do ideal de mulher preconizado pela ordem social
machista e patriarcalista que vigorava e ainda vigora na sociedade brasileira, de forma a
causar considerável estranheza por conta desse traço peculiar que a destacava. Para
ilustrar tal elucubração, vide o diálogo travado entre Paulo Honório e Azevedo Gondim
na seguinte passagem de São Bernardo:
- Ó Gondim, você me falou há tempo numa professora.
- A Madalena?
- Sim. Encontrei-a uma noite dessas e gostei da cara. É moça direita?
Azevedo Gondim encetou a quarta garrafa de cerveja e desmanchou-se
em elogios.
- Mulher superior. Só os artigos que publica no Cruzeiro!
Desanimei:
- Ah! Faz artigos!
- Sim, muito instruída. Que negócio tem o senhor com ela?
- Eu sei lá! Tinha um projeto, mas a colaboração no Cruzeiro me
esfriou. Julguei que fosse uma criatura sensata10.

Diante de tal cenário, tem-se que a instrução de Madalena, enquanto elemento
diferenciador desta em relação as outras figuras femininas que costumavam habitar os
entornos de São Bernardo, causava certa estranheza e até demasiada repulsa por parte
de Paulo Honório, que em diversas passagens da obra manifestou-se no sentido de
9
10

SAMARA, Eni de Mesquita. A família brasileira. 2. ed. São Paulo: Editora Brasiliense, 1986, p. 62.
RAMOS, op. cit., p. 95-96.
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entender desnecessário que uma mulher, inserida no ambiente rural em que viviam,
fosse instruída e educada. É o que se pode depreender da leitura do trecho abaixo:
Eu narrava o sertão. Madalena contava fatos da escola normal.
Depois vinha o arrefecimento. Infalível. A escola normal! Na opinião
do Silveira, as normalistas pintam o bode, e o Silveira conhece
instrução pública nas pontas dos dedos, até compõe regulamentos. As
moças aprendem muito na escola normal.
Não gosto de mulheres sabidas. Chamam-se intelectuais e são
horríveis. Tenho visto algumas que recitam versos no teatro, fazem
conferências e conduzem um marido ou coisa que o valha. Falam
bonito no palco, mas intimamente, com as cortinas cerradas, dizem:
- Me auxilia, meu bem.
[...]
Madalena, propriamente, não era uma intelectual. Mas descuidava-se
da religião, lia os telegramas estrangeiros.
E eu me retraía, murchava11.

Desta feita, cumpre observar então que Madalena fugia ao estereótipo feminino
desejado para a época, e como tal tornou-se alvo das constantes violências advindas de
seu companheiro, que por algum sentimento reprimido de insegurança ou
inferioridade, sente reduzida sua potência viril em face do ser do sexo oposto, e como
solução opta por anular Madalena, minando sua autoestima através de constantes
agressões psicológicas, de forma que outro não seria o fatídico destino da jovem moça
senão o seu suicídio.

3

A VIOLÊNCIA DE GÊNERO
E AS SUAS VÁRIAS MANIFESTAÇÕES – LEI 11.340/2006.

No dia 22 de setembro de 2006, entrou em vigor a Lei de número 11.340/2006.
Tal lei ficou conhecida como Lei Maria da Penha, justamente pela grande violência da
qual foi vítima a farmacêutica Maria da Penha Fernandes, que no dia 29 de maio de
1983, em Fortaleza, foi atingida por um disparo de espingarda enquanto dormia,
disparo este efetuado por seu marido, e que veio a deixar Maria da Penha paraplégica.

11

Id., ib., p. 158-159.
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Saliente-se que o agressor fora denunciado no ano de 1984, porém em decorrência de
uma série de medidas protelatórias sua prisão só veio a ocorrer em setembro de 2002.
Diante de tal cenário, ocorre que em virtude de toda a demora pela qual passou o
processo envolvendo o caso “Maria da Penha”, a farmacêutica fora homenageada com o
seu nome batizando a lei cujo objetivo é coibir e prevenir a violência de gênero no
âmbito doméstico, familiar ou de uma relação íntima de afeto, conforme se observa no
texto da própria lei, em seu artigo 1º, in verbis:
Art. 1º - Esta Lei cria mecanismos para coibir e prevenir a violência
doméstica e familiar contra a mulher, nos termos do § 8o do art. 226
da Constituição Federal, da Convenção sobre a Eliminação de Todas as
Formas de Violência contra a Mulher, da Convenção Interamericana
para Prevenir, Punir e Erradicar a Violência contra a Mulher e de
outros tratados internacionais ratificados pela República Federativa
do Brasil; dispõe sobre a criação dos Juizados de Violência Doméstica
e Familiar contra a Mulher; e estabelece medidas de assistência e
proteção às mulheres em situação de violência doméstica e familiar.

Tal preocupação encontra-se ancorada no § 8º do artigo 226 da Constituição
Federal, na Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de Violência contra a
Mulher, na Convenção Interamericana para Prevenir, Punir e Erradicar a Violência
contra a Mulher, e em outros tratados internacionais ratificados pela República
Federativa do Brasil.
Em que pese a aludida preocupação de se combater a violência de gênero esteja
insculpida em mandamento constitucional, bem como em uma norma de direito
internacional ratificado pelo Estado brasileiro, é necessário que se reconheça que a Lei
11.340/2006 só veio a existir em virtude de uma recomendação da Organização dos
Estados Americanos, vez que o Brasil fora condenado no caso “Maria da Penha”,
conforme nos aponta Renato Brasileiro de Lima:
Por conta da lentidão do processo, e por envolver grave violação aos
direitos humanos, o caso foi levado à Comissão Interamericana de
Direitos Humanos, que publicou o Relatório nº 54/2001, no sentido
de que a ineficácia judicial, a impunidade e a impossibilidade de a
vítima obter uma reparação mostra a falta de cumprimento do
compromisso assumido pelo Brasil de reagir adequadamente ante a
violência doméstica. Cinco anos depois da publicação do referido
relatório, como o objetivo de coibir e reprimir a violência doméstica e
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familiar contra a mulher e superar uma violência há muito arraigada
na cultura machista do povo brasileiro, entrou em vigor a Li nº
11.340/06, que ficou mais conhecida como Lei Maria da Penha12.

Nesse sentido, com escopo no posicionamento esposado pela Ilustre doutrinadora
Alice Bianchini:
A violência perpassa a relação pessoal entre homem e mulher,
podendo ser encontrada também nas instituições, nas estruturas, nas
práticas cotidianas, nos rituais, ou seja, em tudo que constitui as
relações sociais. Ela decorre de uma relação de poder de dominação do
homem e de submissão da mulher13.

É o cenário que se reproduz na análise da presente obra, em que durante anos a
personagem Madalena suportara silente um sem número de condutas de Paulo
Honório, seu marido e agressor, que fizeram com que a mesma se sentisse rebaixada,
humilhada, ridicularizada, envergonhada e constrangida, e que deram azo ao profundo
abalo emocional em que se encontrava, conforme se verifica em inúmeras passagens de
S. Bernardo, e que culminarem em sua morte trágica.
Nessa toada, a Lei Maria da Penha (Lei 11.340/2006), em seu artigo 7º, elenca, de
forma não taxativa, as formas de violência sofridas pela mulher no âmbito doméstico e
familiar, conforme é possível vislumbrar abaixo:
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 autoestima 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
12

13

LIMA, Renato Brasileiro de. Legislação criminal especial comentada. 2. ed. revis. ampl. e atual.
Salvador: Editora JusPodivm. 2014, p. 883.
BIANCHINI, Alice. Lei Maria da Penha: Lei 11.340/2006; aspectos assistenciais, protetivos e criminais
da violência de gênero. São Paulo: Saraiva, 2013, p. 31.
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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.

Importante atentar, em especial, para a violência psicológica, que conforme
depreendemos da leitura de São Bernardo é a que mais se manifesta na relação
envolvendo Paulo Honório e Madalena; visto que, por não se enquadrar dentro das
estruturas estabelecidas para o seu gênero, e em razão dos ciúmes doentios e da
insegurança do marido, Madalena é alvo deste tipo de agressão, o que redunda em
afetar sua autoestima e submeter-lhe a constrangimentos e humilhações. É o que se
pode depreender das seguintes passagens da obra:
Atormentava-se a ideia de surpreendê-la. Comecei a mexer-lhe nas
malas, nos livros, e a abrir-lhe a correspondência. Madalena chorou,
gritou, teve um ataque de nervos. Depois vieram outros ataques,
outros choros, outros gritos, choveram descomposturas e a minha vida
se tornou um inferno14.
Madalena abraçava-se aos travesseiros, soluçando.
Um assobio, longe. Algum sinal convencionado.
- É assobio ou não é? Marcou entrevista aqui no quarto, em cima de
mim? É só o que falta. Quer que eu saia? Se quer que eu saia, é dizer.
Não se acanhe.
Madalena chorava como uma fonte.
Entristecia-me. Grosseiro, monstruosamente grosseiro15.
Madalena chorava, chorava, até que por fim, cansada de chorar,
pegava no sono. Encolhia-me à beira da cama, para evitar o contato
dela. Quando ia adormecendo, percebia o ranger de chave em
fechadura e o rumor de telhas arrastadas. Despertava num sobressalto

14
15

RAMOS, op. cit., p. 164.
Id., ib., p. 180.
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e continha a respiração. Quem estaria futucando portas? Quem estaria
destelhando a casa?16

Ante tal panorama, pontuado por brigas, discussões e maus-tratos, resta patente
a situação de violência psicológica que Madalena enfrentava. Nesse sentido, Renato
Brasileiro de Lima assim nos informa sobre esse tipo de violência:
Por meio desta espécie de violência, vez por outra inclusive mais grave
que a violência física, o agressor procura causar danos emocionais à
mulher, geralmente por meio de ameaças, rejeições, humilhações ou
discriminações, objetivando não apenas diminuir sua autoestima,
como também prejudicar seu pleno desenvolvimento. Crimes como
constrangimento ilegal (CP, art146), a ameaça (CP, art. 147), e o
sequestro e cárcere privado (CP, art. 148), podem ser citados como
exemplos de infrações que materializam essa violência psicológica17.

Deste modo, é evidente que o grau de lesividade apresentado por esta modalidade
de agressão é de longe um dos mais graves e contundentes, visto que atinge a mulher
em seu aspecto mais íntimo e particular, vez que é a sua essência, o seu “ser” que se
encontra sendo agredido e descontruído. O agressor, nestes casos, tem acesso aos
pontos mais íntimos da vítima, seus anseios, desejos, medos e etc., e se vale disso para
provocar sofrimento e temor na ofendida, de modo a diminuir-lhe em seu aspecto
humano.
Em que pesem as dificuldades conceituais, é possível seguir o procedimento
lógico de classificação dos institutos jurídicos pelo seu grau de lesividade, não se
afirmando, de forma alguma, que a violência psicológica seja a mais grave; mas sim,
que a mesma é capaz de ensejar consequências por demais deletérias nos recônditos da
mente humana.
Nesse sentido é que a sua definição liga-se primariamente à própria justificativa
que serviu à elaboração da Lei Maria da Penha, qual seja a de servir como instrumento
de atuação positiva do Judiciário em defesa das mulheres vítimas de violência
doméstica e familiar, visando assegurar-lhes o exercício dos direitos humanos que lhe
são fundamentais, resguardando-as “[...] de toda forma de negligência, discriminação,
16
17

Id., ib.
LIMA, op. cit., p. 895.
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exploração, violência, crueldade e opressão” (art.3º, § 1º, Lei 11.340/06), além de
preservar o valor fundante de nosso ordenamento, a dignidade humana.
4

AS MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA E O PROCESSO
COMO VIA DE EFETIVIDADE DE DIREITOS FUNDAMENTAIS –
A INEXISTÊNCIA DE PRAZO PARA A VIGÊNCIA DAS MEDIDAS

Invocando-se a sistemática protetiva da Lei Maria da Penha, atente-se para o fato
de que, no intuito de salvaguardar a mulher vítima de violência, e garantir a efetiva
entrega da tutela jurisdicional de seus direitos pelo Estado, a referida lei previu uma
série de medidas que tem como escopo fazer cessar a situação periclitante a qual aquela
se encontra submetida, bem como resguardar a sua dignidade humana, há muito
furtada quando do suplício de agressões domésticas, sua repetição ou continuação.
Nesse diapasão, assim dispõe o artigo 22 da Lei 11.340/2006, na seção que trata
das medidas protetivas de urgência que obrigam o agressor:
Art. 22. Constatada a prática de violência doméstica e familiar contra a
mulher, nos termos desta Lei, o juiz poderá aplicar, de imediato, ao
agressor, em conjunto ou separadamente, as seguintes medidas
protetivas de urgência, entre outras:
I - suspensão da posse ou restrição do porte de armas, com
comunicação ao órgão competente, nos termos da Lei no 10.826, de 22
de dezembro de 2003;
II - afastamento do lar, domicílio ou local de convivência com a
ofendida;
III - proibição de determinadas condutas, entre as quais:
a) aproximação da ofendida, de seus familiares e das testemunhas,
fixando o limite mínimo de distância entre estes e o agressor;
b) contato com a ofendida, seus familiares e testemunhas por qualquer
meio de comunicação;
c) frequentação de determinados lugares a fim de preservar a
integridade física e psicológica da ofendida;
IV - restrição ou suspensão de visitas aos dependentes menores,
ouvida a equipe de atendimento multidisciplinar ou serviço similar;
V - prestação de alimentos provisionais ou provisórios.
§ 1o As medidas referidas neste artigo não impedem a aplicação de
outras previstas na legislação em vigor, sempre que a segurança da
ofendida ou as circunstâncias o exigirem, devendo a providência ser
comunicada ao Ministério Público.
§ 2o Na hipótese de aplicação do inciso I, encontrando-se o agressor
nas condições mencionadas no caput e incisos do art. 6o da Lei no
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10.826, de 22 de dezembro de 2003, o juiz comunicará ao respectivo
órgão, corporação ou instituição as medidas protetivas de urgência
concedidas e determinará a restrição do porte de armas, ficando o
superior imediato do agressor responsável pelo cumprimento da
determinação judicial, sob pena de incorrer nos crimes de
prevaricação ou de desobediência, conforme o caso.
§ 3o Para garantir a efetividade das medidas protetivas de urgência,
poderá o juiz requisitar, a qualquer momento, auxílio da força policial.
§ 4o Aplica-se às hipóteses previstas neste artigo, no que couber, o
disposto no caput e nos §§ 5o e 6º do art. 461 da Lei no 5.869, de 11 de
janeiro de 1973 (Código de Processo Civil).

À luz da previsão legislativa, foram travados inúmeros debates nos âmbitos
doutrinário e jurisprudencial com o fito de esclarecer a natureza jurídica das referidas
medidas, o alcance da sua aplicabilidade, a repercussão prática de seus efeitos na vida
de mulheres submetidas cotidianamente às mais variadas formas de agressões, bem
como a querela acerca da existência de um “prazo de vigência” do citado instituto
jurídico, e a sua relação de dependência com um “processo principal”.
Desta feita, sobre o tema, há que se questionar, primeiramente, o modo pelo qual
é possível determinar a natureza jurídica de um instituto na Ciência do Direito.
Segundo a melhor doutrina, para realizar a contento tal desiderato, deve-se considerar
a análise do instituto como atividade lógica de classificação:
[...] pela qual se integra determinada figura jurídica no conjunto mais
próximo de figuras existentes no universo do Direito, mediante a
identificação e cotejo de seus elementos constitutivos fundamentais.
Definição (busca da essência) e a classificação (busca do
posicionamento comparativo), eis a equação compreensiva básica da
ideia de natureza18.

Dito isso, qual seria a definição/essência e classificação/posicionamento
comparativo que então determinariam a natureza jurídica das Medidas Protetivas
previstas na Lei Maria da Penha?
Naturalmente, há uma dificuldade inicial razoável no que tange a tais
questionamentos, mormente em razão de não haver posicionamento doutrinário ou
jurisprudencial consolidados no Direito pátrio. Entretanto, importa ressaltar que a

18

DELGADO, Maurício Godinho. Curso de direito do trabalho. São Paulo: LTr, 2010.
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definição que submete a validade da Medida Protetiva à instauração de um processo
principal, não demonstra ser a resposta mais adequada à resolução da controvérsia;
considerando-se, em especial, o que orienta o art. 4º da Lei Maria da Penha, segundo o
qual devem ser considerados, em sua interpretação, os fins sociais a que ela se destina
e, especialmente, as condições peculiares das mulheres em situação de violência
doméstica e familiar.
Portanto, é da essência das Medidas Protetivas, que transcendam à uma mera
tutela antecipatória concedida em sede de Processo Cautelar – embora com este se
relacione – porque não visa apenas assegurar o direito material em litígio durante o
curso da demanda, mas, ostentando sua natureza sui generis, visa resguardar os
direitos fundamentais da mulher vítima de violência, enquanto durar a situação de
perigo.
Até mesmo porque, ao buscar um provimento judicial capaz de protegê-la, a
mulher vítima de violência, embora naturalmente espere que o agressor responda a
processo criminal e venha a ser penalizado, tem como maior interesse (às vezes único
interesse) a manutenção de sua integridade física e psíquica e a de seus familiares. Ter
em mãos a determinação judicial de afastamento do agressor confere à vítima a
sensação de segurança e proteção que a fazem crer na possibilidade de uma vida sem
violência. Por outro lado, a Medida Protetiva muitas vezes também é capaz de inibir o
agressor, que teme ser preso ao descumprir a ordem judicial.
Dando seguimento à análise conceitual das Medidas Protetivas, desta vez quanto
aos aspectos comparativos que as enquadrariam na mesma esteira de classificação de
outros institutos jurídicos, é inegável sua proximidade com as medidas cautelares
previstas no Código de Processo Civil, seja em virtude de sua concessão em sede de
cognição sumária, seja em razão da tutela inibitória que é própria de seus efeitos, ou
ainda por não se tratar propriamente de processo crime; aplicando-se à espécie,
portanto – e subsidiariamente – o Diploma Processual Cível, podendo-se intuir a partir
de então sua natureza eminentemente cível, porquanto também voltada à nítida
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disciplina de conflito de interesses entre as partes em litígio, característica típica deste
ramo do Direito Privado.
Observa-se que ao menos nesse sentido a Doutrina e a Jurisprudência pátrias
parecem convergir sobre o tema, como se observa no seguinte excerto doutrinário:
Não se está diante de processo crime e o Código Processual Civil tem
aplicação subsidiária (Lei Maria da Penha, art.13). Ainda que o
pedido tenha sido formulado perante a autoridade policial, devem ser
minimamente atendidos os pressupostos das medidas cautelares do
processo civil, ou seja, podem ser deferidas inaudita altera pars ou
após audiência de justificação e não prescindem da prova do fumus
boni iuris e periculum in mora19.

Desse modo, o enquadramento das Medidas Protetivas em procedimento de
natureza cautelar cível denota ser a interpretação mais acertada para o caso em tela.
Atendo-se, então, a esta linha de pensamento, passa a persistir somente a controvérsia
quanto à classificação das Medidas Protetivas ora em cautelares preparatórias, ora em
cautelares satisfativas.
Para a classificação em cautelar preparatória, os defensores da tese se valem dos
argumentos amparados em doutrina e jurisprudência um tanto quanto ultrapassadas,
afirmando ser necessária a instauração de processo principal que justifique a existência
das Medidas Protetivas cautelares deferidas, observado o prazo cautelar de 30 dias.
Por outro lado, em relação às cautelares satisfativas, construção histórica do
Direito Processual Civil brasileiro, sabe-se serem medidas que dispensam a
interposição de uma ação principal, por encerrarem em si mesmas a pretensão do
autor, a exemplo das medidas provisionais do art. 88820 do CPC.
19

20

DIAS, Maria Berenice. A lei Maria da Penha na justiça. 2. ed. São Paulo: Editora RTr, 2010, p. 181, grifo
nosso.
Art. 888. O juiz poderá ordenar ou autorizar, na pendência da ação principal ou antes de sua
propositura: I – obras de conservação em coisa litigiosa ou judicialmente apreendida; II – a entrega de
bens de uso pessoal do cônjuge e dos filhos; III – a posse provisória dos filhos, nos casos de desquite ou
anulação de casamento; IV – o afastamento do menor autorizado a contrair casamento contra a vontade
dos pais; V – o depósito de menores ou incapazes castigados imoderadamente por seus pais, tutores ou
curadores, ou por eles induzidos à prática de atos contrários à lei ou à moral; VI – o afastamento
temporário de um dos cônjuges da morada do casal; VII – a guarda e a educação dos filhos, regulado o
direito de visita que, no interesse da criança ou do adolescente, pode, a critério do juiz, ser extensivo a
cada um dos avós; VIII – a interdição ou a demolição de prédio para resguardar a saúde, a segurança ou
outro interesse público.
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Diante dessa definição, as Medidas Protetivas denotam validamente encaixar-se
nos moldes dessa espécie de cautelar, pois o direito invocado pela mulher vítima de
violência consiste precisamente na sua proteção perante o suposto agressor. Tutelar a
integridade e segurança dessa mulher é o fim, em si mesmo, da Medida Protetiva, não
havendo, por conseguinte, necessidade de instauração de processo principal,
vislumbrando-se, nitidamente, medida cautelar de natureza satisfativa.
Ademais, sendo a Medida Protetiva um provimento de natureza cível, vinculá-la à
propositura de uma Ação Penal afigurar-se-ia clara teratologia jurídica, conforme se
observa da valiosa lição da Defensora Pública Júlia Maria Seixas Bechara, em artigo
publicado no site do Instituto Brasileiro de Direito de Família (IBDFAM):
Para alguns, é possível que se entenda que o principal é o processo
criminal. Todavia, essa vinculação traria inconvenientes, em especial a
desproteção da mulher em caso de retratação da representação ou a
manutenção dessa para garantia de vigência da ordem. Ademais, não
se pode admitir que medida de natureza cível vincule-se a processo
principal de caráter criminal. [...] Tal consequência, por demais
gravosa, vai de encontro à razão de existência das próprias medidas
protetivas. Se, de um lado, se constatam dificuldades para o
ajuizamento das demandas, como o acesso à célere assistência
jurídica, a obtenção de documentos necessários à propositura da ação
ou mesmo a instabilidade emocional, de outro lado é possível que
sequer exista a necessidade de outro feito, como mencionado
anteriormente. De tal modo, a exigência de futura propositura de
ação significaria nova desproteção à vítima, em atendimento a
formalismo incompatível com o mecanismo de solicitação da
ordem21.

Nesse sentido, oportuna também a citação abaixo, em que a Ilustre doutrinadora
Maria Berenice Dias conjuga do posicionamento aqui esposado, pugnando também
pela manutenção das Medidas Protetivas em favor da mulher:
As medidas deferidas, em sede de cognição sumária, não dispõe de
caráter temporário, ou seja, não é imposto à vítima o dever de
ingressar com a ação principal no prazo de 30 (trinta) dias. Todas têm
caráter satisfativo, não se aplicando à limitação temporal imposta na
lei civil. Subtrair a eficácia da medida depois do decurso de

21

BECHARA, Júlia Maria Seixas. Violência doméstica e natureza jurídica das medidas protetivas de
urgência. Disponível em: <http://www.ibdfam.org.br/novosite/artigos/detalhe/689>. Acesso em 13
out. 2012. (grifo nosso)
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determinado prazo, conforme é sustentando em sede doutrinária,
pode gerar situações para lá de perigosas. Basta supor a hipótese de
ter sido afastado o ofensor do lar em face das severas agressões
perpetradas contra a mulher, tendo ela ficado no domicílio comum
junto com a prole. Decorridos 30 dias da efetivação da medida, de
todo descabido que, pelo fim da eficácia da decisão, tenha o agressor o
direito de retornar ao lar22.

Nesse aspecto, merece transcrição valiosa lição juiz de Direito titular da Comarca
de Goiatins (TO), coordenador estadual da política de proteção da mulher em situação
de violência doméstica e familiar no âmbito do Tribunal de Justiça do Tocantins, in
verbis:
Acerca da fixação de prazo judicial para vigência das Medidas
Protetivas Urgentes, como em alguns casos, seis meses, em analogia
aos prazos decadenciais de que dispõe a vítima para os crimes sujeitos
à queixa ou à representação previstos no artigo 38 do CPP, a contar da
data do último ato de violência, importa em nova sujeição da mulher à
risco e à vulnerabilidade social.
Ora, após aquele prazo, o agressor que se aproxima da mulher ou
retorna ao lar conjugal, não estaria mais descumprindo a ordem
judicial de distanciamento e nem estaria sujeito à prisão cautelar
prevista no inciso I do artigo 313 do CPP.
Ao meu sentir, a melhor solução jurídica é a não fixação de prazo às
Medidas Protetivas Urgentes.
Após o julgamento por sentença cível do mérito do pedido de MPU, a
eficácia da coisa julgada se protrairá no tempo indefinidamente, à
semelhança do que ocorre com as decisões proferidas em ações de
alimentos.
Inclusive nessas ações embora o artigo 15 da Lei 5.478/1968 afirme
não haver transito em julgado e pode a qualquer tempo ser revista em
face da modificação da situação financeira dos interessados, a melhor
doutrina aqui representada pela Professora Maria Berenice Dias
afirma que a coisa julgada é limitada aos fatos, à causa de pedir e ao
pedido lá deduzido.
Ora, após o trânsito em julgado, as partes de uma demanda de
alimentos não podem voltar à justiça pedindo a revisão do julgado sob
os mesmos fatos antes afirmados, pois sobre eles há coisa julgada
material!
Caberia essencialmente ao agressor, após o trânsito em julgado, e para
não se impingir de descumpridor das medidas judiciais, pedir, por
simples petição nos autos, com anuência expressa de sua vítima, o
cancelamento daquelas medidas, à semelhança do pedido de

22

DIAS, op. cit., p. 156, grifo nosso.
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restabelecimento da sociedade conjugal nas antigas ações de
separações judiciais (artigo 46 da Lei, 6.515/1977)23.

As medidas protetivas, destarte, como bem salienta Fausto Rodrigues de Lima24
“não são instrumentos para assegurar processos”, mas sim efetivos procedimentos
capazes de resguardar direitos fundamentais e proteger a vítima da continuidade
delitiva, ou qualquer circunstância que a favoreça, em contexto familiar. Não
necessariamente carregam um bojo preparatório: “não visam processos, mas pessoas”.
Senão, veja-se:
A LMP foi expressa quanto a esses objetivos, ao determinar que as
medidas visam a “proteção da ofendida, de seus familiares e de seu
patrimônio” (art. 19, §3º), e devem ser aplicadas “sempre que os
direitos reconhecidos nesta Lei forem ameaçados ou violados” (art. 19,
§2º) e “sempre que a segurança da ofendida ou as circunstâncias o
exigirem” (art. 22, §1º).
Assim, a própria LMP não deu margem a dúvidas. As medidas
protetivas não são acessórios de processos principais e nem se
vinculam a eles. [...]
Portanto, as medidas protetivas são medidas cautelares inominadas
que visam garantir direitos fundamentais e “coibir a violência” no
âmbito das relações familiares, conforme preconiza o art. 226, §8º, da
Constituição da República25.

Corrobora a esse entendimento Maria Berenice Dias, argumentando inclusive a
desnecessidade de observação do prazo processual civil para interposição de processo
principal em 30 dias. À sua lição, tanto é desnecessária a observação do interstício
temporal, quanto do próprio ajuizamento da demanda cerne.
As medidas deferidas, em sede de cognição sumária, não dispõem de
caráter temporário, não sendo imposto à vítima o dever de ingressar
com ação principal no prazo de 30 dias, limitação temporal existente
na lei civil. Ainda que fazendo uso de procedimento cautelar, a busca

23

24

25

LIMA, Luatom Bezerra Adelino de. Medidas protetivas de urgência em favor de homens. Disponível
em:
<http://www.conjur.com.br/2012-set-27/luatom-limamedidas-protetivas-urgencia-favorhomens>. Acesso em: 22 out. 2012. (grifo nosso)
LIMA, Fausto Rodrigues de. Da atuação do ministério público: artigos 25 a 26. In: CAMPOS, Carmen
Hein de (Org.). Lei Maria da Penha: comentada em uma perspectiva jurídico-feminista. Rio de Janeiro:
Lumen Juris, 2011, p. 327-336.
Id., ib.
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de medidas provisionais pode dispor de natureza satisfativa e não
têm prazo de eficácia, podendo perdurar indefinidamente26.

Assim pronuncia-se a atual jurisprudência pátria do Superior Tribunal de Justiça
e demais egrégios:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA
A MULHER. MEDIDAS PROTETIVAS DA LEI N. 11.340/2006 (LEI
MARIA DA PENHA). INCIDÊNCIA NO ÂMBITO CÍVEL. NATUREZA
JURÍDICA. DESNECESSIDADE DE INQUÉRITO POLICIAL,
PROCESSO PENAL OU CIVIL EM CURSO. 1. As medidas protetivas
previstas na Lei n. 11.340/2006, observados os requisitos específicos
para a concessão de cada uma, podem ser pleiteadas de forma
autônoma para fins de cessação ou de acautelamento de violência
doméstica contra a mulher, independentemente da existência,
presente ou potencial, de processo-crime ou ação principal contra o
suposto agressor. 2. Nessa hipótese, as medidas de urgência pleiteadas
terão natureza de cautelar cível satisfativa, não se exigindo
instrumentalidade a outro processo cível ou criminal, haja vista que
não se busca necessariamente garantir a eficácia prática da tutela
principal. "O fim das medidas protetivas é proteger direitos
fundamentais, evitando a continuidade da violência e das situações
que a favorecem. Não são, necessariamente, preparatórias de qualquer
ação judicial. Não visam processos, mas pessoas" (DIAS. Maria
Berenice. A Lei Maria da Penha na justiça. 3 ed. São Paulo: Editora
Revista dos Tribunais, 2012). 3. Recurso especial não provido.
(STJ - REsp: 1419421 GO 2013/0355585-8, Relator: Ministro LUIS
FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 11/02/2014, T4 - QUARTA
TURMA, Data de Publicação: DJe 07/04/2014).
HABEAS-CORPUS.
DECISÃO
QUE
DEFERE
MEDIDAS
PROTETIVAS DE AFASTAMENTO DO PACIENTE DA OFENDIDA,
DE SEUS FAMILIARES E DAS TESTEMUNHAS, ASSIM COMO DO
LAR, DOMICÍLIO OU LOCAL DE CONVIVÊNCIA DE AMBOS.
PEDIDO DE REVOGAÇÃO DESTA ÚLTIMA. IMPOSSIBILIDADE.
Não pode o paciente se valer do direito de propriedade - uma vez que a
casa lhe pertence, que não é absoluto, para depois de, em tese, ter
praticado um delito, ver retirada medida protetiva imposta contra si
de afastamento do lar. Nesse caso, evidente que deve prevalecer o
interesse não só dos seus filhos menores, vítimas, que precisam ficar
sob a guarda de sua ex-companheira e possuir um local para morar
(não sendo um abrigo, como sugeriu o impetrante, o mais indicado),
mas também o de sua ex-companheira, que também foi ofendida e não
deu causa à situação, até por que a Lei Maria da Penha visa proteger
justamente a parte mais fraca da relação. DURAÇÃO DA MEDIDA
PROTETIVA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO. INOCORRÊNCIA. As
26

DIAS, op. cit., p. 148.
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medidas protetivas, deferidas há quase um ano e meio devem
subsistir enquanto perdurar sua necessidade, não havendo limitação
legal para sua duração. Ordem denegada. (In Habeas Corpus Nº
70.040.645.962, 1ª Câmara Criminal deste TJRS, Relator: Des.
Março Antônio Ribeiro de Oliveira, Julgado em 16FEV2011).
Teor da Conclusão 1, do Congresso que versou o tema “Lei
11.340/2006 (Lei Maria da Penha) – Um ano de vigência. Avanços e
retrocessos, sob o ponto de vista prático, na opinião dos operadores do
Direito”, realizado no dia 12 de dezembro de 2007, pela corregedoria
Geral da Justiça e Presidência do TJSP: “Não caducam em 30 (trinta)
dias as medidas protetivas de urgência, aplicadas pelo juízo
criminal, mesmo que não seja ajuizada ação na esfera cível que a
assegure”.

Em igual sentido, prelecionam Fredie Didier Jr. e Rafael Oliveira:
Para impedir a violência, a sua repetição ou continuação, a Lei Maria
da Penha garante um procedimento diferenciado, denominado de
medidas protetivas de urgência: providências de conteúdo satisfativo,
concedida em procedimento simplificado. Trata-se de procedimento
cautelar embora sem conteúdo cautelar. Deste modo, a ação para
obtenção da medida protetiva de urgência, por ser satisfativa, dispensa
o ajuizamento da ação principal em trinta dias27.

Assim sendo, as Medidas Protetivas de Urgência previstas na Lei Maria da Penha
ostentam a natureza sui generis de cautelares cíveis satisfativas, não se podendo
submeter sua concessão e vigência à instauração de um processo principal, ainda
menos um processo de natureza criminal.
5

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Ante toda exposição supra-apresentada, registre-se que com a argumentação aqui
expendida não se pretende defender a validade ad aeternum das Medidas Protetivas,
mas tão somente que sua duração não se condicione nem se limite à existência de um
processo principal; de modo que a análise do aspecto temporal de sua duração se
vincule a verificação do caso concreto, mantendo-se seus efeitos enquanto perdurar a

27

DIDIER JÚNIOR, Fredie; OLIVEIRA, Rafael. Aspectos processuais civil da lei Maria da Penha
(violência doméstica e familiar contra a mulher). In: PEREIRA, Rodrigo da Cunha (Coord.). Família e
responsabilidade: teoria e prática do direito de família. Porto Alegre: Magister; IBDFAM, 2010, p. 313336.
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situação de perigo em que se encontre a mulher vítima de violência, a fim de não expor
sua integridade física e psíquica à violência doméstica e familiar.
O que se pretendeu foi utilizar como pano de fundo a obra São Bernardo de
Graciliano Ramos para discutir as várias formas de manifestação da violência em
âmbito doméstico, bem como uma celeuma que em muito repercute no cotidiano das
mulheres vítimas de violência, qual seja, a ideia do processo como via de efetividade de
direitos fundamentais e a inexistência de prazo de vigência das medidas de urgência.
Assim, equivocada é a tese, tratando-se de concepção ultrapassada, que insiste
em compreender o processo como mero instrumento a serviço do direito material ou
mesmo da atividade jurisdicional. Muito mais do que um procedimento, o processo é
um direito fundamental, uma garantia essencial, vinculada à vigência do Estado
Democrático de Direito brasileiro, positivado em um documento que carrega os
interesses legítimos assumidos por todos os cidadãos, qual seja, a Constituição Federal
de 1988; que tem como máxima a defesa e proteção dos direitos fundamentais – dos
quais são titulares muitas Madalenas Brasil à fora.
Não se pode prescindir, portanto, de entender o processo como uma garantia,
como parte de uma gama imprescindível de direitos, e não como um instrumento
qualquer de efetivação da atividade jurisdicional. Admitir a usurpação do processo
como garantia constitucional e instrumento concretizar do Acesso à Justiça é mitigarlhe sua função principal, qual seja: resguardar a Constituição dos falsos momentos
revolucionários em que as massas, em escala geral, ou em que a desídia processual de
um Juízo, em escala incidental, ultrapassem e ignorem os direitos fundamentais.
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A SAGA DE MATEUS:
A LUTA DO MST PELA REFORMA AGRÁRIA
CONTADA EM QUEM FAZ GEMER A TERRA

M ARÍLIA D ENARDIN B UDÓ 1
I VANDERSON P EDROSO L EÃO 2
RESUMO: Em Quem faz gemer a terra, obra de Charles Kiefer, Mateus, um homem
pobre cujo ofício é lavrar a terra para obter o seu sustento, narra a sua história de
vida. O contexto agrário em que Mateus e sua família estão leva-os à perda da sua
pequena propriedade rural e à falência. Buscando um pedaço de terra para plantar,
unem-se à luta do MST. A vida do personagem principal, relatada em primeira
pessoa para seus visitantes na prisão, cruza-se com as lutas e enfrentamentos dos
demais colonos que veem a reforma agrária como possibilidade de reconstrução de
suas histórias. A sensação incômoda provocada pela união de pessoas fugidas da
fome na luta pela terra funde-se à tentativa de criminalização desse grupo social. A
demonização do grupo é, então, elevada potencialmente no caso da degola na
batalha da Praça da Matriz, fato que motiva a prisão de Mateus. Os assentados,
maiores vítimas do sistema econômico e fundiário vigente, transformam-se em
inimigos políticos da sociedade. No romance de Kiefer, os personagens encontram
na militância o meio para garantir seus direitos à terra, à dignidade, à liberdade e à
vida. Neste artigo, a partir dos relatos do personagem principal, Mateus, elucidamse as relações estabelecidas entre o MST, o sistema penal e as mídias tradicionais
na construção social da luta pela terra em um contexto de profunda concentração
fundiária. A opção pelo método dialético na análise deveu-se às profundas
contradições envolvidas no objeto, tendo sido tratadas em toda sua complexidade.
PALAVRAS CHAVE: criminalização; Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem
Terra; prisão; Quem faz gemer a terra.
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INTRODUÇÃO
Eram armas de Castela
que vinham do mar de além.
De Portugal também vinham
dizendo por nosso bem:
Mas quem faz gemer a terra
em nome da paz não vem3

Mateus, personagem principal do romance Quem faz gemer a terra, narra sua
história de dentro da prisão onde cumpre pena pelo homicídio de um soldado da
Brigada Militar durante o conflito na Praça da Matriz em Porto Alegre. Nesta obra de
Charles Kiefer, escritor sul-riograndense, a história do Movimento dos Trabalhadores
Rurais Sem Terra (MST) se entrelaça com o enredo envolvendo Mateus e sua família. O
autor narra sua trajetória de vida, da infância humilde nas fazendas de seus pais, suas
relações com a família, até o ingresso na militância pela reforma agrária após a guinada
que sua vida toma devido à perda das terras que pertenciam à sua família por gerações.
O enredo é vinculado à história real da militância do MST, citando diversos fatos
sob a ótica do personagem. No assentamento, conhecem outras pessoas que unem
forças na luta pela reforma agrária, dormem sob lonas esticadas, trabalham cumprindo
tarefa nas lavouras dos pequenos latifundiários, vivem suas vidas nutrindo o sonho de
um dia poderem voltar a trabalhar sua própria terra e dela tirar seu sustento.
A ficção de Kiefer aborda um tema urgente e de grande complexidade: a luta pela
reforma agrária e pelos direitos que a cercam. Com o objetivo de compreender a
atuação do sistema penal, enquanto agência oficial de controle social em relação à
militância do MST, foi adotado o método dialético, de maneira a compreender a
complexidade da realidade agrária brasileira, somada à criminalização e às violências.
Ao longo do desenvolvimento, abordar-se-á o teor crítico e reflexivo de Quem faz
gemer a terra, para associá-lo aos referenciais teóricos que problematizam a questão
político-histórica do MST.

3

Trecho do poema “O lunar de Sepé”, de Simões Lopes Neto, citado por KIEFER, Charles. Quem faz
gemer a terra. Rio de Janeiro: Record, 1991, p. 94.
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O QUE FAZ A FOICE DO TRABALHO
VIRAR A FOICE DA LUTA?

Na primeira parte do trabalho será desenvolvida a análise da obra de ficção,
associada ao contexto real em que está inserido o Movimento dos Trabalhadores Rurais
Sem Terra (MST). Será traçada o perfil sucinto das personagens centrais da obra (1.1).
A seguir buscar-se-á compreender o caminho realizado pelo personagem até o ingresso
no movimento (1.2) e, posteriormente, expor a luta do MST e a forma como é retratada
pelo livro (1.3).
2.1

Mateus e os personagens que o cercam

Mateus é o personagem principal do enredo de Quem faz gemer a terra, narra
sua história de forma anacrônica de dentro da cela em que está preso. O leitor é seu
confessor, “escuta” a saga do herói, da infância até o cárcere, as recordações são
rodeadas de reflexões sobre sua condição enquanto indivíduo e cidadão militante do
MST. Sua infância ocorre nas terras que pertencem a sua família por gerações, cresce
numa casa humilde com seus pais, seu avô materno, cinco irmãs e um irmão. O
trabalho no campo, assim como a posse das terras, passa de geração em geração, os
homens são educados para o cultivo: colher e plantar é atividade que se faz com a
intenção de alimentar-se a si e aos outros.
O jovem Mateus, que no tempo do texto é o homem que conta sua trajetória,
cresceu ouvindo as histórias do criativo Lindolfo, seu avô materno. Dos mitos gaúchos
às teorias sobre a marca do Eulesnpiegel, das histórias de vida inventadas até as
confabulações sobre a morte, Lindolfo era o homem que nutria a curiosidade e
sagacidade de um menino que ainda viveria uma difícil história junto à militância do
MST.
Moisés, o pai de Mateus, é um personagem pouco expressivo, caracterizado pela
figura de um homem reservado, que fala pouco, mas que trabalha muito para tirar da
terra seu sustento. Mateus tem uma relação distante, mas de muito respeito com seu
pai. Enquanto, o avô Lindolfo dava atenção a Mateus, Moisés se encarregava de ensinar
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aos filhos os ofícios da lida no campo. No decorrer da história, a partir das reflexões de
Mateus no cárcere, ele passa a assimilar e a compreender seu falecido pai. A morte de
Moisés é uma passagem marcante da trama. Ele, já idoso, falece a caminho do hospital
em razão de uma pneumonia, contraída na umidade e no vento da lona do
acampamento sem terra. Mateus assiste ao falecimento de seu pai, e, em seguida, vive
em luto, junto de sua família, por um ano. Passado o luto, no último dia, Mateus se
sente liberto da tristeza e do fardo que lhe representava a morte do pai.
Ao longo da história, Mateus conta com a companhia e fidelidade de Pedro, seu
irmão mais novo. Os dois crescem juntos e, lado a lado, se engajam na luta pela reforma
agrária junto com o MST.
A mãe e as três irmãs de Matheus, personagens femininas do livro, são pouco
citadas na história, não apresentam grande reflexão por parte do narrador, devido ao
seu papel considerado coadjuvante quando comparado aos dos homens agricultores ou
militantes do MST. O espaço pouco expressivo que ocupam na história é reflexo de uma
sociedade patriarcal que reserva às mulheres os afazeres de âmbito privado, por
exemplo, os cuidados domésticos. Apesar dessa separação sexista do trabalho, elas
trabalham “tanto quanto os homens” (ou mais que os homens) na lida rural, cumprindo
muitas vezes jornadas duplas ou triplas em função das obrigações “tipicamente”
femininas, por exemplo, cuidar da casa e dos filhos.
A personagem feminina mais importante na trama é Neusa, a esposa de Mateus.
Ela é uma militante do MST que se ocupa da alfabetização das crianças assentadas, a
mulher que se torna a companheira de Mateus nas lutas do movimento e após a prisão
dele. Neusa, após o trágico acontecimento na Praça da Matriz, em que Mateus mata um
policial, abandona o assentamento e vai morar na cidade, próxima da penitenciária
onde se encontra o companheiro, em condições dificílimas, tendo que se esforçar para
garantir o seu sustento e o de José, filho único do casal, através da venda de pequenos
artesanatos.
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2.2 Do camponês ao sem-terra:
Matheus e a luta pela reforma agrária no Brasil
Logo nas primeiras páginas do romance, Mateus afirma: “Sim, eu levantei a foice,
não nego, a foice que eu tinha usado tantas vezes pra fazer roça nova, e o sol bateu no
aço, o sol bateu no aço limpo, o sol bateu no sangue”4. Esse é o mote para o início do
texto, que traz as lembranças de Mateus contadas a partir da prisão, onde já estava
preso havia três anos. É possível dizer que a trajetória por ele descrita se assemelha
muito à história do próprio MST. Sua história é a história de muitos, que compartilham
um passado de vida camponesa, lenta e quieta, incrustada de suor, calos e terra, por
onde passaram gerações. No Rio Grande do Sul, e em várias outras partes do país, estes
que criaram o MST já haviam sido sem terra: são os descendentes daqueles que vieram
da Europa, fugidos da fome, em meados do século XIX, muitos deles libertos do
cativeiro da terra resultante do regime de servidão em que encontraram sua
sobrevivência em muitos recantos do país5.
A história inicia, portanto, com Mateus contando nostálgico sobre sua infância na
roça, sobretudo sua relação com o irmão, o pai, a mãe e o avô. Conta o cotidiano de suas
vidas: de dia, a enxada e a foice; à noite, o lampião e o rosário. Da morte do avô, seu
grande companheiro, à sua tentativa frustrada de prestar serviço militar, os
pensamentos e sentimentos do menino camponês em pouco se diferenciam das grandes
marcas que a vida deixa em qualquer um.
Nessa narrativa fica bastante evidente a relação emocional do camponês com sua
terra. Não somente no que tange a sua subsistência, mas também à história de vida que
acompanha cada uma das gerações que habitaram e cultivaram aquela terra. Quando se
despedia da terra, Mateus olhava melancólico parecendo ver as brincadeiras com o
irmão, o avô já na velhice perambulando pelo pátio à procura de ouro: lembranças que
tingem cada canto da propriedade.

4
5

KIEFER, Charles. Quem faz gemer a terra. Rio de Janeiro: Record, 1991, p.11
MARTINS, José de Souza. O cativeiro da terra. Contexto, 2010.
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No entanto, é a partir da página 39 que essa história começa a transcender as
pequenas lembranças de um menino: Mateus conta a mudança ocorrida na produção
de sua família e das vizinhanças.
Em casa, no começo, se plantava milho, batata-doce, feijão e cana-deaçúcar.
Um dia, o pai chegou da cidade com a ideia de plantar soja.
‘Agora vamos pra frente’, ele disse.
Na outra semana, derrubamos o resto de mato que havia na
propriedade. Nem vendemos a madeira.
[...]
Plantamos soja em toda a terra. Nesse tempo, meu pai não sabia nada
de curva de nível, de conservação de solo, erosão, essas coisas. Com as
chuvas, a roça ficou lavada, sem força. Tivemos de comprar adubo,
calcário, semente selecionada. O pai emprestou dinheiro do banco, pra
pagar na safra. Quem podia pensar que ia ser um ano de seca? Quase
quatro meses sem chuva, a quebradeira foi grande, as vagens não
granaram e a dívida ficou dependurada. Cada ano cresceu um pouco,
os juros eram muito altos, não deu mais pra pagar. Daí, vendemos a
terra. Ficamos sem nada nosso, mas pagamos o banco.
[...]
Uma semana antes do pai entregar a terra pro novo dono, o Pedro veio
com a história do acampamento que estava se formando pra diante de
Pau-d’Arco. ‘Assim a gente tinha chance de ganhar um pedaço quando
sair a reforma agrária’, disse o meu irmão6.

A família de Mateus, então, decide ir ao acampamento, juntando-se aos sem
terra.
Chegamos no acampamento de noite, não deu tempo de montar o
barraco. A mãe e as irmãs dormiram dentro da carroça, amontoadas;
eu, o Pedro e o pai no meio das árvores. No outro dia, o Junqueira
explicou o funcionamento da vida ali, as equipes de trabalho, as
reuniões dos núcleos, a coordenação, a comissão executiva, a
assembleia geral, e essas coisas todas de que eu nunca tinha ouvido
falar. Eu e o Pedro armamos a lona plástica, mas ficou muito pequeno,
não dava para sete pessoas. A equipe de barracos deu uma outra lona
pra nós. As irmãs ficaram nu barraco; eu, o Pedro, o pai e mãe ficamos
no outro7.

Durante a ditadura militar, as poucas desapropriações efetivadas tinham o intuito
de diminuir os conflitos e principalmente de realizar projetos de colonização, em
6
7

KIEFER, op. cit., p.39-41.
Id., ib., p.61.
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especial na região amazônica. De 1965 a 1981, foram realizadas oito desapropriações
em média, por ano, apesar de terem ocorrido pelo menos setenta conflitos por terra
anualmente8.
Isso porque o modelo de desenvolvimento implantado não tinha por base a
distribuição de terras, e sim o ingresso do capital estrangeiro e monopolista no campo,
de forma a legitimar a concentração das terras, aumentando a sua produtividade. Ao
contrário, portanto, do modelo clássico, em que a grande propriedade rural se torna um
empecilho ao avanço do capitalismo, o Brasil “reforçou politicamente a irracionalidade
da

propriedade

fundiária

no

desenvolvimento

capitalista,

reforçando,

consequentemente, o sistema oligárquico nela apoiado”9. Isso em função de que esse
empecilho foi removido por incentivos fiscais, que facilitavam a aquisição de terras e a
produção.
Contra essa forma de desenvolvimento agrário, os camponeses buscaram
concentrar suas lutas, apesar de que, em função das perseguições, assassinatos e
torturas aos membros das organizações, sua força tenha restado diminuída. Porém,
ainda que muito lentamente, durante os mais de vinte anos de ditadura, os
trabalhadores rurais fizeram eclodir lutas por todo o país, sendo que entre 1960 e 1970
triplicaram-se os conflitos fundiários10. De 1970 a 1985, houve uma intensificação da
concentração de terras, sendo que “48,4 milhões de hectares de terras públicas foram
transformadas em latifúndios, quase duas vezes a área total do Estado de São Paulo”11.
A industrialização intensa e as grandes migrações ocorridas acirraram o problema da
exclusão, sendo que a política dos militares e o estímulo à mecanização do campo
levaram à expulsão dos camponeses das terras.
Adquirindo força, as organizações realizaram as primeiras ocupações de terra
ainda durante a ditadura, porém, não de forma organizada, mas sob influência
8

9

10
11

MOVIMENTO DOS TRABALHADORES RURAIS SEM TERRA. Quem somos. Disponível em:
<http://mst.org.br/taxonomy/term/324> Acesso em: 10/11/2014. sp.
MARTINS, José de Souza. O poder do atraso: ensaios de sociologia da história lenta. Editora Hucitec,
1994, p. 80.
FERNANDES, Bernardo Mançano. A formação do MST no Brasil. Editora Vozes, 2000, p. 43.
Id., ib., p. 41.
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principal da ala progressista da Igreja Católica, que resistia à ditadura. Nesse contexto
surgiu a Comissão Pastoral da Terra (CPT), em 1975. O papel da Igreja nesse processo é
fundamental, em especial as Comunidades Eclesiais de Base (CEBs), surgidas no início
dos anos sessenta, na organização dos trabalhadores rurais. Elas “foram os lugares
sociais onde se constituíram os espaços de reflexão acerca da realidade e onde se
desenvolveram experiências para a organização dos trabalhadores rurais contra a
política agrária em questão”12.
O MST evoluiu justamente no enfrentamento à política de desenvolvimento
agrário imposto, que gerava maior concentração de terras, bem como à expulsão dos
camponeses e expropriação gerada pelo desenvolvimento do capitalismo durante o
regime militar. De 1979 a 1984 foram realizadas as primeiras ocupações de terras
organizadas no Rio Grande do Sul13. O ano de 1984 é o ano oficial da criação do MST,
ocorrida no 1º Encontro Nacional dos Sem Terra em Cascavel, no Paraná14.
Buscando questionar a estrutura agrária brasileira e se contrapondo à secular e
acirrada violência que se configurava no campo, no ano 1985, em meio ao clima da
campanha "Diretas Já", o MST realizou seu primeiro Congresso Nacional, em Curitiba,
no Paraná, cuja palavra de ordem era: "Ocupação é a única solução"15.

12
13

14

15

Id., ib., p. 56.
Para uma análise detalhada das primeiras ocupações, bem como da territorialização do MST em cada
unidade da federação, cf. FERNANDES, op. cit.
Segundo Fernandes, as referências históricas da origem do MST são “as ocupações das fazendas Macali
e Brilhante, em Ronda Alta-RS, em 1979; a ocupação da fazenda Burro Branco, no município de Campo
Erê – SC, em 1980, ainda nesse ano, no Paraná, o conflito entre mais de dez mil famílias e o estado que,
com a construção da barragem de Itaipu, tiveram suas terras inundadas e o estado propôs apenas a
indenização em dinheiro; em São Paulo a luta dos posseiros da fazenda Primavera nos municípios de
Andradina, Castilho e Nova Independência; no Mato Grosso do Sul, nos municípios de Naviraí e Glória
de Dourados, [...]. Outras lutas também aconteciam nos estados da Bahia, Rio de Janeiro e Goiás”
(FERNANDES, op. cit., p. 76).
Como nota Comparato, é necessário lembrar que existem atualmente vários outros movimentos de luta
pela reforma agrária, sendo o MST responsável por um terço das ocupações desde 1996. Dentre tais
movimentos, destacam-se o “MAST (Movimento dos Agricultores Sem Terra), ligado à Social
Democracia Sindical, o MLST (Movimento de Libertação dos Sem Terra), ligado a segmentos de
esquerda, e o MUST (Movimento Unido dos Sem Terra), ligado à Força Sindical” (COMPARATO, Bruno
Konder. A ação política do MST. São Paulo em Perspectiva, São Paulo, v. 15, n. 4, 2001. Disponível em:
<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S010288392001000400012&lng=en&nrm=iso>. Acesso em: 10 nov. 2014. s/p.
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As motivações e objetivos no surgimento da organização dos trabalhadores sem
terra se deram de forma diversa nas diferentes regiões do país. Enquanto na maioria
delas a luta se baseou na disputa de terras devolutas ou desocupadas, no sul e no
sudeste a luta esteve baseada no questionamento do uso da terra, da manutenção de
extensos latifúndios, inexplorados ou apenas parcialmente utilizados.
É que esses trabalhadores não estão resistindo propriamente ao
trabalho assalariado, mas ao subemprego e ao desemprego. Para eles,
claramente, ao contrário do modelo clássico, invocado por alguns
partidos políticos para questioná-los ou não apoiá-los, a expropriação,
a expulsão da terra, não conduz à condição de operário, mas à
condição de sobrante, de população sobrante, de desemprego ou de
assalariamento temporário como boia-fria. É uma visão menos teórica
e mais realista da situação brasileira16.

Assim, as circunstâncias históricas do Brasil nesse período tiveram como
características econômicas a concentração da propriedade da terra, a expansão da
mecanização da lavoura e o estímulo à monocultura de exploração, a partir da década
de 1970, o que levou à expulsão dos trabalhadores da terra17. Esses fatores econômicos
levaram, juntamente a fatores sociais e políticos, ao surgimento do MST. Görgen e
Stédile apontam como fatores sociais o fracasso da colonização da Amazônia e a
saturação do mercado de trabalho nas cidades, e, como fatores políticos, a influência da
Igreja Católica e do sindicalismo urbano na conscientização dos camponeses para a sua
organização, além do fato da abertura política18.
De fato, ao longo desses anos posteriores à abolição da escravidão, as relações
sociais no campo sofreram modificações, apesar de as agressões e mortes
permanecerem como fatos corriqueiros. O poder do proprietário da terra sobre a vida e
a morte das pessoas que viviam sobre a sua propriedade fez com que se mantivessem
elementos arcaicos e desumanos. O cativeiro provocado pelo endividamento dos
camponeses para com o proprietário da terra, os desaparecimentos, mortes e torturas

16

17
18

MARTINS, José de Souza. A militarização da questão agrária no Brasil. Petrópolis: Vozes, 1985, p.
101-102.
GÖRGEN, Frei Sérgio; STÉDILE, João Pedro. A luta pela terra. São Paulo: Scritta, 1993, p. 32-33.
Id., ib.
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daqueles que se revoltaram contra essa situação, tudo revela uma situação de
permanente conflitualidade, contra a qual também os sem terra na década de 1980
conseguiram se unir de forma efetiva19.
O MST se organiza tendo como uma de suas finalidades pressionar o governo a
efetivar o princípio da função social da propriedade. Pelo fato de as necessidades das
populações excluídas do campo não serem atendidas, o MST procura realizar atos para
chamar a atenção da opinião pública de forma a trazer à tona o problema da terra e a
urgência da reforma agrária. O MST se declara como “um movimento social que luta
pela reforma agrária e por uma sociedade mais justa. O latifúndio é nosso maior
inimigo, mas também a miséria, o analfabetismo, a fome, a violência no campo e na
cidade, que ele gera”20.
A partir de objetivos, princípios e programas21, o MST orienta a sua prática, que
se divide em várias linhas de atuação. “Com plena convicção de que a Reforma Agrária
não se daria sem as premissas da luta concreta pela conquista e democratização da
terra, o MST criou importante mecanismo de apossamento de áreas abandonadas: as
ocupações de terras”22, Além das ocupações, onde milhares de famílias sobrevivem por
vezes por longos períodos até que as negociações levem à conquista da terra ou à sua
expulsão, frequentemente por meios violentos, também realizam a ocupação de prédios
públicos, marchas regionais e nacionais e o bloqueio de estradas.
No momento em que ocorre a ocupação da terra que não cumpre com sua função
social, molda-se um espaço de luta e resistência, conceito este abordado por Fernandes
como sendo “a manifestação pública dos sujeitos e de seus objetivos”23. Para o autor, é a

19
20

21
22

23

MARTINS, O cativeiro...
SANTOS, Marina. Legitimidade das ocupações: Porque ocupamos. Movimento dos trabalhadores
rurais sem terra. Disponível em: <http://www.mst.org.br/setores/dhumanos/legitimi/ legitimi6.htm>
Acesso em: 28 set. 2006. sp.
Cf. FERNANDES, op. cit., p. 184-185.
BALDEZ, Miguel Lanzellotti. Sobre o papel do direito na sociedade capitalista. Ocupações coletivas:
direito
insurgente.
Disponível
em:
<http://issuu.com/ricardo2p/docs/miguel_l._baldez__sobre_o_papel_do_direito_na_soc>
Acesso
em: 11 nov. 2014. p. 101.
FERNANDES, MST..., p. 237-238.
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construção desse espaço que garante a visibilidade para o problema da exclusão social
rural, bem como o da concentração de terras e o não cumprimento de sua função social.
Tendo em vista que são famílias a acampar nos locais escolhidos, já existe entre
elas o sentimento de comunidade, sendo que as ocupações são práticas coletivas.
Segundo Baldez, nessas práticas,
cada trabalhador se descobre no outro e se recria como sujeito
coletivo, sabendo que individualmente, como o quer e define o direito
burguês, ele não é, perde a essencialidade e a capacidade de agir como
sujeito social24.

É através dessas ocupações que os sem terra situam de uma forma explícita o
problema da estrutura agrária vigente, sendo esse o seu sentido político mais
importante.
Ocupações são, antes de tudo, formas de denúncia. Por isso se ocupa,
para denunciar a penúria em que vive o pobre, no campo e na cidade,
e pressionar pela reforma. É um exercício legítimo de democracia, tal
qual o de qualquer outro grupo mobilizado. É um exercício de
cidadania, tal qual um eleitor que, passado o pleito, deve fiscalizar,
denunciar o não cumprimento e reivindicar dos representantes que
escolheu seus direitos legítimos25.

É a exposição pública de sua situação de excluídos que traz um significado
diferencial. “Os sem-terra não se defendem, mas tomam a iniciativa, ocupando áreas e,
sobretudo, organizando acampamentos”26.
Na saga de Matheus, o MST aparece como uma esperança, diante da desgraça de
que se acomete sua vida no campo: a perda da terra, do trabalho, da dignidade.
3

VIOLÊNCIAS NO CAMPO:
PERDA DA TERRA, DO TRABALHO, DA DIGNIDADE

A relação entre violência, conflito e movimentos sociais costuma ser pautada
pelos meios de comunicação e pelas análises mais tradicionais de uma maneira míope:
24
25
26

BALDEZ, op. cit., p. 101.
SANTOS, op. cit.
GRZYBOWSKI, Cândido. Caminhos e descaminhos dos movimentos sociais no campo. Petrópolis:
Vozes; FASE, 1990, p. 24.
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a violência parece ser provocada pela ação desses movimentos. Dessa forma, sustentase a ideia de sociedade consensual que é posta à prova a partir das manifestações dos
movimentos sociais, do MST, ou seja, faz transparecer que até a manifestação, a
marcha, a ocupação não existiam conflitos, não havia violência. Isso, a serviço da
criminalização dos movimentos sociais, legitima a resposta violenta do Estado e de
parte da sociedade em relação aos militantes que ignoram ou fingem ignorar que a
massa se manifesta em resposta às violências estruturais sofridas cotidianamente. A
seguir, será abordada a criminalização da luta do MST a partir da ótica do personagem
principal da obra (2.1) para, posteriormente, entender como as mortes e a violência são
consagradoras do manutenção do status quo relacionado a posse da terra (2.2).
3.1

Criminalização da luta e a violência segundo Matheus

A partir da luta pela terra, novos focos de conflito se mostram de forma ainda
mais intensa. Apesar de se saber claramente que as relações sociais no campo foram
sedimentadas ao longo dos séculos de forma extremamente violenta, o que é
demonstrado pela constância da violência física das agressões e mortes no campo, essa
conflitualidade torna-se mais evidente quando há a luta pela terra. Isso porque
questionar a propriedade privada a partir de sua função social significa questionar o
poder enraizado na terra pela tradição.
Após ocorrer a ocupação, parte-se para o acampamento permanente, geralmente
em uma área de terra concedida pelo governo, prefeitura, ou algum particular, e duram
até que todos os membros sejam assentados27. Dando sequência a esse momento de
espacialização da luta, através das ocupações e da resistência nos acampamentos,
ocorre a negociação com o governo. Conforme o MST, através da resistência das
famílias, vai conquistando territórios onde os assentamentos ocorrem, o movimento vai
se territorializando. Fernandes explica que o conceito de territorialização é utilizado
para observar o assentamento como conquista de uma fração do território28.
27
28

GÖRGEN; STÉDILE, op. cit., p. 61-62.
FERNANDES, op. cit., p. 241.
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A importância dos atos do MST, ao trazerem a público a questão agrária no
Brasil, é de tal monta que se pode observar a ausência de desapropriações e de políticas
relacionadas à reforma agrária onde o MST é fraco ou inexistente. “A lei só é aplicada
quando existe iniciativa social, essa é a norma do direito. [...] A lei vem depois do fato
social, nunca antes. O fato social na reforma agrária é a ocupação, as pessoas quererem
terra, para depois aplicar a lei”29.
Dessa forma, ao buscar, através das ocupações de terras, a concretização de
direitos fundamentais e a eficácia da Constituição Federal e das leis ordinárias que
tratam sobre a reforma agrária, como o Estatuto da Terra (Lei 4.504/1964) e a Lei
Agrária (Lei 8.625/1993), seus atos têm um respaldo jurídico.
Mas a violência contra os trabalhadores rurais não se refere apenas à estrutura do
latifúndio e aos assassinatos. Os relatórios que aparecem hoje sobre a situação dos
trabalhadores rurais, como os cortadores de cana, e a situação de trabalho escravo que
ainda é uma violência comum, além do trabalho infantil, demonstram que essa
violência faz parte de relações de dominação costumeiras30.
Os proprietários costumam ignorar a legislação trabalhista, ao mesmo tempo em
que o poder ligado à terra inibe a reivindicação por parte dos trabalhadores. Além
disso, em função da mecanização da lavoura, o trabalho manual se reduziu
sobremaneira, fazendo com que apenas em alguns períodos do ano sejam ofertados
empregos aos chamados boias-frias, em uma relação precária de trabalho. Pela
necessidade de compensar a escassez de trabalho e os pagamentos por resultados,
muitos trabalhadores morreram nos últimos anos de fadiga31.

29

30

31

STÉDILE, João Pedro; FERNANDES, Bernardo Mançano. Brava gente: a trajetória do MST e a luta
pela terra no Brasil. São Paulo: Fundação Perseu Abramo, 2000. p. 115.
Um relato aprofundado de casos de violência no campo, redução de pessoas à condição análoga à de
escravo, além da questão da grilagem de terras em várias regiões do país, cf: BRASIL. Congresso
Nacional.
Relatório
dos
trabalhos
da
CPMI
“da
terra”.
Disponível
em:
<http://www.senado.gov.br/comissoes/CPI/RefAgraria/CPMITerra.pdf> Acesso em: 10 nov. 2014.
Em abril de 2007 foi divulgada uma pesquisa que conclui que o tempo de vida útil dos cortadores de
cana é a mesma que a dos escravos, cerca de 10 anos apenas. “Ao menos 19 mortes já ocorreram nos
canaviais de São Paulo desde meados de 2004, supostamente por excesso de trabalho. Preocupados com
as condições de trabalho e com a repercussão das mortes, as usinas estão mudando o sistema de
contratação desses trabalhadores, antes terceirizados”. Cf: CORTADORES de cana têm vida útil de
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A violência individual das agressões físicas e mortes é uma forma de buscar
manter a situação de violência estrutural, as relações de poder, de classe e de
propriedade. Nesse sentido, as ameaças e consecuções dessa violência se mostram
como formas de dominação, mecanismos de sujeição para demonstrar força, de forma a
reproduzir as posições dominantes na estrutura social32. Conforme ilustra o romance:
Você não esteve lá, não sabe como foi. Eu lhe digo: uma guerra de
verdade. Num lado, os colonos, com enxadas, facões e foices; no outro,
os soldados, armados de fuzis e metralhadoras, bombas de gás e
cassetetes.
Disseram depois que os colonos queriam confusão, mas não é verdade.
O que o Movimento dos Sem-Terra queria era mostrar vontade de
lutar pelo que era um direito nosso: a terra pra plantar e viver33.

Assim, além das reações privadas às lutas, levadas a cabo por milícias ou por
jagunços, como referido acima, os interesses dos proprietários são defendidos também
através da violência do sistema penal. A atuação da polícia ocorre principalmente nas
reintegrações de posse, geralmente de forma violenta e resultando em prisões.
As relações entre poder público, na forma das agências do sistema penal e o poder
privado dos fazendeiros, antigos coronéis, que mantêm o arcaísmo de seus desmandos
na era da globalização, não é de hoje. Como visto, a relação estabelecida entre sistema
penal e proprietários de terra regride ao período da escravidão, quando as penas
públicas e as penas privadas andavam lado a lado na repressão dos escravos
dissidentes. “A violência da reação às lutas dos sem terra passa a ser, por isso, o
resultado de um cálculo, onde polícia e milícias armadas se somam na repressão”34.
O romance retrata as violências que os militantes do MST das instituições, da
mídia e dos latifundiários que usavam de variados enquadramentos para colocá-los

32
33
34

escravo em SP. Folha de São Paulo, Dinheiro, 29 de abril de 2007. Em relação a essa notícia, é
interessante observar que a mesma foi divulgada na seção “dinheiro” do jornal. Além disso, no dia 05 de
maio, alguns dias após a divulgação da pesquisa, o mesmo jornal, na mesma seção noticiou um protesto
de cortadores de cana, organizado pelo MST e sindicatos, mostrando a o “clima tenso” em função do
policiamento reforçado e do impedimento da passagem dos manifestantes para ingressar na feira
Agrishow, em Ribeirão Preto.
Idem, A cidadania dilacerada..., p. 134. MEDEIROS, op. cit., p. 186.
KIEFER, op. cit., p. 67-68.
BUDÓ, op. cit., p. 184.
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como criminosos. Criminalizavam suas ocupações, sua aparência e suas ferramentas de
trabalho:
Nesse tempo não havia acontecido ainda a luta na fazenda Santa
Elmira, quando o juiz não aceitou a ocupação, devolveu a fazenda pros
donos e mandou a Brigada retirar os sem-terra. Os colonos não
quiseram sair, rasgaram a intimação do juiz. Quando um avião passou
baixinho sobre o acampamento, os colonos deram um tiro de
espingarda na asa dele. A brigada cercou tudo e retirou os sem-terra a
bala. Por milagre, não morreu ninguém, só teve feridos. A polícia não
atirou pra matar, senão ia ser um massacre.
Ninguém pensou que no centro da cidade, com tanto povaréu por
perto, fosse acontecer a guerra. Disseram que a nossa intenção era de
provocar tudo, porque levamos facões, as enxadas e as foices. Nós,
sem as nossas ferramentas, podemos ser confundidos com os
esfarrapados que andam pela cidade. Elas são o nosso símbolo de
trabalho e luta, como diz o padre Douglas. Agora, querem fazer da
foice o símbolo da nossa violência. Me diga, não é violência o que
passam os velhos doentes e as mulheres nos acampamentos? Não é
violência prometer os assentamentos e não cumprir? Sabe o que eu
ouvi, aqui na prisão, um locutor dizer no rádio? Que a reforma agrária
tinha a primeira vítima! E os que já morreram assassinados pelos
jagunços? Colono morto é bicho, pra ser contado entre as galinhas? 35.

Esse trecho traz numerosos elementos de análise no contexto estudado, dos quais
se sobressai a maneira como o discurso deslegitimador do MST, e legitimador da
violência contra seus integrantes. Mas de onde provém esse discurso? Por que, no
discurso do rádio, são as foices e enxadas lidas como armas e não como símbolos do
desejo de plantar inerente à luta pela terra? Além disso, a manipulação dos
acontecimentos a ponto de ocultar as violências diferentes daquelas aparentemente
causadas pelos camponeses.
A construção social da violência no campo, assim como da criminalidade dos
movimentos sociais vem fortemente protagonizada pelos meios de comunicação. Como
se pode ver no trecho, é o radialista quem define quem são os mortos que podem ser
contados, deixando no escuro todas as mortes decorrentes da violência da concentração
fundiária: dos assassinados por jagunços e policiais às enfermidades causadas pela
violência estrutural. Não é possível falar na luta pela terra e nas ações dos
35

KIEFER, op. cit., p. 71-72
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manifestantes sem levar em consideração a maneira como a mídia se apropria desses
fatos e os repercute. Claramente, além de individualizar os conflitos, também há a
individualização da violência e a despolitização da luta pela terra. A reprodução da
violência estrutural, bem como das desigualdades sociais é o resultado desse
processo36.
A lógica de funcionamento do sistema penal é, portanto, de “ao mesmo tempo em
que criminaliza os socialmente excluídos, imuniza-se as estruturas, o Estado e suas
instituições, bem como os latifundiários e sua constelação protetora”37. A impunidade
em relação às mortes de camponeses no campo é um exemplo dessa imunidade. Entre
1985 e 2003, diante de 1349 vítimas de conflitos no campo em todo o país, apenas 64
executores e 15 mandantes foram condenados, segundo dados da Comissão Pastoral da
Terra. Dos 1004 crimes ocorridos no período, 75 foram a julgamento, ou seja, 7,5%38.
3.2 Mortes diárias e a consagração do latifúndio
Apesar do romance girar em torno de Mateus, o militante do MST que matou um
policial na Praça da Matriz, a violência percebida na obra vai além dessa única e trágica
morte narrada a seguir:
Era de manhã, eu lembro do sol alto batendo na foice. Eu tinha fugido
da Praça da Matriz, onde a guerra começou, e encontrei o soldado. Ele
puxou o revólver, mas a foice estava nessa minha mão direita. Era uma
foice de cortar açoita-cavalo, cipó, unha-de-gato, feita de mola de
caminhão. Eu levantei a foice e vi o sol bater nela39.

O personagem principal da obra foi testemunha de inúmeras outras mortes e
tentativas de morte que os militantes do MST sofreram. Um exemplo marcante é o fato
envolvendo Rose, Louri e Vitalino que foram atropelados numa manifestação no trevo
Sarandi:
36
37
38

39

BUDÓ, op. cit., p. 199.
ANDRADE, op. cit., p. 344.
MOVIMENTO DOS TRABALHADORES RURAIS SEM TERRA. Brasil julga só 7,5% dos crimes no
campo. Disponível em: <http://www.mst.org.br /setores/dhumanos/violacoes/ violacao.htm> Acesso
em: 15 mar. 2006. s. p.
KIEFER, op. cit., p. 45.
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Fizemos protesto no trevo Sarandi pro governo perdoar as dívidas dos
colonos. Naquele tempo, o nosso acampamento não tinha nem cento e
cinquenta barracos, mas com a crise depois do plano econômico não
paravam de chegar novas famílias. Os bancos vendiam até os
travesseiros e as panelas nos leilões, os colonos ficavam só com a
muda de roupa do corpo. Fechamos a rodovia, lá no trevo, com o apoio
dos sindicatos, das igrejas, das cooperativas, de pequenos agricultores
que ainda tinham um pedacinho de terra e que logo iam ficar sem
nenhum, como nós. Os grande fazendeiros se agitaram, foram às
rádios dizer que os sem-terra eram um bando de subversivos, que
queriam baderna, sangue, revolução, e não sei o que mais fazendo o
protesto. De repente, uma caçamba apareceu à bala pela estrada. A
Rose, o Louri e o Vitalino não conseguiram correr e ficaram debaixo
das rodas do caminhão desgovernado [...] O enterro de Rose, do Louri
e do Vitalino se transformou numa grande marcha até o cemitério.
Fomos pelo asfalto, levando os nossos mortos e cantando as nossas
canções de luta. Nos barrancos e atrás dos aramados das fazendas, os
capangas dos fazendeiros seguravam os seus fuzis, vigiavam a
passeata. Fizemos uma faixa, onde escrevemos: ‘Queremos terra e não
sangue’40.

Após cada caso de violência que os membros do MST sofriam os assentamentos
tornavam-se lugar de peregrinação de políticos prometendo apoio:
O acampamento andou nervoso, o Junqueira teve muito trabalho.
Entravam políticos, religiosos, homens do governo, todos queriam
aquietar os colonos. Eles nos davam promessas, miséria e assassinatos
e pediam calma! [...] Além disso, era ano de eleição, toda hora
apareciam os candidatos e diziam que iam botar a reforma agrária na
nova Constituição e que tudo se resolveria dentro da ordem e da lei41.

Uma situação retratada no livro é a que diz respeito à tentativa de
envenenamento dos assentados quando um avião sobrevoou o acampamento
pulverizando agrotóxicos sobre as pessoas e os barracões.
E foi das nuvens que veio a tristeza, porque a alegria pra mim nunca
vem sozinha.
O avião veio voando baixinho sobre o acampamento. Ele estava
pulverizando uma plantação de soja e deixou o esguicho aberto. No
começo, eu pensei que era fumaça do motor, que o avião estava
caindo, e só fui entender tudo quando os meus olhos e a minha
garganta pegaram fogo [...] O enterro das crianças envenenadas virou
uma grande passeata, com políticos de Porto Alegre, religiosos da
40
41

Id., ib., p.102-103.
Id., ib., p. 102-103
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Comissão Pastoral da Terra, sindicalistas, moradores de Pau D’Arco e
colonos da região. Você pense e pese: a mesma rádio que chamou os
sem-terra de ladrões de gado disse que tudo não passou de um
acidente, que o piloto não conseguiu fechar o esguicho a tempo. Foi
depois disso que eu comecei a concordar com o Junqueira. Lei havia,
estava tudo escrito no livro, lá dentro dele eram todos iguais, brancos
e pretos, ricos e pobres, fazendeiros e acampados, mas aqui fora ela
sempre pendia pro lado dos mais fortes. Até hoje ninguém pagou pela
morte das nossas crianças. Por que? Porque colono morto se conta
entre as galinhas, as moscas e as batatas42.

Todas essas violências não repercutem e muito menos há um julgamento que
atribua a responsabilidade pelas mortes a alguém. Tudo se passa como se os fatos
fossem meros produtos do acaso, ou acidentes trágicos inevitáveis. No final do trecho, o
que de mais forte se vê na história de Mateus: a constatação de que os camponeses não
possuem direitos não porque não há uma vontade política abstratamente considerada,
mas sim por um motivo muito mais simples, o de que eles se quer são considerados
seres humanos a ponto de suas mortes serem consideradas perdas importantes ou
mesmo noticiáveis.
A morte do policial na Praça da Matriz acrescentou mais uma vítima fatal dentre
tantas que a concentração da terra e a consequente repressão das necessidades
humanas fundamentais causou. Segundo Mateus, a “nossa luta, na Praça da Matriz, foi
um gesto de desespero, o esperneio do porco esfaqueado, o afogamento do peixe no
gramado da barranca do rio”43. Entre agricultores e policiais, a batalha por direitos
transforma a luta cada vez mais dura e deslegitimada aos olhos daqueles que têm suas
necessidades plenamente atendidas.
3

CONCLUSÃO

O enredo da obra de Charles Kiefer, expressada a partir da narrativa de Mateus,
personagem principal, ilustra e problematiza a luta do MST. A problematização ocorre
a partir do entrelaçamento do enredo da ficção com a história do movimento social
42
43

Id., ib.,. p. 125.
Id., ib., p. 105.
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como, por exemplo, quanto à participação de Mateus na morte do policial no conflito
que ocorreu na Praça da Matriz em Porto Alegre. Além do caráter histórico do MST é
possível contextualizar a ficção em relação às questões inerentes à repressão e violência
que sofrem os militantes, tratados como terroristas, alvos de tratamento imoderado
pelos aparelhos repressores do Estado e da sociedade que não reconhece a luta do
movimento como legítima e inerente a desigualdade promovida pela concentração de
terra, muitas vezes sem uso, pelos grandes latifundiários.
A importância da obra consiste na possibilidade de dialogar com o caráter
histórico do MST e as origens e dificuldades de sua luta pela reforma agrária. É
possível, a partir da análise do texto de Kiefer, compreender a repressão, violência e
deslegitimação dos colonos que, através da reivindicação buscam seu direito de
trabalhar, plantar e viver.
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CRIMINALIZAÇÃO DA POBREZA:
UMA LEITURA DA SEGREGAÇÃO NOS MORROS A PARTIR
DOS SAMBAS DE BEZERRA DA SILVA E ZECA PAGODINHO

P ABLO C AVALCANTE C OSTA 1
S ILVANA M ARIA P ANTOJA DOS S ANTOS 2
RESUMO: A presente pesquisa objetiva mostrar a contribuição do campo musical
ao Direito a partir da análise dos sambas de Bezerra da Silva e Zeca Pagodinho. O
enfoque será na problemática social, envolvendo a violência e a segregação que
acometem cotidianamente os indivíduos de comunidades periféricas. Parte-se da
seguinte indagação: qual o reflexo desse contexto dentro da seara jurídica? Para
tanto, serão analisados os sambas: Se Leonardo dá vinte (1999), Vítimas da
sociedade (1985) e Aqueles morros (1994), de Bezerra da Silva; Menor
abandonado (1997), São José de Madureira (1984), Pagode da Dona Didi (1995) e
Mutirão do amor (2002), de Zeca Pagodinho. Como aporte teórico, serão
consideradas as visões de Alves (2005), Bicca Júnior (2004) e Wacquant (2005),
dentre outros não menos importantes. Constatamos que a literatura musical desses
artistas, aprimora as possibilidades de revelação da realidade de espaços
estigmatizados e favorece pensar o Direito, avaliar suas bases estruturantes,
buscando novos métodos de interpretação dos fenômenos jurídicos.
PALAVRAS-CHAVES: direito; música; segregação; violência.
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INTRODUÇÃO
A lei não esgota o Direito, como a partitura não
exaure a música.
Mario Moarcyr Porto

Atentar para a relação do Direito com outros ramos do conhecimento pode
contribuir significativamente para afastar a ultrapassada concepção do Direito como
elemento apartado do meio social. A sistematização e fragmentação do saber, só
encaminham, ainda mais, ao isolamento do conhecimento e consequente desproporção
com a realidade. O Direito, como um conjunto sistemático, tem natureza
essencialmente interdisciplinar, podendo considerar outros tantos enfoques em seu
contorno científico e em outros que a ele se relacionam como a ética, a moral, a política
e os distintos fenômenos sociais; além de uma visão prática adquirida e desenvolvida
no convívio societário.
Diante do imenso campo de domínio cultural, o sensitivo olhar artístico tem, e
muito, a oferecer de sua prática ao Direito. Ambos os sistemas, jurídico e artístico,
assemelham-se pela capacidade de criar e, ao mesmo tempo, estabelecer uma
autorreprodução de sentidos. Convertem-se em representações sociais, a partir de seus
campos de atuação, à medida que sofrem influxo histórico, deixando verdadeiras
impressões digitais que só reforçam e identificam suas conexões com os outros campos.
Ante o exposto, o presente trabalho objetiva mostrar a contribuição do campo
musical ao Direito, a partir da análise dos sambas de Bezerra da Silva e Zeca
Pagodinho. O enfoque será na problemática social, envolvendo a violência e a
segregação que afligem cotidianamente os indivíduos de comunidades periféricas.
Parte-se da seguinte indagação: qual o impacto dessa realidade na seara jurídica? Para
tanto, serão analisados os sambas: Se Leonardo dá vinte, Vítimas da sociedade e
Aqueles morros, de Bezerra da Silva; Menor abandonado, São José de Madureira,
Pagode da Dona Didi e Mutirão do amor de Zeca Pagodinho. Como aporte teórico,
serão utilizados os fundamentos de Alves (2005), Bicca Júnior (2004) e Wacquant
(2005).
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A complexidade do Direito não permite que ele se restrinja a mera
normatividade. Assim como nenhum ser humano é uma ilha no convívio em sociedade,
os diferentes ramos do Direito não existem isolados. O professor Paulo Ferreira da
Cunha (2005) sustenta que o fenômeno jurídico deve ser considerado diante de uma
visão tríplice: técnica, ciência e arte. E chega a proclamar em seu discurso o seguinte
entendimento: “é a arte que comanda a vida do Direito, Ciência e técnica são suas
servidoras: mas, como tais, imprescindíveis” (CUNHA, 2005, p. 33).
A arte, como bem observou o ilustre professor, deve, de certo modo, auxiliar a
vida do Direito. Aquela, enquanto uma área que se articula com a realidade envolve um
amplo espectro de expressões que podem induzir a sistemática jurídica a uma
autoanálise de seus institutos incorporada aos aspectos sociais, qualificando-a a partir
de sua própria lógica, entretanto, fundamentada em fenômenos externos.
O professor Dr. Ortigosa Lopez (2002), em um de seus trabalhos sobre o
reconhecimento da arte na educação assevera que a atividade artística revela
perspectivas da realidade, que o espectador não havia constatado, uma vez que ela
possui em sua essência a representatividade. Em sua magnitude, a arte não se restringe
a ser uma reles imitação da vida, mas, uma representação estética, visando à reflexão
do espectador.
Vale enfatizar, ainda, o fato de que a produção artística sempre foi voltada para a
comunidade, da mesma forma, o Direito se apresentou enquanto acordo social, sempre
exercendo suas realizações em favor da comunidade. Não constituiria em menos
verdade que, tanto o artista quanto o jurista, por gozarem de experiências ideativas,
sujeitam-se à aprovação mediada por essa mesma sociedade, à qual estão firmadas.
Portanto, assim como a arte se projeta em meio à sociedade e para ela, assim dever ser
erguido o Direito: para além dos limites estáticos da norma pura. Seguindo essa linha
de raciocínio, deve-se atentar para uma, entre as tantas expressões da arte: a Música.
Márcia Nunes Faria (2002, p.04) afirma:
A música passa uma mensagem e revela a forma de vida mais nobre, a
qual, a humanidade almeja, ela demonstra emoção, não ocorrendo
apenas no inconsciente, mas toma conta das pessoas, envolvendo-as e
trazendo lucidez à consciência.
KATHÁRSIS - CENTRO DE ESTUDOS EM DIREITO E LITERATURA DA IMED

115

ANAIS DO II CIDIL

V. 2, N. 1, JUL/2014

Tanto o direito quanto a música buscam elucidar, analisar, traduzir e interpretar
algo. Cada um utiliza um referencial próprio, a Música utiliza a partitura; o Direito, de
modo geral, utiliza a lei. E, por mais objetivos que pareçam esses referenciais, em
algum momento será necessário à intervenção de um intérprete, que fará o trabalho de
ser o elo entre os sinais e a realidade. O músico e o jurista buscam em sua interpretação
o equilíbrio de seus respectivos sistemas.
Todavia, o amparo da música na sistematização jurídica, chega a ir além de
apresentar um retrato ou interpretação do quadro social a partir de suas letras. Nisso,
bem pontua o professor e juiz José Ricardo Alvarez Vianna (2012) ao mencionar que a
contribuição do campo musical é bem mais evidente quando se compreende que a
Música expõe ao estudioso do Direito os “pontos cegos” que as medidas da razão lhe
obstam o acesso. A música tem o poder de evidenciar o que a doutrina jurídica
habitualmente não confessa.
Diante do apresentado, fica certo o desígnio que a música possui na revelação de
emoções e sentimentos escusos no íntimo humano, de forma que a mesma pode
auxiliar em uma autoanálise dos institutos jurídicos. Uma visão de mundo expressa
pela música revigora outras tantas através do pensamento e da reflexão. Os limites da
razão presentes nas teorias positivistas do direito e que por vezes impedem o acesso à
justiça, podem ser rompidos de modo a aperfeiçoar a técnica jurídica pela estética,
beleza e inspiração presentes na teoria musical.
2

AS RAÍZES DO SAMBA E SEUS ASPECTOS SOCIAIS

Em nosso imaginário ainda perdura a representação do Brasil como sendo a terra
do samba, mesmo com as oscilações constantes na música popular brasileira. Todavia,
no início do século XX, o samba era taxado como “coisa de preto e vagabundo”. Isso
porque sua origem achava-se ligada diretamente ao negro, que ainda à época padecia
dos preconceitos relacionados à recente libertação dos escravos. Os descendentes de
escravos e negros libertos vão buscar no Rio de Janeiro, então capital do Brasil
Imperial, melhores condições de vida. Porém, a receptividade dada pela elite urbana
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que os via com certo pudor, ou mesmo o Estado que enxergava em suas práticas
culturais figuras delituosas, não lhe deram recinto nos centros urbanos, não sobrando
alternativa a eles, se não, a ocupação dos morros e periferias das cidades. É desse
processo de rejeição que se desenvolve as favelas cariocas e o samba, assim como outras
práticas culturais de origem africana. Essa realidade abre caminho para que nesse
cenário o gênero se firmasse como produto cultural das massas marginalizadas, além
de se tornar um instrumento pelo qual
o povo mostrava seus anseios e suas perspectivas acerca da sociedade
e, mais do que isso, fazia do samba uma alternativa à vida caótica e
miserável a que estavam submetidos àqueles que se expressavam
através da batucada. Utilizava-se o samba para falar dos
acontecimentos corriqueiros, do cotidiano, do que estava próximo da
vida de cada um naquele contexto (JUNIOR, 2001, p. 21).

Com o avanço social e a chegada do rádio, uma nova época se constrói. O governo
de Vargas, utilizando-se de ideologias políticas, ajuda agora a propagar o samba pelo
país; ascendendo-o ao status de símbolo da identidade nacional brasileira.
As rodas de samba, antes sem prestigio social, saem de seu esconderijo nos quintais dos
barracos e descem os morros em direção às cidades. O samba nas próximas décadas,
após sua difusão, desenvolve formatos novos e, aos poucos, vai se desvinculando dos
morros que lhe deram origem, adequando-se às concepções vigentes no cenário
musical e social.
As miscigenações do samba em decorrência das influências musicais nacionais e
internacionais levam o gênero a evadir-se de sua batida original, além de perder boa
parte de suas raízes e ideais estruturantes. A bossa nova transforma o samba tocado nas
rádios em algo distinto daquilo que, outrora, originava-se nos morros e periferias.
Surge, então, na década de 60 o “Movimento de Revitalização do Samba de Raiz”,
provocado pelo Centro Popular de Cultura em conjunto com a União Nacional dos
Estudantes. A década seguinte marca a revalorização do samba, e seu retorno as suas
origens como música dos morros e favelas, trazendo a cena nacional: o Partido-Alto.
Como afluente do samba-raiz, o Partido-Alto, é um subgênero do samba
proveniente das primeiras rodas de samba do final d século XIX e início do século XX,
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enquadrando-se no processo de modernização do samba urbano carioca. Os moradores
dos morros cariocas preservaram a essência do estilo, e cultivaram nos pagodes de raiz
da década de 70, o que veio a se tornar o Partido-Alto moderno, ou como alguns
autores denotam: o estilo dos grandes mestres do samba.
O sambista Candeia (1982) descreve esse estilo como “a expressão mais autêntica
do samba”; já o escritor e compositor Nei Lopes (2002) o caracteriza como um forma
de samba cantado em desafio, composto de um refrão geralmente conhecido, e uma
parte de versos improvisados. Quase como um repente nordestino, que como este
utiliza o improviso para a construção de rimas, narrando em seus versos os
acontecimentos do cotidiano.
Os partideiros nesse novo momento assumem a voz da população periférica
dentro das rodas de samba, mostrando em suas composições além de extrema
versatilidade musical, atenção para com o contexto social, a que estavam inseridos.
Apresentam em seus sambas aspectos do dia a dia dos subúrbios e favelas, trazem à
tona a discussão de como é ser favelado no Brasil. O samba retorna de certo modo as
suas raízes originais, preocupado com os aspectos comunitários, voltando a ser então, o
gênero preferido da cultura de protesto, em um ambiente excretado e violento. Retorna
a ser aquele samba que Orestes Barbosa (1978) definia como plástico, filosófico,
tracista, amoroso, familiar, pedagógico, cientifico, estático, jurídico, vingativo,
generoso, aclamador, irônico e sentimental.
Inúmeros foram os partideiros que se lançaram na discussão social por meio do
samba, denunciando as mazelas de sua comunidade, e rimando, sempre com bom
humor, o retrato de uma parcela populacional carente. Tomam aqui destaque, dois
sambistas cariocas: um nascido em Recife, mas que fez do Rio de Janeiro seu lar,
lançando seus chamados “sambandidos”; o outro carioca da gema e poeta do morro.
São eles, respectivamente, Bezerra da Silva e Zeca Pagodinho. Os dois são mais que
apenas simples sambistas, tornaram-se, com seus trabalhos, a voz e expressão legitima
de uma comunidade apta a gerar referências coletivas aos estudos sociais e históricos
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do Brasil no final do século XX, transluzindo denúncias do presente e esperanças
futuras, ao investir em uma função social transformadora por meio do samba.
3

AS CRÔNICAS DO MORRO NOS SAMBAS DE
BEZERRA DA SILVA E ZECA PAGODINHO

Como constata, alguns sambas conseguiram ser autênticos registros da vivência
dos morros, de modo a fortalecer a identidade e o sentimento de pertencimento de uma
dada comunidade. No seu percurso, o gênero, por vezes, canonizou suas raízes ao
enaltecer poeticamente o nascedouro de sua cultura. Bezerra da Silva, na composição
Aqueles Morros (1994), lembraria bem os locais que acolheram suas canções,
mencionando nessa composição nada menos que 54 comunidades do Rio de Janeiro.
Em seus primeiros versos, o sambista remonta ao período de ocupação dessas zonas:
“Mas antes/ Antes, aqueles morros não tinham nomes/ Foi pra lá o elemento homem,
fazendo barraco, batuque e festinha” (SILVA, 1994). Ramiro Lopes Bicca Junior (2001)
assinala as origens do processo de construção das favelas e como o samba contribui
nesse fenômeno:
O reduto dos negros e mestiços marginalizados, os que estão fora da
cidade dos brancos. Desse apartheid, surge a necessidade de valorizar
determinadas características da raça, de cultivar valores e tradições. O
Samba faz parte dessa necessidade de autopreservação cultural, é um
instrumento de identificação, assim como a cor da pele ou a angústia
causada pela carência econômica e o preconceito social. A favela se
organiza sobre esses fatores, cria suas regras e formas de expressão de
acordo com esse contexto, e o samba é uma peça fundamental nesse
mosaico. Exerce o papel de agente unificador que mantêm a
identidade cultural dessas pessoas (JUNIOR, 2001, p. 27).

É visto que a tematização no cancioneiro popular, ao mesmo tempo em que
afirma os laços de pertencimento do sambista ao lugar, remete a afirmação histórica da
expansão da malha urbana aos morros. A especificidade da problemática enfrentada
após as ocupações dessas comunidades é apercebida de maneira despretensiosa em um
samba de Zeca Pagodinho, em conjunto com Beto Sem Braço, intitulado: São José de
Madureira (1984). Na letra simples desse samba, a resistência e vitalidade típica da
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comunidade de Madureira e de outras tantas, guarda relação forte com a religiosidade
– símbolo de esperança –, ao passo que o sambista roga a intercessão de São José para
com os pobres daquele local, dizendo que “não tá de brincadeira” aquela situação; mas
mesmo assim, “Quem sobe o morro/ Carregando lata d’água/ Solta o riso, esquece a
mágoa/ Faz do samba brincadeira” (FILHO; CASIMIRO, 1984).
O samba relaciona-se, desde suas origens, a representar um instrumento de
entretenimento comunitário capaz de, por vezes, dar fuga em suas rodas a penosa
realidade à qual o favelado está inserido dentro da sua comunidade. Os habitantes
desses espaços sobrevivem em meio à pobreza e violência, buscando, de algum modo,
evadir-se das rotineiras atribulações. Isso é confirmado também em outro samba de
Zeca Pagodinho, intitulado Pagode da Dona Didi (1995). O compositor confirma essa
prática, anunciando em seu samba que vai ter: “Fuá na casa de Dona Didi/ Cantar um
partido pra me distrair” (FILHO, 1995). Vale citar aqui, as palavras musicais do grande
compositor maranhense Chico Maranhão (1978), corroborando com o pensamento de
Bezerra da Silva e Zeca Pagodinho, bem como com o de muitos outros sambistas que,
sem dúvida, buscam no samba um ponto de fuga da dolorosa realidade que presenciam
cotidianamente nos morros.
Diga que o samba não é tua vida
Que o samba não te dá comida
Que o samba Não bole contigo [...]
Mas diga também
Que quando te falta alegria
Procuras a fundo no dia
Um samba pra ser teu arrebém (MARANHÃO, 1978).

Outro aspecto influente dentro dessa perspectiva encontra-se na formação
equivocada que, por vezes, a sociedade atribui a identidade dos habitantes dos morros,
ao passo que os enxergam de forma homogênea, sem se quer atentar para as suas
particularidades. Esse fator só tende a concorrer, ainda mais, para a propagação da
ideia distorcida de que todo habitante do morro é bandido, naturalizando o preconceito
e contribuindo para a reprodução de juízos segregadores e preconceituosos.
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Bezerra da Silva em Vítimas da sociedade (1985) deixa transparecer a visão
deturpada que a mídia incute na sociedade, contribuindo para a formação do
estereótipo de que o sentimento de ameaça experimentado pelos moradores dos
centros urbanos brasileiros, vinculado à violência e inquietação urbana associa-se a
espaços de favela. O samba já traz em seu título a sensação pela qual o cantor, como os
outros habitantes de comunidades periféricas, exibem ao serem desqualificados e
vitimados pelo sistema que denega a sua humanidade. A canção já se opõe desde o
início à ideia do ladrão como habitante do morro, retrucando que: “Se vocês estão a fim
de prender o ladrão/ Podem voltar pelo mesmo caminho/ O ladrão está escondido lá
embaixo/ Atrás da gravata e do colarinho” (SILVA, 1985). O sambista tenta afastar
ainda mais a concepção espúria do favelado, cantando mais a frente os versos:
Só porque moro no morro
Minha miséria a vocês despertou
A verdade é que vivo com fome
Nunca roubei ninguém, sou um trabalhador
Se há um assalto a banco
Como não podem prender o poderoso chefão
Ai os jornais vêm logo dizendo que aqui no moro só mora ladrão
(SILVA, 1985).

A outra ideia que essa canção passa é de que a favela e a cidade são lugares
totalmente distintos. Nisso o especialista em sociologia e pesquisador da Universidade
da Califórnia, Loïc Wacquant (2005, p. 29) concorda, e afirma em seus estudos que as
transformações desiguais dos setores mais avançados das sociedades ocidentais
resultam no que ele chama de “dualização da metrópole”, que gera uma cisão entre
ricos e pobres visualizadas pelos extremos de luxo e carência, lembrando bem outra
estrofe da canção que diz:
No morro ninguém tem mansão
Nem casa de campo para veranear
Nem iate pra passeios marítimos
E nem avião particular
Somos vítimas de uma sociedade
Famigerada e cheia de malicias
No morro ninguém tem milhões de dólares
Depositados nos bancos da Suíça (SILVA, 1985).
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O pesquisador prossegue em sua análise e sustenta que os efeitos da ruptura de
classes se manifestam em um efeito cascata, diferentemente do que muitos acreditam.
As ondas de violência se originam do alto – nos setores sociais e industriais
desenvolvidos –, escoando na camada mais baixa, onde se localizam a parcela excluída
da população urbana. Em sua análise, Wacquant (2005) elenca três componentes
característicos da violência “vinda de cima”, os quais seriam:
(1) desemprego em massa, persistente e crônico, representando para
segmentos da classe trabalhadora a desproletarização que traz em seu
rastro aguda privação material; (2) exílio em bairros decadentes, onde
escasseiam os recursos públicos e privados à medida que a competição
aumenta devido à emigração; (3) crescente estigmatização na vida
cotidiana e no discurso público, tudo isso ainda mais terrível por
ocorrer em uma escala geral de desigualdade (WACQUANT, 2005,
p.29).

A realidade que vai se construindo nas grandes cidades, em meio às
desigualdades socioeconômicas, como já foi dito, leva à formação de um contingente
populacional que é considerado desnecessário ao desenvolvimento urbano. Como
consequência do fenômeno de “dualização da metrópole”, criam-se cenários periféricos
às zonas urbanas que serão o destino dos indivíduos pobres, desligados dos avanços
econômicos e sociais das urbes; e onde, em meio a um sistema de incongruências, irão
encontrar na ilegalidade uma alternativa para sobreviverem. Dessa tendência inegável e
aparentemente irresistível, surge uma das figuras da significação imaginaria de nossa
sociedade brasileira, o malandro.
Retratado nas canções de Noel Rosa, Chico Buarque de Holanda, e de outros
grandes nomes da música popular brasileira, o malandro também toma destaque nos
sambas de Bezerra da Silva e Zeca Pagodinho, sendo por vezes o ator principal das
histórias que esses sambistas cantam, personagem que persiste a duras penas em meio
a um cenário violento e segregado, movendo-se na ilegalidade para superar as
adversidades. José Augusto Lindgreen Alves (2005) em um de seus estudos justifica o
caminho que os excluídos e desumanizados tomam, restando a eles a desesperança e a
rua, a mendicância ou o crime como forma de vida, essa é a válvula de escape que
encontram para as desgraças sofridas, já que o Estado não lhes dá o devido amparo.
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Bezerra da Silva, mais uma vez, retrata a realidade no qual estava inserido, e puxa
a figura do malandro ao centro da discussão. No samba Se Leonardo dá vinte (1999), o
sambista levanta a discussão sobre o tratamento desigual que o malandro sofre em
relação àqueles indivíduos de estatus elevado, representado na canção por Leonardo. O
autor se pergunta no samba: “Se Leonardo dá vinte/ Por que é que eu não posso dá
dois?” (BEZERRA, 1999). Isso revela o que Wacquant (2005) afirma como conexão
subalterna da favela, levando o indivíduo, a qualquer custa, experimentar a alteridade.
Nos próximos versos do samba, Bezerra da Silva vai retratar a violência, que
dessa vez não vai surgir do próprio meio social, mas do Estado na pessoa da polícia,
dividindo a população entre a necessidade de proteção perante a criminalidade e o
medo de que a intervenção policial aumente a violência, ao invés de diminui-la. Isso se
dá devido ao seu comportamento discriminatório e brutal, bem como, da utilização
desproporcional de seu poder de coerção contra aquele que pratica um ato infracional:
Levei um bote perfeito
Com um baseado na mão
Tomei um sacode
Regado à tapa
Pontapé e pescoção
Hiiiiiiiiiiii!
Eu fui levado
Direto à presença
Do Dr. Delegado
Ele foi gritando:
Vai se abrindo, malandro
E me conta tudo como foi (BEZERRA, 1999).

Wacquant (2005) analisa a polícia como a “inimiga”, sendo considerado um
intruso em um território onde sua autoridade é insignificante e contestada
abertamente, por incitar a hostilidade e a agressão. O pesquisador reconhece que,
em todos os países a polícia quando é considerada uma força estranha
pela comunidade, torna-se incapaz para cumprir outro papel que não
seja o puramente repressivo e, em tais circunstâncias, pode apenas
acrescentar ainda mais a desordem e violência (WACQUANT, 2005,
p.36).

Como na letra da canção, “Infelizmente é que/ Na lei dos homens/ A gente vale o
que é/ E somente o que tem” (SILVA, 1999). A atuação do Estado, por vezes negligente,
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diferencia seu tratamento em relação aos indivíduos, distanciando a igualdade
apregoada no art. 5º de nossa Magna Carta. O rico, como classifica Bezerra da Silva, se
mantém poderoso, à medida que está inserido socialmente, possuindo imunidade de
sobra e não perdendo jamais sua pose; já o pobre e favelado, não dispõe dos mesmos
privilégios e sofre com a marginalização de sua condição. Esse ajuste desequilibrado
contribui para o aumento da criminalidade, do número de prisões, do medo, e da
violência.
Tentando retirar-se dessa zona de caos, um pedido de ajuda é emitido por Zeca
Pagodinho, na letra de Menor abandonado (1997). O sambista, já de imediato, pede
que alguém lhe “dê a mão”, revelando uma necessidade de ajuda, de socorro. O eulírico da canção, representando a figura do favelado, roga:
Eu não quero ser
Manchete em Jornal
Ibope na TV
Se eu ficar por aqui
O que vou conseguir
Mais tarde será um mal pra você
Não ser um escravo do vício
Um ofício do mal
Nem ser um profissional
Na arte de furtar (FILHO, 1997).

É difícil em tais condições ter a certeza de que o meio não lhe irá persuadir a ser
mais um humano desvinculado de princípios morais. O eu-lírico da canção,
representando os moradores do morro, tem plena noção do que lhe pode sobrevir se
continuar inserido naquele espaço. Wacquant (2005) observou essa situação, e alegou
que, “tal acúmulo de males sociais explica a atmosfera de desânimo, enfado e desespero
que impregna as comunidades pobres nas grandes cidades ocidentais” (WACQUANT,
2005, p. 32). Os indivíduos dessas comunidades sentem que eles e seus filhos têm
pouca possibilidade de futuro, reforçados pela miséria e exclusão a que padecem.
Porém, o personagem da canção é persistente, e mostra completa disposição para
enfrentar as adversidades, e apagar a impressão que a sociedade tem do seu contexto:
“Quero estudar, me formar/ Ter um lar pra viver/ E apagar esta impressão/ Que em
mim você vê” (FILHO, 1997).
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Por fim, o samba, Mutirão do amor (2002), também de autoria de Zeca
Pagodinho, traz uma mensagem significativa, pela quebra dos limites urbanos que
divide o espaço geográfico social em: cidade e favela. O sambista propõe que todos se
juntem em, “Um mutirão de amor/ Pra que as barreiras se desfaçam na poeira”
(FILHO, 2002). Possibilitando aquilo que o Estado moderno vem buscando, e que se
entende por Welfare State, ou o Estado de bem-estar social; perseguido por nossas
experiências constitucionais, e consagrada atualmente pela instituição de nossa Lei
Fundamental de 1988, que institui um Estado Democrático de Direito, resgatando as
promessas da modernidade pela prestação positiva do Estado no âmbito social.
Cada um de nós deve saber se impor
E até lutar em prol do bem-estar geral
[...] E seja o fim
O fim do mal pela raiz
Nascendo o bem que eu sempre quis
É o que convém pra gente ser feliz (FILHO, 2002).

O

caminho

para

a

concretização

dos

direitos

fundamentais

na

contemporaneidade se depara constantemente com barreiras. A busca pela
minimização das desigualdades originadas pelo individualismo do século XVIII, e ainda
presentes em nossa sociedade, vê no constitucionalismo social brasileiro o
compromisso com a promoção da justiça social. O desejo presente no corpo social só se
viabilizará com a efetiva proteção e ampliação da dignidade da pessoa humana,
conjuntamente com a efetivação dos direitos fundamentais.
4

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A construção de uma cidadania firme e efetiva, dada pelo ordenamento jurídico é
de fundamental importância para a inserção do indivíduo no meio social. A
consequente concretização dos direitos individuais torna o ser humano apto a ter um
desenvolvimento pleno de suas habilidades, possibilitando mudanças na vivência
social.
A realidade cantada nas músicas analisadas vislumbra a falta de aplicação das
normas e princípios de direito e justiça pelo poder estatal. O cenário social apresentado
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por Bezerra da Silva e Zeca Pagodinho parece não fazer parte da sociedade
propriamente dita, como já fora levantado através do posicionamento de Wacquant
(2005); não se abrigando sobre o manto do Direito, o que torna a situação preocupante.
O status de cidadão não é dado para todos, somente para aqueles que estão
inseridos nas cidades propriamente ditas, vindo a possuir, por sua condição, um
conjunto de direitos e deveres que, são negados firmemente aos indivíduos que ocupam
o ambiente segregado do morro.
O que se pretende transmitir com a reflexão da literatura musical de Bezerra da
Silva e Zeca Pagodinho é uma acepção paradigmática de Direito como instrumento de
integração social. O Direito, assim como proclamado por Dworkin (1999) necessita
mais do que nunca, ser pensado e encarado como uma atitude de fraternidade e
compreensão. Antes de se cogitar em ver o Direito como instrumento de controle social,
ligado ao seu caráter coercitivo; é necessário enxergá-lo como meio de inclusão, o qual
deve buscar em sua razão de ser a realização e promoção da justiça social e distributiva
de amparo aos indivíduos.
O Estado contemporâneo em sua extensiva atribuição deve perseguir a execução
de mais ações afirmativas que realizem a aproximação entre os menos favorecidos e os
mais afortunados, de modo a retornar-se a unidade da metrópole.
Os abismos socioeconômicos existentes no Brasil ainda são gritantes. Atualmente
refletimos sobre parâmetros de uma sociedade mais justa, que propicie bases para um
desenvolvimento sustentado em termos sociais, econômicos, políticos, éticos, culturais
e jurídicos. Dentro desse nosso contexto, não considerar as consequências de um
desmembramento social só tende a levar a marginalização de mais indivíduos
desprovidos de oportunidades sociais, reforçando suas certezas de permanência no
âmbito da ilegalidade e revelando a esterilidade de nosso Direito.
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O ANIMAL: DA LITERATURA AO DIREITO

D AÍSA R IZZOTTO R OSSETTO 1
C AROLINE F ERRI 2
RESUMO: A era moderna consolidou o animal como coisa, como um ser inferior
em relação ao humano. Prova disso é que a espécie determina a hierarquia entre
humanos e não humanos, o chamado especismo. Entretanto, mesmo não havendo
igualdade de consideração entre humanos e não humanos, não se pode negar que
os animais são seres sencientes, que possuem interesses, vontades e consciência.
Assim, além do Manifesto de Cambridge, assinado em 2012 e que afirma que os
animais são seres dotados de consciência, o mesmo também pode ser vislumbrado
em textos literários que descrevem o animal como um ser capaz de sentir, que
possui interesse e que é sensível.
PALAVRAS-CHAVE: animal; consciência; direito; literatura; senciência.

1

INTRODUÇÃO

O desenvolvimento deste artigo dá-se pela análise de determinados conceitos que
estão diretamente relacionados com a questão animal.
Por isso, pretende-se compreender como a formatação da sociedade, guiada pelo
preceito especista influencia, no sentido de entender o animal como coisa. E dessa
forma, faz uso do animal, em deferentes seguimentos, como um instrumento ao dispor
dos anseios humanos.
Neste sentido, - e como tentaremos mostrar no desenrolar do capítulo dois ainda nos dias de hoje o animal é usado e explorado, estando, assim, vulnerável na
relação com o humano. Entretanto, não se pode mais ignorar que os animais são seres

1
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dotados de consciência e vontade e que são fins em si mesmo e não meio para intentos
humanos.
Por fim, a reflexão dar-se-á sobre como a literatura vê o animal, através de dois
livros Bichos, de Miguel Torga e Flush, de Virgínia Wolf, na tentativa de demonstrar a
realidade sensível do animal, através da literária.
Da mesma forma, no último ponto do artigo em questão pretende-se relatar, de
forma breve, como a questão dos animais é abordada pelo Direito, como o Direito vem
se colocando com relação à proteção dos animais. Ou qual deveria ser o tratamento
adequado aos animais no Direito
Com isso, o que se pretende concluir é, talvez, o que já é sabido: os animais são
seres sencientes, dotados de consciência e vontade e logo, não podem ser encarados
como coisas, como instrumentos. Tanto é que a própria literatura aponta para isso.
2

O ANTROPOCENTRISMO E A HERANÇA ESPECISTA:
O ANIMAL COMO COISA

O caminho traçado para o desenvolvimento deste trabalho refere-se aos animais
como seres sencientes, dotados de autoconsciência e interesses e, portanto, diferente de
como a conjectural social atual os vê.
A lógica antropocentrista, herança racionalista/mecanicista do “penso, logo
existo” de Descartes, contribuiu para a distinção de uns e outros. “A tradição
antropocêntrica sustenta que os animais existem apenas para servir aos interesses dos
seres da espécie biológica homo sapiens”3.
Desta forma conceitos como antropocentrismo e especismo apresentam-se em
certa relação. Especismo é um conceito que foi desenvolvido nos anos de 1960 por
Richard Ryder4. E especismo,
3

4

FELIPE. S. T. Antropocentrismo, sencientismo e biocentrismo: Perspectivas éticas abolicionistas, bemestaristas e conservadoras e o estatuto de animais não humanos. Revista Páginas de Filosofia, volume 1,
número 1, jan-jun. 2009. Disponível em: <https://www.metodista.br/revistas/revistasims/index.php/PF/article/viewFile/864/1168>. Acesso em: 03 nov. 2014.
SORDI, Caetano. O animal como próximo: por uma antropologia dos movimentos de defesa dos direitos
animais. Cadernos IHU ideias, ano 9, número 147, 2011. Disponível em: <
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[...] designa a postura de se considerar as espécies animais como
hierárquica e qualitativamente distintas, isto é, legando certos
privilégios a umas e negando a outras. O antropocentrismo, por
exemplo, é a forma mais comum de especismo, na medida em que
acredita na superioridade ou na diferença radical entre homens e
animais5.

Neste sentido, o animal, dotado de consciência, sensibilidade passou a ser
firmado como coisa, como um meio para atender aos interesses humanos.
O “[...]«especismo», ou seja, uma predisposição ou preconceito contra os
membros das outras espécies”6, se firma para uma diferenciação de interesses de
acordo com a espécie. Mesmo quando “[...] todos os seres sencientes possuem
interesses e que devíamos ter uma consideração igual pelos seus interesses,
independentemente de serem membros da nossa espécie ou de outra espécie”7.
Ainda, “o especismo é uma discriminação baseada na espécie; segundo esta visão,
os interesses de um indivíduo têm menor importância pelo fato de este pertencer a uma
espécie diferente da nossa”8.
A título de exemplo,
Na Grécia antiga, aqueles a quem os gregos chamavam «bárbaros»
eram considerados como «instrumentos vivos» - ou seja, seres
humanos que não possuíam valor intrínseco, mas existiam no intuito
de servir algum fim mais alto. Esse fim era o bem-estar dos seus
captores ou proprietários gregos. Ultrapassar esta visão exigiu um
desvio na nossa ética que tem importante similitude com o desvio que
nos levaria da nossa actual visão especista para uma visão não
especista dos animais9.

5
6

7
8

9

http://www.ihu.unisinos.br/cadernos-ihu-ideias/58505-o-animal-como-proximo>. Acesso em: 04 nov.
2014.
Id., ib.
SINGER, Peter. Animais. In: JAMIESON, Dale. Manual de filosofia do ambiente. Lisboa: Instituto
Piaget, 2005, p.427.
Id., ib., p. 427.
SILVA, J. O. M. da. Especismo: Porque os animais não-humanos devem ter seus interesses considerados
em igualdade de condições em que são considerados os interesses semelhantes dos seres humanos.
ethic@,
Florianópolis,
volume
8,
número
1,
jun.
2009.
Disponível
em:
<https://periodicos.ufsc.br/index.php/ethic/article/view/1677-2954.2009v8n1p51>. Acesso em: 03
nov. 2014.
SINGER, op. cit., p. 429.
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Por esta lógica, a construção história, advinda da compreensão de inferioridade
do não humano diante das necessidades humanas, firmou o animal como coisa, logo se
instrumentalizou a vida animal e a afastou de suas características, as quais o não
humano também é dotado, como interesses, consciência e sensibilidade. E a partir daí,
a exploração do animal dá-se em diversos segmentos, entre elas, alimentação, meio
científico, através de testes de substâncias químicas, e entretenimento: “Desde o
Código de Hammurabi, a vida das bestas tinha valor, por ser objeto de troca. Hoje,
quatro mil anos mais tarde, a vida de qualquer animal só tem valor se for de interesse
comercial”10.
Desta forma, o que se pretende ao trazer, num primeiro momento, conceituações
sobre especismo e antropocentrismo é apontar como a consolidação desses conceitos
resultou na instrumentalização do animal e na valoração econômica dos mesmos, bem
como no distanciamento dos animais de seus interesses próprios, vez que, fugindo do
ideal antropocentrista/especista o animal poderá ser visto como um ser único que
possui consciência e vontade e, assim, não ser explorado como um instrumento
humano. Em outras palavras, tais ideais não levam em considerações o animal e sua
constituição como seres dotados de consciência.
Neste raciocínio, da exploração do animal não humano, que é visto e usado como
uma coisa e na inconsistência da consciência humana percebe-se que não se pensa
sobre as características inatas do animal – o outro.
Até porque esse outro é também o próximo, que vive numa relação de
vulnerabilidade diante daquele que o explora. “O “outro” violado, desrespeitado, tornase um “próximo”, na medida em que se torna possível ao “eu” reconhecer-se na
experiência negativa do outro”11.
A concretude da instrumentalização do animal aparece como exemplo, em cada
canto da vida moderna. Uma vez que se usa do animal como se coisa fosse. Assim, o
valor do animal não se refere ao valor por ele mesmo, o animal não possui valor em si,
10
11

FELIPE. op. cit.
SORDI, op. cit.
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contrariamente sua valoração se dá de forma monetária e aos olhos humanos,
conforme sua utilização, ou relevância humana.
Tal acepção do mundo dá a compreensão do animal como coisa e dissociado do
animal como indivíduo. O humano age, com relação ao não humano, por meio da
exploração e opressão, uma vez que o vê como coisa: a vaca, o porco, o cachorro, o gato,
o pássaro.
Mas, veja-se que neste sentido é compreensível que a relação que se coloca do
animal esta intrinsecamente relacionada à condição do humano. Pois, “um discurso
sobre a condição animal – não nos iludamos - refere-se também à condição humana”12.
3

O ANIMAL: UM SER SENCIENTE

Antes de mais, diga-se que a compreensão da senciência vai além da ética
ambiental. Neste trabalho, em questão, trata-se de compreender o animal senciente por
ele mesmo e não como membro de um ecossistema, ou, ainda, como a ética sencientista
pode opor-se a proteções ambientais.
Quanto ao que se coloca sobre a questão do ser senciente: “Nos textos
contemporâneos sobre ética, dizer que uma entidade é “senciente” significa em geral
que tem consciência do prazer e ou da dor”13.
Entretanto, quanto à referência etimológica, falar em ser senciente pressupõe a
fala sobre a consciência de qualquer coisa, indo além de uma consciência do prazer e da
dor14.
Desta forma, “O alcance da perspectiva ética senciocêntrica se estende até onde
houver um ser senciente, cujos interesses devem ser considerados do mesmo modo
como o são interesses semelhantes de seres humanos”15.

12

13
14
15

GALLO, Alain; GAULEJAC, Fabienne, apud ARAÚJO, Fernando. A hora dos direitos dos animais.
Coimbra: Livraria Almedina, 2003, p. 5.
VARNER, op. cit., p.201.
Id., ib., p. 201.
FELIPE. S. T. Ética biocêntrica: tentativa de superação do antropocentrismo e do sencientismo éticos.
ethic@a.
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número
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Ainda,
[...] podemos entender o valor da sensibilidade e da consciência para a
preservação da vida animal. A senciência torna-se, para os filósofos
utilitaristas, o parâmetro da igualdade moral que define a constituição
dos seres dignos de respeito16.

Por tal viés desenvolveu-se diferentes correntes teóricas que levam em
consideração a sienciência. A questão coloca-se relacionada com ideais como a
capacidade de sentir dor e sofrimento (Peter Singer) e do “sujeito de uma vida” (Tom
Regan), entre outras.
Assim a senciência pressupõe a presença de elementos, quais sejam a
sensibilidade e a consciência17.
Quanto à consciência é relevante que se destaque o Manifesto de Cambridge. O
Manifesto de Cambridge foi um documento assinado por cientistas de diferentes áreas,
entre eles, Philip Low, neurocientista da Universidade Stanford e do MIT18, em 2012,
confirmando que os animais não humanos, assim como os humanos, são dotados de
consciência.
“Os humanos não são os únicos animais com as estruturas neurológicas que
geram consciência. Essa é a mensagem – que parece tímida, mas pode ter grandes
repercussões – da Declaração de Cambridge sobre Consciência”19.
Com relação à característica da sensibilidade, recentemente a França reconheceu
os animais como seres dotados de sensibilidade. O fato dá maior relevância para que,
próximo, se possa romper com o atual paradigma dos animais como seres desprovidos
de sensibilidade e consciência: “L'Assemblée nationale a adopté, jeudi 30 octobre, une

https://periodicos.ufsc.br/index.php/ethic/article/view/1677-2954.2008v7n3p1/21835> Acesso em: 03
nov. 2014.
16 FELIPE, Antropocentrismo..., op. cit.
17 Id., ib.
18 Disponível em: <http://www1.folha.uol.com.br/fsp/cienciasaude/56042-cientistas-dizem-que-aves-eate-polvos-tem-alguma-consciencia.shtml>. Acesso em: 03 nov. 2014.
19 Disponível em <http://www.altosestudos.com.br/?p=51966>. Acesso em: 03 nov. 2014.
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disposition qui reconnaît aux animaux la qualité symbolique d'«êtres vivants doués de
sensibilité»”20.
Neste sentido vê-se que a senciência vem ganhando destaque para a consideração
do animal e seu reconhecimento e, consequentemente, para afastá-lo da ideia de coisa.
Por tal motivo, já não se pode negar que existam semelhanças entre humanos e não
humanos, principalmente quando se refere à capacidade do sentir, a vontades próprias
e a autoconsciência.
4

A CAPACIDADE DE SENTIR DO ANIMAL NA LITERATURA

Diria Derrida, sobre esse outro que lhe causa incomodo e questionamento que:
Frequentemente me pergunto, para ver quem sou eu – e quem sou eu
no momento em que, surpreendido nu, em silêncio, pelo olhar do
animal, por exemplo os olhos de um gato, tenho dificuldade, sim,
dificuldade de vencer um incômodo21.

Essa relação com o outro e que, na atualidade, vem à tona cheia de dúvidas e
análises, entra em estudo justamente para tentar firmar a relação entre o animal e o
humano. Vez que, o que se tem mostrado é uma realidade de opressão e exploração dos
animais não humanos em detrimento dos humanos.
Por este viés, o animal está numa situação de vulnerabilidade, uma vez que
descaracterizado de consciência e sensibilidade, desconstituído da proteção de seus
interesses, distante da ideia de considerá-los como indivíduos que são fins em si
mesmos e não meios para servir a interesses humanos, estão postos como coisa, objeto
suscetível de apropriação.
Neste sentido
A metáfora animal, na literatura moderna, reflete esse posicionamento
antropocêntrico. Profundamente influenciada pela ideologia da

20

21

Disponível em: <http://www.lemonde.fr/politique/article/2014/10/31/l-assemble-confirme-que-lesanimaux-sont-doues-de-sensibilite_4515761_823448.html>. Acesso em: 03 nov. 2014.
DERRIDA, Jacques. O animal que logo sou. Trad. Fábio Landa. São Paulo: UNESP, 2002, p.15
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segregação, ela toma os animais de empréstimo, em geral, para
explicar as pessoas22.

Tanto é que a literatura traz inúmeros exemplos dessa relação, assim como
também demonstra que os animais possuem certo grau de consciência.
Veja-se com exemplo, os contos de Bichos do português Miguel Torga, que
escreve: “Mal gatinhava ainda nas beiradas do charco onde nascera, já o corpo lhe
pedia mundo, terras novas”23. Ainda, “Quem havia de acreditar que um sapo fosse
capaz de ensinar a alguém a ciência da vida?”24 Já na literatura inglesa, o cachorro,
amigo e companheiro, em Flush de Virgínia Wolf25 também demonstra-se em sua
relação com o humano.
Agora Flush pagava integralmente o preço de passar longos anos
acumulando percepções, acomodado sobre as almofadas aos pés da
Senhorita Barrett. Ele conseguia captar sinais que ninguém mais era
capaz de perceber26.

Na obra Flush, em específico, há a reflexão sobre a opressão que é infligida ao
animal não humano, a opressão a qual os animais estão submetidos: “[...] é horrível
vislumbrar como todos os opressores em seus vários níveis, se assim desejarem, são
capazes de dobrar os fracos e os silenciosos de diversas maneiras, uma vez que
descobrem seus pontos fracos”27.
Nestes exemplos trazidos da literatura, pretende-se apontar como os animais são
colocados através dela, como possuidores de vontades e capacidades, entre elas a de
sentir, logo são seres dotados de senciência e que estão em constante relação com os
humanos, mesmo que essa relação seja uma reação de opressão e exploração do animal
pelo humano.

22

23
24
25
26
27

FERREIRA, E. Metáfora animal: a representação do outro na literatura. Estudos de Literatura
Brasileira
Contemporânea,
número
26,
2005.
Disponível
em:
<http://periodicos.unb.br/index.php/estudos/article/view/2128>. Acesso em: 03 nov. 2014.
TORGA, Miguel. Bichos. 19. ed. Coimbra: Gráfica de Coimbra, 1995, p. 60.
Id., ib., p. 65.
WOOLF, Virgínia. Flush. Trad. de Ana Ban. Porto Alegre: L&PM, 2010.
Id., ib., p. 51.
Id., ib., p. 83.
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Para o literato Coetzee, escritor de “A vida dos animais”:
Quem diz que a vida importa menos para os animais do que para nós
nunca segurou nas mãos um animal que luta pela vida. O ser inteiro
do animal se lança nessa luta, sem nenhuma reserva28.

Contribuindo com o estudo, o filósofo Jaques Derrida, debruçou-se na análise da
compreensão do outro. Mas para Derrida, o gato que o olha é o gato real. “Se digo, é um
gato real” que me vê nu, é para assinalar sua insubstituível singularidade”29.
De acordo, ainda, com Derrida:
Em que sentido do “próximo” (não forçosamente o da tradição bíblica
ou grecolatina) deveria eu dizer que estou próximo ou perto do
animal, e que o sigo, e em que nível de pressão? O estar-com-ele
enquanto estar-perto-dele? estar-junto-dele? estar-depois-dele? estaratrás-dele no sentido da caça, do adestramento, do domar ou estaratrás-dele no sentido da sucessão e da herança? [...] O animal está aí
antes de mim, aí perto de mim, aí diante de mim – que estou atrás
dele30.

Quanto ao pensamento filosófico desenvolvido por Derrida, ao qual não nos
deteremos neste momento, nota-se que há uma profunda reflexão na relação que se
estabelece entre humano e animal. Essa mesma reflexão, por vezes é trazida por textos
na literatura. Ambos geram certo desconforto diante do que é posto diariamente, em
relação aos não humanos. “E é isso que torna o pensamento de Jacques Derrida e a
literatura algo interessante: desarticular verdades prontas e preparadas antes mesmo
do nascimento de qualquer um de nós”31.

28

29
30
31

COETZEE, J.M. A vida dos animais. Trad. de José Rubens Siqueira. São Paulo: Companhia das Letras,
2002, p. 78.
DERRIDA, op. cit., p. 26.
Id., ib., p. 28.
JORGE, E. Animots: um exercício de leitura dos animais. Em Tese, Belo Horizonte, volume 14, 2009.
Disponível em: <http://www.periodicos.letras.ufmg.br/index.php/emtese/article/view/3386>. Acesso
em: 03 nov. 2014.
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O ANIMAL E A LÓGICA DO DIREITO

Diante do entendimento do animal como um ser dotado de sensibilidade e
consciência, é relevante que se olhe ao Direito para analisar como o animal é visto (ou
deveria ser) através deste.
Se considerar-se que o Direito vem no sentido de proteger determinados grupos,
de amparar os que estão em posição de hipossuficiência em relação aos demais e, claro,
sem aqui questionarmos determinados conceitos – como o de pessoa ou sujeito, por
exemplo - que devem ser ressaltados quanto à questão animal no direito e levando em
consideração a lógica do especismo, pode-se chegar a uma conjectura desigual,
hierárquica, entre humanos e não humanos. Por este viés, o Direito é um instrumento
antropocêntrico, no sentido de considerar o humano em detrimento do não humano.
Neste sentido,
[...] é preciso ter em conta que o direito sempre considerou os animais
coisas suscetíveis de apropriação e comercialização, mesmo porque,
diariamente, milhares deles são capturados e mortos no comércio
legal ou clandestino da vida animal32.

O que se aponta, na atualidade, é que o ordenamento jurídico vigente
corresponde aos princípios antropocêntricos que pautam a sociedade moderna
consumista e que, embora existam determinados dispositivos e leis que pretendem
assegurar a vida animal, de forma geral o que se sustenta são os animais como seres
vulneráveis nessa relação entre humano e não humano.
Ainda que estas leis proíbam atos de crueldade contra os animais, elas
procuram evitar apenas os sofrimentos desnecessários, permitindo
que a maioria das condutas que provocam o sofrimento ou mesmo a
morte não sejam punidas33.

Diante da consideração de que os animais são seres dotados de consciência e
vontade, como a ciência já comprova e como algumas legislações já passam a aceitar, o
Direito não poderá ficar presa ao ideal antropocêntrico. Uma vez que o Direito é um

32
33

GORDILHO, Heron José de Santana. Direito ambiental pós-moderno. Curitiba: Juruá, 2009, p.134.
Id., ib., p. 141.
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instrumento de grande valor para regular a relação desequilibrada entre o valor da vida
humana e da vida não humana.
Alguém já disse que os valores são como estrelas polares – pontos de
referência que inspiram e norteiam a Cultura. Sob essa perspectiva, o
Direito é uma realidade histórica que tem por finalidade realizar os
valores da Justiça, entre os quais se inclui a vida, o respeito à
integridade física e o exercício da liberdade. Mas o especismo, como
preconceito em relação ao outro que não possui a nossa configuração
biológica, tem-se tornado uma barreira instransponível para o
reconhecimento dos direitos dos animais34.

Exemplo de como o Direito é permeado pela lógica do especismo, é que o animal
representa um objeto, estando suscetível de apropriação, é coisa. Logo, para o Direito, o
animal, como um ser sensível, dotado de consciência, vontade e interesse, é um fato
desconhecido.
[...] em quase todo o ordenamento jurídico brasileiro o animal é
tratado como coisa, objeto material ou recurso ambiental. Vários
diplomas legais que se propõem, a princípio, à tutela jurídica da fauna,
não resistem a uma apurada análise crítica. O colorido protecionista
impede, tantas vezes, de ver o que se oculta por trás de uma lei
supostamente comprometida com o bem estar dos animais, porque no
fundo o que se pretende resguardar é o interesse humano35.

Neste ponto, destaca-se a opinião de Danielle Rodrigues,
A bem da verdade, sob a égide jurídica os Animais são protegidos da
seguinte forma: primeiro, os Animais continuam sendo considerados
coisas ou semoventes, ou coisas sem dono conforme os dispositivos do
Código Civil Brasileiro e, nesse sentido, são protegidos mediante o
caráter absoluto do Direito de Propriedade, ou seja, como propriedade
privada do home e passíveis de apropriação. Aqui se encontram os
Animais domésticos e domesticados, considerados coisas, sem
percepções e sensações36.

O animal é vítima na lógica moderna, do consumismo exacerbado, que contribui
ainda mais com o estereótipo do animal como coisa, afinal, se pode entrar numa loja e
comprar um animal, usá-lo e descartá-lo.
34
35
36

LEVAI, Laerte Fernando. Direito dos animais. 2. ed. Campos do Jordão: Mantiqueira, 2004, p. 68.
Id., ib., p. 48.
RODRIGUES, Danielle Tetü. O direito & os animais: uma abordagem ética, filosófica e normativa. 2.
ed. Curitiba: Juruá, 2011, p. 70-71.
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Bens de consumo e de troca, bens de venda, bens de uso e gozo, bens
naturais... Esse sistema legal capaz de distinguir pessoas e coisas
acabou atribuindo aos homens à titularidade dos direitos e, aos
animais, a condição de objetos. A febre consumista que tanto explora o
animal, entretanto, não lhe retira a natureza sensível, embora a lei
civil considere os animais domésticos e domesticados como
semoventes, a lei ambiental – no trato dos silvestres -, bens de uso
comum do povo37.

Todavia, não há porque limitar-se como se tem limitado o regramento jurídico.
Não se pode crer que, porque a lei alega que se pode usar dos animais. Não se pode crer
no Direito como os limites impostos pela própria lei, - que foi criada pelos indivíduos e
para seus fins – o Direito deve ser um instrumento que vá além, que evolua de acordo
com os novos paradigmas que vão se impondo ao longo da história.
Agora, pode-se retonar a uma ponderação vista em Os Miseráveis, de Victor Hugo
para considerar-se que algo está muito errado, quando se pensar no que se tem feito da
vida dos animais:
[...] a infalibilidade não é infalível, o dogma pode conter erros, o
código não é completo, a sociedade não é perfeita, a autoridade pode
vacilar, um desacordo no imutável é possível, os juízes são homens, a
lei pode enganar-se, os tribunais podem errar! Perceber uma fenda na
imensa vidraça azul do firmamento38.

Há que se prossegui, pois, “Há soluções para os principais problemas do nosso
tempo, algumas delas até mesmo simples. Mas requerem uma mudança radical de
nossas percepções, no nosso pensamento e nos nossos valores”39.
Hoje a situação tende a ser outra e não temos medo ou receio de
afirmar que estamos em pleno momento de transição. Trata-se de uma
mudança de paradigma, feita lentamente, em que o ser humano aos
poucos abandona a ideia egoística e selvagem do antropocentrismo,
para refletir que a proteção do meio ambiente deve ser feita de mono

37
38

39

LEVAI, op. cit., p. 136.
HUGO, Victor. Os miseráveis. Trad. de Frederico Ozanam Pessoa de Barros. São Paulo: Cosac Naify,
2002, p. 1158.
CAPRA, Fritjof. A teia da vida: uma nova compreensão científica dos sistemas vivos. Trad. de Newton
Roberval Eichemberg. São Paulo: Cultrix, 2006, p. 23.
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autônomo, independentemente de qualquer benefício imediato que
possa advir dessa proteção40.

Talvez o desenvolvimento deste artigo traga mais questões e análises do que
respostas, quanto ao tratamento do animal e da relação que se estabelece entre o
humano e o animal, nem por isso elas devem ser abandonadas. Dia após dia cresce a
necessidade da compreensão entre humano e não humano, consequentemente, de
como o Direito irá guiar essa relação.
Na obra Coração de vidro, de José Mauro de Vasconcelos, são narrados
diferentes casos em que os animais são roubados da própria vida para atender os
anseios dos seres humanos.
Os reflexos vêm na tristeza que esses animais sentem. Assim o que antes era
felicidade, alegria, liberdade e gosto pela vida, passa a ser a melancolia, a tristeza, viver
torna-se uma dor, perde a beleza, perde-se a vontade de cantar, correr, nadar, viver,
simplesmente viver. Quem sabe, os animais pensem “Como os homens estragam
tudo”41. E por fim, parece real o que é colocado nessa história de fantasiosa e tão real.
“Que tristeza (agora começava a descobrir), as pessoas terem de crescer e perder o
coração...”42.

6

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O pontapé inicial deste artigo versou sobre a compreensão dos conceitos de
antropocentrismo e especismo e como a firmação desses conceitos, interferiu
drasticamente na relação entre humano e não humano. Ficando os animais,
subjugados, vulneráveis, uma vez que são compreendidos como coisa, desprovidos de
consideração de interesse, vontade e sensibilidade.

40

41
42

RODRIGUES, Marcelo Abelha apud LOURENÇO, Daniel Braga. Direito dos animais: fundamentação e
novas perspectivas. Porto Alegre: Sergio Antonio Fabris Ed., 2008, p. 403.
VASCONCELOS, José Mauro. Coração de vidro. 6. ed. São Paulo: Edições Melhoramentos, 1969, p. 27.
Id., ib., p. 69.
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No entanto, a atualidade vem afirmando o que já era sabido, os animais possuem
consciência e vontade, são seres sensíveis. Dessa forma, já não se pode pensar o animal
no limite de sua coisificação. O animal é um ser senciente.
Tanto é verdade que o meio literário, em incontáveis textos trazem à tona
exemplos dessa senciência animal, através de sua interação com o humano ou, ainda,
da realidade exploratória e de opressão do animal.
Especificamente, com relação à capacidade de sentir do animal, fica evidenciado
que através da literatura podem-se vislumbrar diversos exemplos do animal dotado de
consciência, interesse e vontade. Neste sentido também se evidencia a relação
constante entre humanos e não humanos. A arte, de forma geral, ao longo da história
demonstra isso. No início dos tempos, na pintura, já aparecia o animal.
Quanto ao Direito nota-se que o que impera é ainda a lógica racionalista, onde o
animal é coisa e como coisa não possui capacidade de sentir, não é dotado de
consciência e vontade.
Portanto, que se pretendeu demonstrar é que, embora, em muitos ramos da vida
moderna o animal continue sendo visto e explorado como se coisa fosse, em tantas
outras, entre elas na literatura, o animal é colocado em suas formas reais, tornando
nítida a visão do animal como um ser sensível, vivendo em relação direta e constante
como o humano.
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DIREITO, LITERATURA E CINEMA:
O MOVIMENTO DIREITO E LITERATURA COMO
MODELO TEÓRICO PARA OS ESTUDOS DIREITO E CINEMA

L UIS C ARLOS C ANCELLIER DE O LIVO 1
R ENATO DE O LIVEIRA M ARTINEZ 2
RESUMO: Nas últimas décadas, uma reação ao formalismo normativista propiciou
o desenvolvimento de tendências que procuram pensar o Direito em sua dinâmica
relação com outras manifestações culturais, do que são exemplos os estudos
“Direito e Literatura” e “Direito e Cinema”. No entanto, apesar dessas iniciativas
compartilharem anseios semelhantes, o seu desenvolvimento não se tem dado na
mesma medida. Especialmente no Brasil, os estudos “Direito e Cinema” mostramse ainda incipientes, sendo embrionárias as discussões sobre as suas bases
metodológicas e teóricas. Assim, partindo da hipótese de que o pioneirismo e a
envergadura do movimento “Direito e Literatura” autorizam considerá-lo como
modelo - ainda que provisório - de iniciativas semelhantes, objetiva-se com este
trabalho investigar se os eixos temáticos desse movimento podem contribuir para o
amadurecimento dos estudos “Direito e Cinema” em nosso país. Para tanto, as
preocupações que ocupam as perspectivas “Direito na Literatura” e “Direito como
Literatura” foram revisitadas e projetadas no campo “Direito e Cinema”, de modo a
se delinear as linhas de trabalho que podem ser desenvolvidas nas vertentes
“Direito no Cinema” e “Direito como Cinema”. Ao final, constata-se que o
movimento Direito e Literatura fornece uma importante inspiração aos estudos
“Direito e Cinema”, servindo de balizamento inicial às investigações que podem ser
conduzidas nesse campo. Todavia, as características próprias do Cinema conferem
a tais estudos uma roupagem diferenciada, propiciando inéditos caminhos para se
refletir o Direito e sua relação com outros fenômenos sociais e culturais.
PALAVRAS-CHAVE: direito e cinema; direito e literatura; interdisciplinaridade.
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INTRODUÇÃO

Dentre as tendências de caráter interdisciplinar que despontaram no meio
acadêmico jurídico de diversos países ocidentais na segunda metade do século XX,
“Direito e Literatura” e “Direito e Cinema” assemelham-se pela ousada proposta de
aproximar o mundo do Direito a universos ficcionais, na busca por novos espaços de
reflexão e compreensão do fenômeno jurídico e de sua complexa e dinâmica relação
com outras manifestações culturais.
No entanto, apesar dessas iniciativas compartilharem anseios semelhantes, o seu
desenvolvimento não ocorreu na mesma medida. Em vários aspectos, o movimento
“Direito e Literatura” esteve à frente da empreitada “Direito e Cinema”, o que se
verifica especialmente pela desigual expansão que tais campos tiveram fora do meio
acadêmico norte-americano, em que se originaram. Sobretudo no Brasil, os estudos
“Direito e Cinema” mostram-se ainda incipientes, sendo embrionárias as discussões
sobre as suas bases teóricas e limitadas as abordagens realizadas nesta área.
Assim, partindo da hipótese de que o pioneirismo e a envergadura do movimento
“Direito e Literatura” autorizam considerá-lo modelo de iniciativas semelhantes,
objetiva-se com este trabalho investigar se os eixos temáticos desse movimento “Direito na Literatura” e “Direito como Literatura” - podem inspirar o delineamento de
pontos de referência mínimos que sirvam de orientação para os estudos “Direito e
Cinema”, contribuindo assim para o amadurecimento desse campo em nosso país.
Para tanto, realizamos uma contextualização, ainda que mínima, das
características gerais dos estudos “Direito e Literatura” e “Direito e Cinema”,
destacando os pontos de convergência que autorizam o olhar conjugado às duas áreas.
Em seguida, as preocupações que ocupam as perspectivas “Direito na Literatura”
e “Direito como Literatura” foram revisitadas e projetadas no campo “Direito e
Cinema”, servindo como ponto de partida para a identificação das linhas de trabalho
que podem ser desenvolvidas nas vertentes “Direito no Cinema” e “Direito como
Cinema”.
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Ao final, constatamos que o movimento “Direito e Literatura” pode servir e
inspiração aos estudos “Direito e Cinema”, proporcionando um balizamento inicial aos
trabalhos deste campo, sem prejuízo, contudo, das perspectivas inéditas que apenas são
proporcionadas pela confrontação do mundo jurídico com o universo cinematográfico.
2

DIREITO E LITERATURA

Por mais antigas que sejam as implicações recíprocas entre o campo do Direito e
o da Literatura, nas últimas décadas foram conferidas novas perspectivas à
aproximação destes dois mundos, com o avanço dos estudos desenvolvidos no âmbito
do chamado movimento “Direito e Literatura”.
Não cabe, aqui, percorrer o histórico dessa empreitada3; basta, para os fins do
presente trabalho, apontar que o crescente interesse nesta área, com o correspondente
aumento de publicações, grupos de extensão e disciplinas oferecidas sobre o tema, tem
feito de tal iniciativa um dos mais bem sucedidos exemplos de exercício interdisciplinar
no campo do Direito.
Com efeito, aqueles que se embrenham nas veredas do movimento “Direito e
Literatura” são a todo tempo desafiados a enfrentar questões tormentosas da área
jurídica de um ponto de vista externo ao mundo do Direito, fincado nas obras literárias,
o que implica a abertura de horizontes para as mais variadas reflexões que
normalmente escapam à concepção puramente formal e normativa do fenômeno
jurídico.
Apesar do inegável sucesso alcançado pelo campo “Direito e Literatura” nos
últimos anos, seu desenvolvimento não está livre de turbulências. Na verdade, a

3

Para um quadro detalhado a respeito da evolução dos estudos “Direito e Literatura” nas últimas
décadas, conferir a obra Law and Literature, de Richard Posner, e os textos A historical reassessment
of the Law and Literature Movement in the United States, de John Hursh, Derecho y Literatura, ad
Usum Scholaris Juventutis (con relato implícito), de José Calvo González, e a apresentação que este
mesmo autor faz ao livro Notas sobre Direito e Literatura: o absurdo do Direito em Albert Camus, de
Ada Bogliolo Piancastelli de Siqueira. Em língua portuguesa, recomenda-se a leitura de Panorama da
pesquisa em Direito e Literatura, de Luis Carlos Cancellier de Olivo, e Direito e Literatura:
aproximações e perspectivas para se repensar o direito, de André Karam Trindade e Roberta
Magalhães Gubert.
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afirmação do movimento pressupõe um contínuo enfrentamento de obstáculos
extrínsecos e intrínsecos, que estremecem a sua própria razão de ser.
Os primeiros - a que chamamos de obstáculos extrínsecos - dizem respeito ao
ceticismo com que a iniciativa tem sido vista por alguns setores da área acadêmica.
Desde quando a proposta “Direito e Literatura” passou a ser discutida no formato em
que hoje a conhecemos4, ela foi tensionada por uma forte reação contrária, cuja maior
expressão talvez tenha sido o posicionamento de Richard Posner5. Para vencer nesse
front, compete ao movimento aprimorar cada vez mais a qualidade de seus trabalhos,
de modo a inspirar não apenas aqueles que já lhe são afetos, mas também os
recalcitrantes que suspeitam da seriedade dessa empreitada.
E isso nos conduz aos mencionados obstáculos intrínsecos dos estudos “Direito e
Literatura”. Ironicamente, os pontos fortes do movimento - o marcante caráter
interdisciplinar e a amplitude de perspectivas - são, também, os pontos que suscitam as
maiores dificuldades. No que se refere aos obstáculos que se colocam no plano da
interdisciplinaridade, o entusiasmo dos estudos “Direito e Literatura” deve sempre ser
temperado com o reconhecimento de que eles se desenvolvem em terreno pouco
familiar ao estudioso do Direito, que não está acostumado a trabalhar com as
ferramentas próprias da teoria literária. Isso não significa, evidentemente, que seja
necessário ser um crítico literário para poder se enveredar pelo campo do Direito e
Literatura, pois a ideia de interdisciplinaridade não se sustenta apenas em tais
extremos; o que se deve ter claro é que o efetivo aproveitamento da Literatura pelos
estudiosos do Direito não recai em um nível superficial de contato com as obras

4

5

O momento fundante do moderno movimento “Direito e Literatura” tem sido considerado a publicação
da obra The legal imagination, the James Boyd White, de 1973. Cf. HURSH, John. A historical
reassessment of the Law and Literature Movement in the United States. GRAAT On-Line, n. 14, jun.
2013, p. 14.
É certo que, com o amadurecimento dos estudos nas últimas décadas, esse ceticismo diminuiu. O
próprio Posner, na terceira edição de seu livro Law and Literature, reconsiderou boa parte de suas
primeiras impressões sobre o movimento, reconhecendo a importância e utilidade deste, sem
abandonar, contudo, a visão crítica a respeito de alguns pressupostos normalmente considerados
incontestáveis pelos estudiosos da área.
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literárias, o que pressupõe não apenas a leitura destas, mas a construção de um
intercâmbio efetivo com os teóricos da área da Literatura6.
A seu turno, a afirmativa de que o movimento “Direito e Literatura” implica a
expansão do arcabouço teórico sobre o qual o estudioso do Direito deve se debruçar,
aliada à constatação de que esse acréscimo não corresponde apenas a uma soma, mas a
combinações que multiplicam exponencialmente o campo de estudo, revela outro
obstáculo intrínseco do movimento “Direito e Literatura”: a dificuldade de se manejar
um volume inesgotável de informação.
Com efeito, não bastasse a amplitude do universo jurídico, e da infinitude de
temas que podem ser desenvolvidos em cada uma das diversas áreas do Direito, o
movimento “Direito e Literatura” vem conferir novas perspectivas para a abordagem
desses mesmos temas, além de viabilizar a exploração de assuntos inéditos, a partir de
um ponto de vista situado num universo não menos fabuloso que o do Direito, como o é
o mundo das obras literárias.
Em razão da complexidade deste cenário, e como resposta a essas várias
dificuldades que o movimento “Direito e Literatura” enfrenta, os trabalhos realizados
em seu âmbito passaram a ser diferenciados em dois grandes eixos temáticos, cada um
deles cuidando de um particular modo de articulação: “Direito na Literatura” e “Direito
como Literatura”7. Tal divisão, ao realçar duas perspectivas fundamentais por meio das
quais os estudos “Direito e Literatura” podem ser realizados, mitiga a aleatoriedade
que, à primeira vista, acompanha a aproximação entre o Direito e a Literatura.

6

7

Esta realidade é admitida por boa parte dos teóricos do campo “Direito e Literatura”, como se pode
verificar, dentre outros, em MILLER, Jeffrey. The structures of Law and Literature. Duty, Justice and
Evil in the Cultural Imagination. Montreal & Kingston, London, Ithaca: McGill-Queen’s University
Press, 2013, capítulo 1.
Uma terceira área, denominada “Direito da Literatura”, é por vezes apontada como uma das vertentes
dos estudos "Direito e Literatura". Não obstante, entendemos, juntamente com Trindade e Gubert, que
tal enfoque não corresponde propriamente ao objetivo fundamental da empreitada “Direito e
Literatura”, pois apenas cuida de uma aproximação transversal entre as duas áreas (Cf. TRINDADE,
André Karan; GUBERT, Roberta Magalhães. Direito e literatura: aproximações e perspectivas para se
repensar o direito. In: TRINDADE, André Karan; GUBERT, Roberta Magalhães; NETO, Alfredo Copetti
(Org.). Direito e literatura: reflexões teóricas. Porto Alegre: Livraria do Advogado Editora, 2008, p. 49).
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A primeira corrente, “Direito na Literatura”, parte da ideia de que as obras
literárias são um meio de acesso privilegiado para reflexão e compreensão de questões
que ocupam o Direito em suas mais diversas áreas. Nesse plano, a Literatura torna-se
um campo de investigação e análise que estimula um novo olhar sobre o mundo
jurídico, com a identificação de atores, temas e processos pertencentes ao universo do
Direito e a consequente reflexão sobre a sua forma de apresentação e representação em
determinada obra literária (ou conjunto de obras). Diferente do que se pode pensar,
não se amoldam a esta categoria apenas as obras que possuam um conteúdo jurídico
explícito, como O mercador de Veneza (The merchant of Venice, [1596-1598]), de
William Shakespeare, O processo (Der Prozess, 1925), de Franz Kafka, ou O
estrangeiro (L’Étranger, 1942), de Albert Camus. É certo que obras desta categoria
tendem a ser reiteradamente visitadas, pela forma com que abordam temas
fundamentais da filosofia do direito, da teoria do direito e, mais instrumentalmente, do
direito processual. No entanto, a ubiquidade do Direito autoriza que se percorram
também textos literários que, apesar de não se ocuparem abertamente de questões
jurídicas, nem por isso deixam de revelar importantes insights à compreensão das
complexas relações humanas e sociais que ao Direito compete regular.
De outra parte, a corrente “Direito como Literatura” assenta-se na ideia de que o
Direito possui uma marcante vocação literária - refletida nas leis, códigos, doutrinas e
jurisprudência - e, nesta condição, pode ser compreendido como uma forma de
Literatura. Neste campo, partindo da premissa de que tanto o Direito como a Literatura
são formas discursivas constituídas pela linguagem, procura-se extrair da teoria
literária elementos que permitam um tratamento mais arrojado do Direito no plano da
interpretação, retórica e argumentação, como também no plano da escrita jurídica8.

8

Sobre o desenvolvimento da corrente “Direito como Literatura” no plano da escrita jurídica, cf. OLIVO,
Luis Carlos Cancellier de; MARTINEZ, Renato de Oliveira. Brás Cubas e a escrita jurídica: o que um
defunto-autor ensina ao Direito. In: XXIII Congresso Nacional do CONPEDI – UFSC, 2014,
Florianópolis. Direito, arte e literatura [Recurso eletrônico on-line] organização CONPEDI/UFSC;
coordenadores: Marcelo Campos Galuppo, André Karam Trindade, Luiz Carlos Cancellier de Olivo. –
Florianópolis: CONPEDI, 2014.
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Em uma acepção mais ampla, destacada por Robert Weisberg, a vertente “Direito
como Literatura” situa os textos legais em uma perspectiva cultural, fazendo um
paralelo à forma como as obras literárias são consideradas parte das mitologias e dos
princípios morais de uma cultura9.
O balizamento proporcionado por esses dois grandes eixos foi fundamental para
o desenvolvimento e o amadurecimento dos estudos realizados no âmbito do
movimento “Direito e Literatura”. Afinal, se numa primeira aproximação as
imbricações Direito Literatura parecem fortuitas, o desdobramento nas vertentes
“Direito na Literatura” e “Direito como Literatura” confere um suporte metodológico
ainda que mínimo aos trabalhos realizados nesse campo, ao divisar dois caminhos
principais, com características e objetivos distintos, que podem ser percorridos pelos
estudiosos da área.
3

DIREITO E CINEMA

Da mesma forma que as relações entre o Direito e a Literatura remontam às mais
antigas manifestações literárias, podendo ser identificadas em textos como o
Pentateuco ou as tragédias de Ésquilo10, as implicações entre o Direito e o Cinema já
são discerníveis nos primeiros estágios de expressão cinematográfica.
No entanto, ainda que figuras tipicamente jurídicas tenham transitado em
produções pioneirasdo Cinema - como por exemplo, o crime de roubo em O grande
roubo do trem (The greattrain robbery, 1903) e Os vampiros (Les vampires, 1915) -, e
não obstante se possa conferir uma leitura jurídica a filmes que ajudaram a construir a
linguagem cinematográfica como hoje a conhecemos - como ocorre, por exemplo,
quando se examinam as consequências da ideologia racista que emana do clássico O
nascimento de uma nação (The birth of a nation, 1915) -, a inter-relação entre o Direito
9

10

Cf. WEISBERG, Robert. The Law-Literature Enterprise. Yale Journal of Law & the Humanities, v. 1, iss.
1,article 4, 1989, p. 2. Essa perspectiva abre espaço para novas abordagens do Direito enquanto
fenômeno integrante e fundante da cultura, do que é exemplo a teoria do direito contado de François
Ost.
Cf. OST, François. Contar a lei: as fontes do imaginário jurídico. São Leopoldo: Editora Unisinos, 2004,
p. 61-171.
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e o Cinema apenas se tornou mais evidente com o surgimento de filmes que fazem do
mundo jurídico e de seus personagens o tema central: os chamados trial films ou
courtroom dramas, conhecidos no Brasil como "filmes de tribunal".
Os primeiros filmes deste gênero despontaram na década de 1930, sendo A
mocidade de Lincoln (Young Mr. Lincoln, 1939) o mais emblemático do período. Esse
filme, que conta a história do primeiro caso defendido por Abraham Lincoln em um
tribunal, tornou-se referência por ter antecipado elementos que passaram a ser
assimilados em outros filmes de tribunal, como a figura do advogado heróico e sua luta
solitária na busca pela justiça.
Nas décadas seguintes, o potencial dramático dos julgamentos continuou a ser
explorado pela indústria cinematográfica de Hollywood, dando origem a clássicos como
Doze homens e uma sentença (12 angry men, 1957), Testemunha de acusação (Witness
for the prosecution, 1957), Anatomia de um crime (Anatomy of a murder, 1959),
Julgamento em Nuremberg (Judgement at Nuremberg, 1961) e O sol é para todos (To
kill a mockingbird, 1963).
Ainda que esses filmes integrem a chamada “Era de Ouro” dos filmes de
tribunal11, o gênero não se esgotou neles, embora tenha adquirido roupagens
diferenciadas desde a década de 1970 até o presente, em filmes como Justiça para
todos (…And justice for all, 1979), O veredicto (The Verdict, 1983), Questão de honra
(A few good men, 1992), As duas faces de um crime (Primal fear, 1996), Erin
Brockovich - Uma mulher de talento (Erin Brockovich, 2000), O júri (Runaway Jury,
2003) e o recente O juiz (The Judge, 2014).
A atração de Hollywood pelo mundo jurídico - ou pelo menos pela sua faceta mais
visual, o tribunal e seus personagens - não tardou a chamar a atenção dos acadêmicos
norteamericanos, que viram nessa tradição cinematográfica um terreno digno de ser
investigado. Steve Greenfield, Guy Osborn e Peter Robson apontam que os primeiros
trabalhos neste campo tinham objetivos modestos, e o Cinema interessava como um
11

Cf. RAFTER, Nicole. American Criminal Trial Films: an Overview of Their Development, 1930-2000.
In: MACHURA, Stefan; ROBSON, Peter (eds.). Law and Film. Oxford: Blackwell Publishers, 2001, p. 924.
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mecanismo para expor os problemas que envolviam a coleta de provas ou para verificar
a acuidade com que as regras legais eram retratadas, importando sobretudo o realismo
com que as instituições jurídicas e seus participantes eram representadas nos filmes.
Aos poucos, contudo, as investigações desta área passaram a explorar as consequências
dos desvios existentes entre o que era retratado nos filmes e a prática judicial, surgindo
assim

uma

preocupação

quanto

às

próprias

implicações

da

representação

cinematográfica das instituições jurídicas12.
Assim foi tomando corpo um conjunto de estudos que passaram a receber o
rótulo de “Direito e Cinema”, cujo enfoque mais recorrente era o da representação das
instituições jurídicas nos filmes, notadamente no que refere ao tribunal do júri e ao
papel desempenhado por advogados13.
Não obstante a centralidade dos filmes de tribunal no campo de estudo “Direito e
Cinema”, especialmente se considerados os trabalhos desenvolvidos no meio acadêmico
dos Estados Unidos e do Reino Unido, os intercâmbios entre esses dois mundos não se
limitam a essa perspectiva. Há toda uma gama de filmes carregados de implicações
jurídicas que não têm como foco o campo do processo e do julgamento, mas que
importam a outras áreas do direito (como a filosofia do direito, a teoria do direito, o
direito de família, a execução penal, etc.) e, alargando ainda mais este círculo, existem
também muitos filmes que nem mesmo possuem um conteúdo jurídico explícito, mas
ainda assim podem oferecer interessantes pontos de vista para o enfrentamento de
questões importantes ao Direito.
Além disso, considerando que tendências como o movimento “Direito e
Literatura” passaram a chamar a atenção para o caráter narrativo do Direito, a própria
linguagem cinematográfica tornou-se um ponto de interesse enquanto meio de
expressão narrativa, abrindo espaço para investigações que aproximam os dois campos
não propriamente em razão do conteúdo jurídico de um determinado filme, mas sim
pela forma como sua linguagem pode repercutir no Direito.
12

13

GREENFIELD, Steve; OSBORN, Guy; ROBSON, Peter. Film and the Law. Oxford and Portland: Hart
Publishing, 2010, p. 4.
Ibid., p. 8.
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A expansão do círculo de interesse dos estudos “Direito e Cinema” conduz a uma
magnitude de perspectivas que, a um só tempo, representa a riqueza da empreitada e o
risco de sua pulverização (algo semelhante ao que ocorre no movimento "Direito e
Literatura", como vimos). E, conforme observa Orit Kamir, apesar da ampliação desse
campo nas últimas décadas - o que se verifica pelo número de simpósios, conferências,
monografias e artigos dedicados ao tema -, ainda não estão claras a motivação,
metodologia ou significância desse projeto, sendo muitas as dúvidas quanto aos
objetivos destes estudos e quanto aos tipos de relações e similaridades entre o Direito e
o Cinema que justificam este olhar integrado e interdisciplinar dos dois fenômenos14.
Isso revela que os estudos “Direito e Cinema” não atingiram o mesmo estágio de
amadurecimento que o movimento “Direito e Literatura”, tanto que, àqueles, não é
adequado ainda conferir o status de “movimento”, se por “movimento” entendemos
uma atividade consciente de si própria e autocrítica, que pode ser descrita como uma
sequência histórica de eventos e de afirmações15. Falta, no campo “Direito e Cinema”,
um melhor delineamento de centros gravitacionais ao redor dos quais se identifiquem
grupos de trabalho com preocupações e objetivos semelhantes, que possam conferir a
esta área contornos menos amorfos.
Esse descompasso entre os estudos “Direito e Cinema” e o movimento "Direito e
Literatura” pode ser constatado quando se observa a forma como essas áreas se
desenvolveram fora do meio acadêmico em que se originaram e, mais ainda, quando se
compara a situação desses dois campos no Brasil.
Enquanto o movimento “Direito e Literatura” foi se afirmando em diversos países
- Diritto e Letteratura, na Itália, Droit et Littérature, na França, Recht und Literatur,
na Alemanha, Derecho y Literatura, na Espanha16 -, os estudos “Direito e Cinema”,
14

15

16

KAMIR, Orit. Why ‘Law-and-Film’ and what does it actually mean? A perspective. Continuum:
Journal of Media e Cultural Studies, Vol. 19, n. 2, Jun. 2005, p. 256.
Pegamos de empréstimo, aqui, a noção de “movimento” sugerida por René Wellek e Austin Warren,
ainda que em contexto diverso (WELLEK, René; WARREN, Austin. Teoria da literatura. 2.ed. Lisboa:
Publicações Europa-América, 1971, p. 333-334). É importante notar, contudo, que mesmo em relação
aos estudos “Direito e Literatura” não há propriamente um consenso quanto à adequação de considerálos um movimento”. Nesse sentido, cf. MILLER, Jeffrey, op. cit., capítulo 1.
Cf. TRINDADE, André Karam; GUBERT, Roberta Magalhães, op. cit., p. 28-32.
KATHÁRSIS - CENTRO DE ESTUDOS EM DIREITO E LITERATURA DA IMED

153

ANAIS DO II CIDIL

V. 2, N. 1, JUL/2014

embora também praticados em vários países ocidentais, não alcançaram nem o mesmo
status que possuem no meio acadêmico dos Estados Unidos e do Reino Unido, nem o
vulto conquistado pelo movimento “Direito e Literatura” no plano internacional17.
No Brasil, não são comparáveis, em quantidade e qualidade, os trabalhos
produzidos nos campos “Direito e Literatura” e “Direito e Cinema”. A própria ideia de
uma área de estudo própria denominada “Direito e Cinema” ainda precisa ser mais bem
assimilada, diversamente do que ocorre com o movimento “Direito e Literatura”, cujos
contornos têm se tornado cada vez mais familiares no meio acadêmico brasileiro.
Na verdade, a afirmação da área “Direito e Cinema” em nosso país tem um longo
caminho pela frente. Não só é preciso uma abertura de horizontes quanto às temáticas
que podem ser trabalhadas nesse campo, como também um maior entrosamento da
comunidade acadêmica sobre as experiências que têm sido realizadas, pois somente
com um diálogo entre os entusiastas dessa empreitada é que ela terá condições de se
desenvolver com maior seriedade e qualidade. Afinal, por mais que se tenham
aumentado nos últimos anos os projetos que procuram realizar a aproximação entre o
Direito e o Cinema, é tímida ainda a interação entre os pesquisadores e professores que
se dedicam a esse campo, o que não contribui para o fortalecimento de sua
identidade18.
17

18

Excepcionam-se desse quadro os estudos “Direito e Cinema” desenvolvidos na Espanha (Derecho y
Cine), que igualam ou mesmo ultrapassam os trabalhos “Direito e Literatura” daquele país, como
demonstra a rica produção bibliográfica sobre o tema e a preocupação que lhe dispensa a comunidade
acadêmica. Para um panorama a respeito dessas experiências, cf. OLIVO, Luiz Carlos Cancellier de;
MARTINEZ, Renato de Oliveira. Direito e Cinema: repercussões no ensino jurídico. In: XXII Congresso
Nacional do CONPEDI - UNINOVE, 2013, São Paulo. Direito, arte e literatura [Recurso eletrônico online] organização CONPEDI/UNINOVE; Coordenadores: Marcelo Campos Galuppo, Ivan Aparecido
Ruiz, André Karam Trindade. - Florianópolis: FUNJAB, 2013.
Nesse plano, convém citar dois exemplos que podem ser seguidos. O primeiro, proveniente do meio
acadêmico espanhol, é o chamado Proyecto DeCine, uma iniciativa da Faculdade de Direito da
Universidade da Coruña, que tem por objetivo organizar uma rede de professores para a elaboração de
materiais didáticos para o ensino do Direito por meio do Cinema, estando boa parte deste material
reunido na Colección de materiales didáticos sobre Derecho y Cine ou disponibilizado para acesso
diretamente no sítio eletrônico do projeto (proyectodecine.wordpress.com). Outro exemplo, desta vez
encontrado na nossa própria comunidade acadêmica, é a Rede Brasileira Direito e Literatura (RDL),
fundada neste ano (2014) como uma “plataforma de difusão de conhecimento, com o intuito de auxiliar,
centralizar, fomentar e compartilhar as informações e atividades relativas às pesquisas, às publicações e
aos eventos sobre Direito e Literatura, em âmbito nacional e internacional” (informação extraída do
sítio eletrônico www.rdl.org.br).
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Não bastassem todas essas dificuldades próprias dos estudos “Direito e Cinema”,
a eles também se aplicam, mutatis mutandi, os obstáculos extrínsecos e intrínsecos que
apontamos em relação ao movimento “Direito e Literatura”, que adquirem uma
intensidade ainda maior, considerando que a transposição da linguagem escrita (que
era um ponto em comum da relação Direito-Literatura) para a cinematográfica tem
implicações interdisciplinares mais complexas.
São muitos, portanto, os desafios que devem ser enfrentados por todos aqueles
que anseiam o amadurecimento dos estudos “Direito e Cinema” no Brasil. Todavia, não
faltam suportes para tal empreendimento. No tópico que segue, mostraremos como o
próprio movimento “Direito e Literatura” pode inspirar a elaboração de uma base
teórica mínima para o aprimoramento dos estudos “Direito e Cinema” em nosso país.
4

O MOVIMENTO "DIREITO E LITERATURA” COMO
MODELO TEÓRICO PARA OS ESTUDOS "DIREITO E CINEMA"

Como vimos, o balizamento proporcionado pelos eixos temáticos “Direito na
Literatura” e “Direito como Literatura” conferiu um suporte metodológico aos estudos
“Direito e Literatura”, ao separar dois caminhos principais, com características e
objetivos próprios, a serem seguidos pelos estudiosos da área. Serviu, também, para
mitigar a impressão de aleatoriedade inevitavelmente suscitada pela aproximação de
universos tão distintos como o são o Direito e a Literatura.
Se a multiplicidade de perspectivas é também uma característica dos estudos
“Direito e Cinema”, e se a estes têm faltado parâmetros básicos que sejam hábeis a
orientar os trabalhos que se realizam neste campo, não é desarrazoado questionar se o
recorte feito no âmbito do movimento “Direito e Literatura” pode ser transposto ao
plano “Direito e Cinema”. Afinal, como ponderam Trindade e Gubert, as vertentes
“Direito na Literatura” e “Direito como Literatura” são pressupostos funcionais e não
ontológicos19, ou seja, não decorrem propriamente da natureza daquele movimento,
mas sim de uma necessidade instrumental de se aglutinar, em corpos discerníveis,
19

TRINDADE,; GUBERT, op. cit., p. 48.
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diferentes linhas de pesquisa. Assim sendo, nada desaconselha a sua assimilação
também no campo “Direito e Cinema”, o que nos conduziria a distinção entre “Direito
no Cinema” e “Direito como Cinema”20.
Essa constatação, em si, não é nova. Por ser intuitiva a comparação entre as áreas
“Direito e Cinema” e “Direito e Literatura”, alguns autores já se serviram desta
distinção para descrever os desdobramentos possíveis da interação Direito-Cinema, do
que são exemplos Benjamín Rivaya (que atribui à vertente “Direito no Cinema” a
análise da presença dos fenômenos jurídicos nos relatos cinematográficos, e à
perspectiva “Direito como Cinema” a reflexão sobre o caráter narrativo e dramático do
Direito)21 e Pérez Triviño (para quem a área “Direito no Cinema” atende às
representações do Direito no Cinema, ao passo que “Direito como Cinema” adota
ferramentas de representação cinematográfica ou de crítica cinematográfica para
exame do fenômeno jurídico)22. Da mesma forma, David A. Black sugere essa distinção,
embora em um contexto diverso, ponderando que o enfoque predominante que se
observa no eixo “Direito no Cinema” acaba por relegar a um segundo plano as
consequências da perspectiva “Direito como Cinema”23.
Isso não obstante, o mero reconhecimento de que os estudos “Direito e Cinema”
podem se desenvolver nas duas grandes linhas mencionadas não possui o mesmo efeito
que tal recorte suscita no âmbito do Direito e Literatura. Com efeito, sobretudo em
20

21

22

23

Como apontamos na nota n. 5, alguns autores mencionam uma terceira vertente, chamada “Direito da
Literatura”, cuja contraparte no estudo “Direito e Cinema” poderia ser denominada de o “Direito do
Cinema”. Esta corrente se ocuparia das normas jurídicas relacionadas à produção cinematográfica,
abrangendo não apenas normas sobre Direito Autoral, mas também relativas à Lei do Audiovisual, a Lei
de Incentivo à Cultura (Lei Rouanet), as leis civis e trabalhistas aplicáveis aos diretores, roteiristas,
atores e aos demais envolvidos na produção cinematográfica, regras jurídicas destinadas à distribuição
de filmes (o que envolve a discussão sobre a polêmica imposição às salas de cinema de cotas para
exibição de filmes nacionais), normas sobre censura, classificação etária, etc. Essas discussões não são
objeto deste trabalho, pois não obstante aproximem o universo jurídico ao cinematográfico, elas
escapam ao objetivo central da empreitada “Direito e Cinema”, na forma como aqui a concebemos.
Cf. RIVAYA, Benjamin. Derecho y Cine: sobre las posibilidades del cine como instrumento para la
didáctica jurídica. In: LINERA, Miguel Ángel Presno; RIVAYA, Benjamín (coord.). Una introducción
cinematográfica al derecho. Valencia: Tirant lo Blanch, 2006, p. 17-18.
PÉREZ TRIVIÑO, José Luis. Cine y derecho: aplicaciones docentes. Alicante: Biblioteca Virtual Miguel
de Cervantes, 2008, p. 78.
BLACK, David. A. Law in film: resonance and representation. Illinois: Board of Trustees of the
University of Illinois, 1999, p. 129 et seq.
KATHÁRSIS - CENTRO DE ESTUDOS EM DIREITO E LITERATURA DA IMED

156

ANAIS DO II CIDIL

V. 2, N. 1, JUL/2014

razão da dificuldade de se antever que tipo de abordagens são concretizadas no plano
“Direito como Cinema”, a ideia de “Direito e Cinema” acaba ficando limitada à
perspectiva “Direito no Cinema”, perdendo-se, assim, o traço distintivo dessa categoria.
Dessa forma, para que os eixos “Direito no Cinema” e “Direito como Cinema”
tenham algum significado relevante, é imprescindível identificar que tipo de
experiências são pertinentes a cada um desses ramos, de modo a divisar métodos e
objetivos comuns que sirvam como pontos de referência balizadores dos trabalhos da
área. Nas linhas que seguem, arriscamos alguns passos nesse sentido.
4.1

Direito no cinema

A corrente “Direito no Cinema”, a exemplo de sua contraparte “Direito na
Literatura”, ocupa-se da projeção de temas jurídicos nos filmes, desdobrando-se nos
seguintes enfoques: (a) estudos de representação, (b) a formação de um gênero
cinematográfico específico denominado “filmes jurídicos” e (c) o exame de filmes como
jurisprudência24 popular.
Os estudos de representação são os mais abundantes25. Ocupam-se, em linhas
gerais, da reprodução cinematográfica de instituições jurídicas e de seus personagens,
tendo como principal ponto de interesse os já mencionados “filmes de tribunal” e
outros que cuidam de questões jurídicas relevantes, como por exemplo a pena de morte
ou o cumprimento da pena em um estabelecimento prisional.
Esse tipo de abordagem deve estar constantemente alerta para o fato, bastante
evidente, de que a representação cinematográfica de instituições jurídicas não
necessariamente condiz com o seu funcionamento real, daí importar menos a acuidade

24

25

Por “jurisprudência”, aqui, não nos referimos à sua acepção corrente no nosso sistema jurídico conjunto de decisões proferidas pelos tribunais -, mas sim à sua concepção ampla que abrange o estudo,
o conhecimento e a ciência do Direito, o que corresponde ao sentido que o termo jurisprudence possui
nos países da common law.
Exemplos destes estudos são encontrados nas obras Film and the Law, de Steve Greenfield, Guy Osborn
e Peter Robson, Law and Film, editado por Stefan Machura e Peter Robson, Reel Justice, de Paul
Bergman e Michael Asimow e Legal Reelism, editado por John Denvir, bem como nas obras da coleção
Cine y Derecho, publicada na Espanha pela editora Tirant lo Blanch. No Brasil, destaca-se nesse plano a
obra O direito no cinema, de Gabriel Lacerda.
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da representação do que as discrepâncias existentes com a própria realidade: são estas
que instigam a reflexão sobre os motivos que levam à construção de uma imagem do
Direito muitas vezes divorciada do substrato fático que a inspirou. Desta forma, o
próprio caráter didático do Cinema, que tanto interessa aos estudiosos da área, deve
sempre ser explorado com muita cautela, pois a sensação de realismo intrínseca à
linguagem cinematográfica pode conduzir a conclusões errôneas quanto à efetiva
correspondência entre o “real” e o seu pretenso retrato em determinado filme.
Além disso, considerando que boa parte da produção cinematográfica a esse
respeito é estrangeira, os estudos dessa área no Brasil devem também estar atentos
para as diferenças existentes entre o nosso sistema jurídico e o do país em que o filme
foi produzido, o que implica muitas vezes um exercício de direito comparado.
Em um sentido mais amplo, contudo, os estudos de representação não se esgotam
nessa categoria de filmes. Ao Direito não interessa apenas o processo, a valoração da
prova, o julgamento, o cumprimento da pena, aspectos que são centrais nos filmes
referidos até o momento. Na verdade, uma das principais preocupações que tem
inquietado a comunidade jurídica é a necessidade de superação do paradigma
normativista e de construção de um novo modelo teórico que conceba o Direito não
como um fenômeno hermético, mas como um elemento cultural que se relaciona de
forma dinâmica com outros fenômenos de ordem social, política, econômica, etc. Isso
significa que os problemas jurídicos nem sempre podem ser enfrentados apenas nos
limites de um determinado ramo do Direito, sendo indispensável a ponderação
constante quanto às suas implicações em outras esferas.
Por consequência, esse desejado alargamento do campo de visão do estudante e
do profissional do Direito aumenta também a área de interesse dos estudos de
representação, com a inclusão de filmes que, apesar de não possuírem um conteúdo
jurídico evidente, abordam situações complexas em que transitam, a um só tempo,
questões jurídicas, filosóficas, sociológicas, psicológicas etc. A representação, aqui, é
menos do Direito ou de suas instituições e personagens, mas sim das relações humanas
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e sociais em si, competindo ao criativo e arguto olhar do estudioso discernir a forma
como o fenômeno jurídico interage com tais relações.
Em paralelo aos estudos de representação, pode-se destacar uma abordagem que
transita entre o terreno da teoria do direito e o da teoria do cinema, cuja preocupação
central é a delimitação de um gênero cinematográfico a que se pode chamar de “filmes
jurídicos” (law films ou cine jurídico)26.
Nessa perspectiva, é discutido se os filmes que representam as instituições
jurídicas e seus personagens reúnem características suficientes para formarem um
gênero próprio, o que por sua vez coloca em destaque os elementos cinematográficos
reiteradamente utilizados na representação do mundo jurídico e a sua significação para
o Direito (como por exemplo, a figura do advogado heróico, do juiz corrupto, da prova
produzida no último momento, etc.). Discute-se, também, se o gênero “filmes jurídicos”
comportaria a divisão em sub-gêneros, como “filmes de tribunal” e “filmes de prisão”,
ou ainda sub-gêneros diferenciados pelo ramo do Direito a que se referem, como
“filmes jurídico-penais”, “filmes jurídico-trabalhistas” etc27.
Essa abordagem reflete não apenas nos já mencionados estudos de representação
(afinal, ela acaba por delimitar os seus espaços de atuação), mas conduz a uma série de
novos questionamentos que podem trazer interessantes insights ao campo do Direito,
tais como: por que o cinema de Hollywood se interessa tanto pelo gênero de “filmes
jurídicos”? Por que o modelo norte-americano de “filmes de tribunal” influencia a
cinematografia de países que possuem tradição jurídica distinta da common law? No
caso do cinema brasileiro, o que significa a quase inexistência de “filmes de tribunal”?
Que filmes nacionais poderiam integrar o gênero “filmes jurídicos”?
Por fim, identifica-se ainda na vertente “Direito no Cinema” uma abordagem que
pretende extrair dos filmes uma “jurisprudência popular”28. Aqui os estudos “Direito e

26

27
28

Neste ponto, destacam-se as obras Law in Film, de David A. Black, e El Derecho a través de los géneros
cinematográficos, editado por Juan Antonio Gómez García.
Cf. RIVAYA, op. cit., p. 18.
A professora Orit Kamir destaca-se nesta vertente, como se pode extrair de seus textos Cinematic
Judgment and Jurisprudence, Every breath you take, Why law-and-film and what does it actually mean.
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Cinema” compartilham uma área que também interessa ao campo denominado
“Direito e Cultura Popular”, tendo como foco a investigação sobre a forma como a
cultura popular - que abrange, evidentemente, o Cinema - aborda uma série de
assuntos que ordinariamente são discutidos apenas nos espaços formais de estudo e
aplicação do Direito. A ideia é recontextualizar a jurisprudência - no sentido que aqui
empregamos o termo - em um plano mais amplo do que o da comunidade jurídica,
reconhecendo os filmes como locais de debate público por excelência, em que se faz
ouvir a voz da comunidade sobre tópicos de seu interesse, como justiça, direito e ética29.
Um exemplo de empreitada neste ramo pode ser encontrado na obra Every
breath you take: stalking narratives and the law, de Orit Kamir30, em que ela investiga
como a construção cinematográfica da figura do perseguidor (stalker), em filmes como
Taxi Driver (Taxi Driver, 1976) e Atração Fatal (Fatal Attraction, 1987), influenciou a
legislação anti-perseguição (anti-stalking) promulgada no início da década de 90 na
Califórnia, até mesmo com maior intensidade do que o verdadeiro fenômeno social da
perseguição (stalking).
Certamente, essas três perspectivas em que se desdobra o eixo “Direito no
Cinema” não são exaustivas, mas refletem, até o momento, os principais caminhos que
tais estudos têm seguido nessa área.
4.2 Direito como cinema
O ramo “Direito como Cinema” representa o segmento dos estudos “Direito e
Cinema” menos explorado, o que se explica, provavelmente, pela estranheza que a ideia
de se pensar o Direito como Cinema suscita. Não obstante, são variadas e interessantes
as abordagens que podem ser efetuadas nesse campo.
Em primeiro lugar, há que se esclarecer que a noção de “Direito como Cinema”
não deve ser encarada literalmente, mas sim metaforicamente. Como observa Orit
29

30

Cf. MACNEIL, William P. Lex populi: the jurisprudence of popular culture. Standford, California:
Standford University Press, 2007, p. 1-2.
KAMIR, Orit. Every breath you take: stalking narratives and the law. Michigan: University of Michigan
Press, 2001.
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Kamir, Direito e Cinema refletem e refratam os valores fundamentais, imagens, noções
de identidade, modos de vida e crises de suas sociedades e culturas, e há uma
correlação significante entre suas funções paralelas31, não sendo desarrazoado pensar
que a interação entre esses dois campos comporte uma via de mão dupla. Neste
sentido, a abordagem “Direito como Cinema” coloca em evidência similitudes entre
dois universos que, embora distintos, são manifestações culturais que se interrelacionam em um contexto histórico-social concreto, possuindo, nessa condição,
implicações recíprocas.
Com efeito, apesar de o Direito se revelar fundamentalmente em uma linguagem
escrita, ele também possui, como não poderia deixar de ser, uma faceta visual, refletida
nos prédios dos fóruns e dos tribunais, nas indumentárias dos julgadores e
procuradores e, acima de tudo, na interação dos atores do processo em audiência. O
próprio campo do direito processual, de marcante tradição escrita, tem se aberto ao
mundo audio-visual, do que são exemplos as audiências televisionadas, os depoimentos
filmados e a oitiva de partes e testemunhas por videoconferência.
Além do aspecto visual, o Direito também possui um caráter narrativo e
dramático, que em muito o aproxima do mundo do espetáculo, como o demonstra a
transmissão televisionada de julgamentos e a atenção dispensada pela mídia a casos de
grande repercussão nacional. E, finalmente, se o mundo jurídico expressa-se de um
modo visual, ou seja, se existe o que podemos chamar de Direito em imagens, importa
saber a influência que essas imagens têm na construção da própria ideia de Direito,
sem perder de vista que com elas concorrem as imagens do Direito reproduzidas pelos
mais diversos meios audio-visuais, dentre os quais o Cinema.
Tudo isso autoriza, portanto, a abordagem “Direito como Cinema”, que pode se
materializar em estudos em que são elaboradas “pontes metafóricas” entre figuras
jurídicas e cinematográficas (processo como roteiro, testemunha como câmera, juiz

31

Cf. KAMIR, op. cit., 2005, p. 257.
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como diretor etc.)32, estudos que exploram o caráter dramático e narrativo do Direito33
e, por fim, estudos sobre as teorias de recepção e sobre a influência do Cinema na
formação de uma imagem do mundo jurídico no público34.
Como mencionado, essas paragens foram ainda pouco percorridas, havendo
nesse plano muito território a ser desbravado. Isso não obstante, o rápido giro que
dispensamos a essa corrente já é suficiente para demonstrar as interessantes
investigações que podem ser levadas a cabo em seu âmbito, cujo sucesso dependerá da
criatividade do pesquisador que resolver se embrenhar por este caminho e, acima de
tudo, da sua aptidão em transitar de uma forma mais.
5

CONSIDERAÇÕES FINAIS

“Direito e Literatura” e “Direito e Cinema” são campos de estudo que partem das
mesmas premissas e compartilham os mesmos propósitos, sendo inevitável, portanto,
que sejam examinados por um olhar conjugado. Por consequência, submetidos como
estão a uma mesma medida, é natural a inquietação decorrente do descompasso que se
verifica entre as duas áreas, especialmente se considerado o seu desenvolvimento no
meio acadêmico brasileiro.
Este trabalho é um pequeno esforço na busca pela modificação desse cenário.
Reconhecendo que, pelo menos no Brasil, o movimento “Direito e Literatura” se
encontra num estágio de desenvolvimento superior ao dos estudos “Direito e Cinema”,
buscamos em seu modelo teórico inspiração para o amadurecimento desses últimos.

32

33

34

Estas metáforas são encontradas de forma esparsa em vários textos sobre “Direito e Cinema”. Por sua
importância, David A. Black dedica um capítulo exclusivo a estas “pontes metafóricas” em seu livro Law
in Film.
Quanto a este aspecto, são referências as obras Law in Film, de David A. Black, e Contar a lei, de
François Ost, cujas reflexões, apesar de dirigidas aos estudos “Direito e Literatura”, são plenamente
assimiláveis no campo “Direito e Cinema.
Um dos estudos mais interessantes nesta abordagem é o trabalho de Stefan Machura e Stefan Ulbrich,
intitulado Law in film: Globalising the Hollywood courtroom drama, no qual eles investigam como o
retrato cinematográfico das instituições jurídicas norte-americanas influenciam a percepção do público
sobre o Direito e a forma como este é representado nos filmes europeus, explorando assim as razões
desta influência e suas consequências.
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Assim, a partir da assimilação das duas principais linhas investigativas por que
seguem os estudos “Direito e Literatura”, divisamos que tipo de abordagens podem ser
efetuadas nas perspectivas “Direito no Cinema” e “Direito como Cinema”, identificando
núcleos temáticos mínimos que podem servir de referência e orientação aos trabalhos
realizados na área.
Isso não significa, evidentemente, um engessamento de perspectivas; as
abordagens sugeridas são meramente exemplificativas, e sem dúvida alguma muitas
outras podem ser construídas, quiçá desvinculadas dos eixos temáticos que aqui
propomos.
No entanto, o que se alcançou com esta investigação foi a constatação de que, a
exemplo do que ocorre no movimento “Direito e Literatura”, o balizamento
proporcionado pelas perspectivas “Direito no Cinema” e “Direito como Cinema”
viabiliza o estabelecimento de pressupostos metodológicos e objetivos comuns, que não
só orientam os trabalhos individuais realizados na área, como também passam a
conferir maior unidade e coesão ao campo de estudo como um todo.
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“O PIOR CEGO É AQUELE QUE NÃO QUER ENXERGAR”:
REFLEXÕES SOBRE AS LIMITAÇÕES HUMANAS
E O DIREITO NA OBRA DE JOSÉ SARAMAGO1

M AYARA P ELLENZ 2
A NA C RISTINA B ACEGA D E B ASTIANI 3
RESUMO: Esta pesquisa volta-se para a análise da obra de José Saramago
intitulada Ensaio sobre a cegueira, e sua relação com as limitações humanas e o
Direito no Século XXI. Direito e Literatura são capazes de complementar-se,
especialmente no tocante à compreensão e interpretação do mundo da vida e
também da ciência jurídica. Enquanto a Literatura tem o condão de narrar as
vivências humanas, o Direito existe para regulá-las. A proximidade destas duas
ciências fica evidente neste ensaio, especialmente quando, na obra de Saramago, é
demonstrada a precariedade humana. Questiona-se quais valores são caros para
Humanidade, ainda que no meio do caos. Reflexões acerca do reconhecimento
entre as pessoas são uma necessidade dos novos tempos, como medida de justiça,
pois todos partilham de um vínculo antropológico comum que não pode ser
esquecido.
PALAVRAS-CHAVE: cegueira; direito; humanidade; literatura.

1

INTRODUÇÃO

No que se refere à obra Ensaio sobre a cegueira de José Saramago4 é possível
aproximar a narrativa literária ao Direito, em uma fusão que já acontece há bastante
1
2

3

4

Artigo orientado pelo professor Dr. Sérgio Ricardo Fernandes Aquino.
Mestranda do Programa de Pós-Graduação em Direito da Faculdade Meridional (IMED). Especialista
em Direito Penal e Direito Processual Penal pela Faculdade Meridional (IMED) e advogada. E-mail:
maypellenz@hotmail.com.
Mestranda do Programa de Pós-Graduação em Direito da Faculdade Meridional (IMED). Bolsista
CAPES/PROSUP Especialista em Direito Processual Civil pela Faculdade Anhanguera de Passo Fundo e
advogada. E-mail: cristi.bd@hotmail.com.
José de Sousa Saramago nasceu em 1922, de uma família de camponeses da província do Ribatejo, em
Portugal. Devido a dificuldades econômicas foi obrigado a interromper os estudos secundários, tendo a
partir de então exercido diversas atividades profissionais: serralheiro mecânico, desenhista, funcionário
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tempo, com diversos outros títulos. Capaz de fomentar a imaginação e provocar
reflexões atuais, o Direito e a Literatura estão interligados, indo muito além do olhar do
autor: exercícios de interpretação fazem parte do processo de compreensão de leitura.
Aberturas nesse sentido dão azo a novos pontos de vista e uma nova hermenêutica,
possibilitando uma inovação na compreensão de mundo.
A leitura de Saramago surpreende o leitor pela riqueza de detalhes. A obra
permite reflexões acerca da complexidade dos personagens, inseridos em um contexto
de caos e barbárie provocado pelo fim da visão em toda a população. O cotidiano
egocêntrico também é retratado, especialmente quando as questões humanas, como
políticas de reconhecimento, são deixadas à margem enquanto a crise se agrava.
Em certa medida, o panorama trazido pela leitura não parece uma ficção
científica ou um conto distante da realidade atual. A inserção do sujeito no mundo da
vida possui traços que remetem à desordem, especialmente no tocante ao não
reconhecimento do outro, enquanto sujeito de direito e como ser que compartilha um
lar comum. Esta situação é evidente no cotidiano e potencializa atitudes individualistas
e egoístas.
É possível dizer que vive-se hoje uma “cegueira” generalizada, que está inserida
tanto nas relações sociais quanto no Direito. Ocorre que essa limitação corresponde à
um retrocesso e que visões humanitárias continuam a ser necessárias. O exercício
diário do respeito e da alteridade ainda é um desafio do nosso século.
Atualmente, laços fraternos e que denotam consideração a seres humanos e não
humanos estão enfraquecidos. Não há empatia e vínculo estabelecido para que uma
política de reconhecimento seja uma realidade. O individualismo exacerbado
impulsiona a crise vivida no hoje, no aqui e no agora, indo muito além das linhas
escritas por Saramago.

público, editor, jornalista, entre outras. Seu primeiro livro foi publicado em 1947. A partir de 1976
passou a viver exclusivamente da literatura, primeiro como tradutor, depois como autor. Romancista,
teatrólogo e poeta, em 1998 tornou-se o primeiro autor de língua portuguesa a receber o Prêmio Nobel
de Literatura. Saramago faleceu em Lanzarote, nas Ilhas Canárias, em 2010. Disponível em
<http://www.companhiadasletras.com.br/autor.php?codigo=00445>. Acesso em: 11 nov 2014.
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A prova disso é o que Bauman chama de vida líquida, em uma metáfora do
conceito volátil de vida boa. Cada um age por si, levando em conta apenas seus próprios
interesses, pouco importando a vida, as sensações, os sentimentos, e tantos outros
elementos que compõe a complexidade do Outro.
O contexto de crise é favorável à questionamentos: onde ficam os conceitos de
Justiça, Solidariedade e Fraternidade nesta sociedade fechada, que enxerga apenas o
horizonte de seu bem-estar? Este é um ponto a ser refletido, já que tais conceitos
deveriam fazer parte da vida cotidiana das pessoas, as fazendo perceber que seus olhos
não devem ver apenas o “eu”, mas também o outro, ainda que não esteja próximo
fisicamente.
O objetivo deste artigo é estabelecer relações entre Direito e Literatura a partir da
obra Ensaio sobre a cegueira de José Saramago. Pretende-se analisar as limitações
humanas diante de situações extremas, onde o caos não abre espaço para diálogos e
reconhecimentos.
Desse modo, perde-se o que foi estabelecido como mínimo existencial e de
conceitos como Humanidade, e dá-se lugar à luta de forças e aos processos de
sobrevivência. Para tanto, utilizar-se-á o método indutivo5 e a técnica de pesquisa
bibliográfica6.
2

DIREITO E LITERATURA: ABORDAGEM A PARTIR DA OBRA
DE JOSÉ SARAMAGO

A Literatura auxilia na construção da interpretação do Direito, pois a Literatura é,
por excelência, uma arte voltada para questionar e compreender o ordenamento social.
A crise que o Direito enfrenta precisa ser encarada de forma a reestabelecer as certezas
dogmáticas, ou refazer conceitos ultrapassados, visto que há uma fragilidade que
permeia o sistema jurídico, calcada em disposições legais sobre esta ou aquela temática.
5

6

“base lógica da dinâmica da Pesquisa Científica que consiste em pesquisar e identificar as partes de um
fenômeno e colecioná-las de modo a ter uma percepção ou conclusão geral” (PASOLD, 2011, p. 205).
“Técnica de investigação em livros, repertórios jurisprudenciais e coletâneas legais” (PASOLD, 2011, p.
207).
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Ocorre que o Direito, por natureza, vai muito além. Noções de civilidade,
cidadania e respeito ao próximo são reflexões que devem ser consideradas. Por ser um
fenômeno humano e cultural, a ciência jurídica acaba enfrentando incertezas e reflete,
de forma direta, as características da Sociedade que visa regular.
O que o Direito manifesta precisa ser contextualizado pra ser compreendido, e a
Literatura auxilia nesse processo. Trata-se de fomentar o imaginário e as utopias, por
vezes perturbando o leitor e o fazendo questionar o a realidade a qual está inserido.
Embora guardem diferenças que os caracterizam, Direito e Literatura andam lado a
lado, na busca da (des)construção de uma nova visão de mundo.
Ademais, a Literatura auxilia na compreensão da natureza humana. Isso ocorre,
pois nela encontram-se muitas histórias, verdadeiras ou fictícias, mas que refletem
fatos vivenciados pelos seres humanos. Uma obra literária tem o papel de abrir a mente
humana para muitas situações. Isso faz com que a partir de determinada obra, o leitor
reflita sobre o que está lendo, e passe a agir tendo em vista as orientações então
estudadas. Essa é uma das “pedras de toque” entre Direito e Literatura: a Literatura
demonstra fatos da vida, e o Direito os regula. Ambos requerem uma interpretação para
compreensão de seu sentido. A seara jurídica precisa ser abastecida de novas visões,
interpretativas, que vão além de práticas ou costumes ultrapassados.
O Direito é beneficiado com o respaldo literário, principalmente quando críticas
são feitas. Um espaço para isso é necessário pois coloca Direito e Literatura lado a lado,
indo além de racionalidades jurídicas tradicionais. Desse modo, possibilidades teóricas
emergem em contexto literário e podem reconstruir discursos jurídicos obsoletos.
Incompletudes no âmbito do Direito são recorrentes, e não raro, lacunas são
encontradas. Espaços como estes ensejam reconstruções sociais, comprometidas com a
Justiça, a Democracia, a Igualdade, a Liberdade, a Dignidade e outros princípios
relevantes para uma vivência digna.
Nesse sentido, nas narrativas, buscam-se sentidos e identidades. O leitor busca
um maior esclarecimento sobre suas dúvidas, e mesmo sobre suas convicções, pois com
determinada leitura se espera - a cada página que é lida - a superação de dúvidas que
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lhes eram recorrentes. O que se busca sempre é um maior esclarecimento. A partir de
leituras, a realidade social pode ser compreendida e mostra-se mais confortante. É
também por este motivo que a dialética das narrativas contribui para avanços jurídicos
e sociais.
A obra Ensaio sobre a cegueira de Saramago é um exemplo de como todas as
questões suscitadas podem ser materializadas e vivenciadas. Na leitura da obra, a
imaginação vai além e os espaços para reconstrução de conceitos são inúmeros, diante
dos direitos esquecidos e violados na história referida.
Já no começo da narrativa, sem qualquer explicação científica para isso, uma
cegueira generalizada atinge a população e faz com que as pessoas passem a
compartilhar dos mesmos medos e anseios, diante de um Estado incapaz de manejar a
situação com sucesso.
Repentinamente, as pessoas descobrem-se incapazes de enxergar, e ainda, veem
tudo como uma forte luz branca. A referida luz branca levou a uma cegueira incomum e
absorvia coisas e pessoas, levando até mesmo ao esquecimento das memórias daquilo
que tinha sido visto antes. A interiorização das experiências vividas ficou relativizada
diante da incapacidade de enxergar.
Os vitimados pela cegueira passaram a conviver com o caos e o drama, chegando
até mesmo a situações limites de pânico e barbárie. O Governo toma medidas drásticas
de contenção de crise, e os coloca em período de isolamento em manicômio desativado.
Ali, os comandos são concentrados na figura de um homem armado que tem como seu
guia, ironicamente, um cego de nascença.
As inteligentes conexões feitas durante a narrativa demonstram a fragilidade e a
limitação do ser humano, quando se vê afetado por situações extremas. Durante a
leitura da obra, percebe-se que naquele contexto de confinamento, as pessoas não
enxergam, não conhecem o espaço a qual estão inseridas e não possuem suas
necessidades básicas atendidas.
A única pessoa que detêm a visão, como sentido, inalterado, finge-se de cega para
acompanhar e proteger seu marido, questionando-se à todo tempo a situação vivida ali.
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O espaço delimitado no antigo manicômio para a quarentena nos acometidos pela
cegueira torna-se insuficiente, e os problemas de convivência são retratados durante a
leitura.
Por certo, o reconhecimento mútuo não é imaginável, tanto por ocasião da leitura
da obra quanto no mundo da vida. Na ficção e na realidade é possível identificar uma
moralidade esquecida e a necessidade de reencontrar valores caros para a
Humanidade. Ocorre que esse desvelar não é fácil de ser conseguido. A natureza
humana possui sua força e seus mistérios que dificultam o esclarecimento,
especialmente em situações extremas. Estranhamente, a única personagem que ainda
possui visão acaba sucumbindo diante do caos e rende-se à barbárie, que é
característica diante tensionamentos absolutos.
O nível de insuportabilidade da situação fica demonstrado também quando os
conflitos surgem em virtude de banalidades. Diante da impossibilidade da visão, os
acontecimentos ficam super dimensionados. Pequenos desentendimentos são capazes
de deixar “os nervos à flor da pele”, e isso dificulta a convivência dos que vivem ali. Os
cegos isolados no antigo manicômio enfrentam, além das limitações físicas em relação à
visão, uma limitação moral e de linguagem, não conseguindo estabelecer diálogos e
políticas de reconhecimento que possibilitariam acordos em uma situação de
normalidade.
Cabe ressaltar que o papel do Estado, na narrativa, é de escusa total. Embora
tenha disponibilizado um local para as vítimas da cegueira, não atribuiu para si a
responsabilidade de garantir direitos fundamentais para os confinados, deixando-os
entregues à própria sorte. A comida, por exemplo, era fornecida como se fosse um favor
do Estado àqueles doentes, e não como medida de Justiça e Humanidade. Contudo,
pouco a pouco, nota-se uma capacidade de organização das vítimas, quando percebem
que estão desamparadas. Ocorre que essa organização era gerida pela força, pois um
líder possui armamento capaz de amedrontar os internos. Itens de sobrevivência
passaram a ser geridos por essas lideranças e trocada por bens. Logo, os doentes
deveriam obedecer às ordens autoritárias que lhes eram impostas, como medida de
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medo e de sobrevivência. Mais adiante, esse escambo cruel faz as mulheres de objeto,
em um processo de “coisificação”: eram trocadas por comida. Interesses pessoais ficam
evidentes, em detrimento de direitos alheios, em uma clara manifestação do “eu”
prevalecendo sobre o “nós”.
O panorama se agrava com a morte de uma destas mulheres, e, mais adiante, a do
líder explorador. Mas a violência não cessa. Ela apenas “troca de mão”, passando a uma
nova liderança capaz de continuar amedrontando. A narrativa nos leva a compreender
que, mais à frente, o grupo de cegos confinados liberta-se da situação caótica à qual se
encontra, e o manicômio é destruído. A mulher do médico, dotada de visão, lidera os
doentes na busca de sobrevivência. Fora dos muros de um local “protegido”, o cenário é
de terra arrasada, onde não há prosperidade nem esperança. Sem enxergar e sem meios
para a própria sobrevivência, a civilização padece. O grupo depara-se com o caos e a
falta de organização social. A comunidade onde todos viviam tranquilamente agora está
sem referencial algum, diante de saques e de desordem, sem o mínimo de dignidade.
Sem visão, como sentido máximo da dimensão humanas, estão condenados a
comportamentos animalescos. Ainda que voltem a enxergar, sua capacidade de
orientação restou prejudicada e os valores ficaram pelo caminho.
3

REFLEXÕES SOBRE LIMITAÇÃO DO SER HUMANO
NA SOCIEDADE PÓS MODERNA

É relevante refletir sobre a importância de um olhar mais humano e o impacto
que isso pode ter numa sociedade, principalmente se esta precisa resgatar valores
deixados durante seu percurso rumo à boa vida. Não raro, situações como esta são
vivenciadas.
O ser humano buscou a proteção de seus direitos e lutou constantemente,
durante o processo civilizatório, pela conquista de muitos deles. Essa história, no
entanto, é pautada por avanços e retrocessos. Avanços nas melhorias de vida humana,
mas retrocessos em conscientização da importância dos valores humanos.
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Hoje, é certo dizer que existe uma maior proteção aos direitos, especialmente
quando se refere ao processo de constitucionalização dos direitos fundamentais que
ocorreu em todo o mundo. Porém, a realização e efetivação dos direitos, na práxis,
ainda precisa ser conquistada. Bobbio alerta para este fato ao explicar que:
Com efeito, o problema que temos diante de nós não é filosófico, mas
jurídico e, num sentido mais amplo, político. Não se trata de saber
quais e quantos são esses direitos, qual é sua natureza e seu
fundamento, se são direitos naturais ou históricos, absolutos ou
relativos, mas sim qual é o modo mais seguro para garanti-los, para
impedir que, apesar das solenes declarações, eles sejam
continuamente violados7.

Com isso, percebe-se que é imperioso buscar a transformação da realidade social
para a consolidação de uma sociedade mais livre e justa. Esta é, inclusive, uma das
premissas de um Estado Democrático de Direito. À nível de Brasil, a Democracia ainda
está em construção e um passo importante a ser conquistado é a ratificação dos direitos
fundamentais. Sarlet, nesse sentido, explica que “entre os direitos fundamentais e a
democracia se verifica uma relação de interdependência e reciprocidade”8, verificandose que os “direitos fundamentais podem ser considerados simultaneamente
pressuposto,

garantia

e

instrumento

do

princípio

democrático”9.

Direitos

constitucionalizados que protegem a pessoa humana e sua Dignidade devem sempre
ser respeitados não somente pelo Estado – que avoca para si os deveres relativos à
implementação dos direitos previstos pela Constituição Federal –, mas também pelos
indivíduos, titulares destes direitos.
Direitos constitucionalizados que protegem a pessoa humana e sua Dignidade
devem sempre ser respeitados não somente pelo Estado – que avoca para si os deveres
relativos à implementação dos direitos previstos pela Constituição Federal –, mas
também pelos indivíduos, titulares destes direitos.

7

8

9

BOBBIO, Norberto. A era dos direitos. Trad. de Carlos Nelson Coutinho. 6. ed. Rio de Janeiro: Elsevier,
2004, p. 25.
SARLET, Ingo Wolfgang. A eficácia dos direitos fundamentais: uma teoria geral dos direitos
fundamentais na perspectiva constitucional. 10. ed. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2009, p. 61.
Id., ib., p. 61.
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Cabe ressaltar que o Estado Brasileiro hoje é um dos mais avançados no que
tange à proteção e respeito aos direitos de seus cidadãos. Ao longo dos tempos, em
terras brasileiras, houve avanços gradativos, jurídicos e políticos o tocante à esta
proteção. Atualmente, o país encontra-se em um momento importante no que se refere
à previsão constitucional dos direitos fundamentais. Ocorre que estes direitos,
especialmente os sociais, carecem de uma real efetivação. A busca pela confirmação dos
direitos é uma realidade que a cada dia está mais latente.
Diante do que fora dito, é mister dizer que os direitos devem ser respeitados no
plano real. Se não for assim, não é possível considerar uma vida com dignidade. Estas
considerações são necessárias, pois demonstram que existe a previsão de direitos, mas
que, muitas vezes, estas não são ratificadas, tanto pela falta de respeito das próprias
pessoas para com elas mesmas, bem como pela falta de respeito do próprio Estado por
suas previsões.
Os direitos fundamentais protegidos e constitucionalizados refletem um mínimo
de proteção do homem contra os abusos do Estado e do próprio sujeito. No momento
em que este não respeita seus direitos porque não estão produzindo efeitos para si,
apenas para o próximo, não há o que se exigir do Estado preocupação com relação à
isso.
O respeito aos direitos do Eu e do Outro deve partir do próprio ser humano. Por
isso, esta análise se mostra pertinente, pois a obra Ensaio sobre a cegueira faz analogia
à uma situação enfrentada no cotidiano. Todos parecem estar cegos pela sua
individualidade, deixando de respeitar direitos que quer exigir a si, mas não respeita
em seu próximo. Não é exagero dizer que “o pior cego é aquele que não consegue
enxergar”. De fato, a Humanidade não quer enxergar as carências do outro. Ninguém
mais está interessado e é por isso que os valores fundamentais restaram esquecidos.
Quando se refere à visão, estamos diante de um sentido importantíssimo do
corpo humano, que denota a capacidade de enxergar. Mas a importância da visão,
como sentido, vai além, pois demonstra a forma humana de encarar o mundo. A visão
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acerca da vida ultrapassa o que as lentes naturais podem captar, pois o vínculo
antropológico comum vai além dessa concepção.
Já é sabido que o Estado é falho em sua maneira de encarar as políticas públicas
de reconhecimento. As deficiências neste sentido são inúmeras. Embora hajam
medidas de justiça por meio da aplicação de princípios norteadores do Direito
Constitucional, os direitos são “esquecidos” porque não são efetivados. Será que estes
direitos são realmente enxergados, reconhecidos e caros à Humanidade? Qual a razão
de se falar em mínimo existencial e medidas de Justiça quando não se reconhece o eu
no outro?
A falha estatal é grave, bastante conhecida e criticada. No entanto, existe uma
falha humana em promover condições de vivência coletiva digna. A Humanidade está
ciente à respeito de sua condição humana. As pessoas, embora com características
diferenciadas, possuem semelhanças que as aproximam. Morin esclarece que “[…] o ser
humano percebe o outro como um eu simultaneamente diferente e igual a ele. O outro
partilha assim uma identidade comigo embora conservando a sua diferença”10. O que se
percebe diante das relações humanas é que cada um parece estar apenas preocupado
com suas condições de vida, e de, no máximo, mais algumas pessoas próximas suas.
Uma das características dos dias atuais, é que os seres humanos vivem condições
individualistas. Não há uma preocupação com o bem-estar do outro e este
reconhecimento, como alguém próximo, está cada vez mais difícil. Isso impede que a
concepção de Dignidade ganhe força, em uma clara “desumanização” dos excluídos e
menos favorecidos. A noção de cuidado com o próximo enseja ações para integrá-lo e
inseri-lo no contexto social, pois no mundo da vida todos os seres humanos são
portadores dos mesmos direitos e deveres. Ademais, todos compartilham de um lar
comum.
Há quem atribua todas as considerações feitas até aqui como características do
período chamado Pós Modernidade, carregada com noções de individualidade e amor
próprio, apenas. Nesta senda, percebe-se também a fragilidade das relações diante dos
10

MORIN, Edgar. O método 6: ética. Trad. de Juremir Machado Silva. Porto Alegre, Sulina, 2005, p. 103.
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laços humanos enfraquecidos, estabelecidos por meios virtuais e capazes de distanciar e
não de aproximar.
A mulher do médico, como personagem principal da narrativa é testemunha viva
de uma crise de degradação de coisas materiais e imateriais. Não é exagero dizer que a
Humanidade figura no papel desta mulher: protagonistas do nosso próprio tempo.
Assistimos imobilizados ao caos e à processos de desumanização. Esperam-se que
reflexões sobre o tema e acima de tudo, atitudes positivas sejam tomadas em prol de
uma visão de mundo mais humana.
4

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A Literatura possui um viés libertador por estimular reflexões e romper com
discursos sociais pré estabelecidos. O Direito é pragmático e baseia-se no geral e
abstrato, codificando realidades e carecendo de interpretação. A Literatura e o Direito
permitem uma compreensão maior acerca do mundo, possibilitando que não apenas se
olhe o que está ao redor, mas que se enxergue muito além das lentes naturais. Essa
capacidade denota uma vivência de valores que precisam ser resgatados, como medida
de reconhecimento do Eu no Outro.
A relação estabelecida entre a realidade vivida na contemporaneidade e a obra
Ensaio sobre a cegueira está na existência de uma cegueira geral. Em outras palavras:
a obra retrata a realidade de pessoas que perderam a visão, e por isso necessitam viver
em conjunto para tentar suprir deficiências individuais causadas pela cegueira.
Enquanto

na

obra

demonstra-se

a

importância

da

consciência

da

interdependência humana para o convívio, a realidade dos seres humanos nestes dias
demonstra justamente o inverso. A impressão é que todos estão sem visão. Isso
significa dizer que todos os seres humanos podem ser considerados cegos, mas não
fisicamente, e sim porque, em verdade, não enxergam a possibilidade de ver no Outro
um aliado para melhorar as condições de vida humana. O Outro não é considerado
aliado mas sim um inimigo, que concorre e não divide o espaço para bem viver e
conviver.
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É desolador constatar que em pleno século XXI, a Humanidade esteja cega no
sentido de não compreender o grau de dependência que todos têm, uns com os outros.
Há muita desumanidade e os vínculos estão enfraquecidos. Existem muitas pessoas que
sofrem por não terem condições mínimas de viver com dignidade, como também
existem muitas pessoas que estão à margem de seres reconhecidas pela Sociedade
como pessoas dignas de respeito.
Como medida de Justiça e Humanidade, é necessário enxergar com clareza o
valor que cada pessoa possui em si, além de resgatar a importância dos direitos, das
leis, da natureza, dentre tantos outros valores que integram uma vida humana com
dignidade. A máxima “há coisas que é melhor não ver” é uma omissão humana diante
dos tantos problemas existentes.
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A VERDADE E AS FORMAS JURÍDICAS EM NA COLÔNIA PENAL

B RUNO M ARCELL C OLLYER D E C ARVALHO 1
G ABRIEL B ARROSO F ORTES 2
RESUMO: O presente trabalho buscou relacionar as obras Na colônia penal, de
Franz Kafka, e A verdade e as formas jurídicas, de Michel Foucault, na perspectiva
da temática Direito, Processo e (In)Justiça. Na “colônia”, Kafka descreve o
funcionamento do sistema penal de uma determinada sociedade, no qual as
sentenças judiciais são aplicadas a condenados que sequer têm o direito de
defender-se, tampouco sendo informados dos crimes que lhes são imputados. Tais
sentenças são escritas na pele dos condenados por uma máquina bastante peculiar,
acionada pelo oficial que preside a execução. Os preceitos de cada sentença são
pautados num código misterioso, elaborado por um antigo comandante, há muito
sepultado. É possível perceber, assim, na obra de Kafka, questionamentos acerca
das instituições jurídicas e dos institutos processuais, bem como da própria
legitimação do direito, indagações que também foram levantadas por Michel
Foucault em seus estudos. Na obra citada, Foucault perpassa temas como
sociedade disciplinar, legalismo e panoptismo, instituições de sequestro etc., em
suma, o direito como instrumento de controle social. Foi possível notar, então, a
partir da análise em conjunto das obras referidas, que ambos os autores convergem
para o questionamento acerca da legitimidade das instituições jurídico-penais. O
controle social pôde ser percebido na obra kafkiana, por exemplo, a partir do
momento em que os indivíduos são levados a obedecer a normas que não
(re)conhecem, e que lhes são impostas por um “legislador” arbitrário e remoto,
panorama também percebido no contexto do “direito burguês”, de hierarquização e
exclusão social, denunciado por Foucault.
PALAVRAS-CHAVE: aparelho punitivo; controle social; Franz Kafka; instituições
jurídico-penais; Michel Foucault.
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INTRODUÇÃO

Crime, processo e justiça compõem uma tríade temática sempre presente em
clássicas obras literárias. E Franz Kafka é um autor que se destaca nessa abordagem, ao
tratar – criticamente – desses tópicos. Trazendo questões ligadas a justiça, processo,
burocracia, decisões, crimes, julgamentos, enfim, temas relativos às instituições
jurídico-penais, que, todavia, são postos em xeque a partir de questionamentos
(implícitos) acerca de sua legitimidade, o autor parece fazer uma denúncia da
arbitrariedade de normas jurídicas, dos legisladores, dos julgadores, do próprio direito.
E a obra Na colônia penal, nesse contexto, vem a ser um exemplo nítido – embora
denso – de como essa crítica pode ser feita de maneira fatal na literatura de Kafka.
No entanto, ao criticar a forma como são (im)postas e manipuladas as
instituições jurídico-penais, Kafka acaba adentrando, assim, um campo que constituiria
objeto de análise e crítica por parte daqueles que estudariam o direito em sua
perspectiva sociológica, sua eficácia social, sua legitimidade, sua natureza. E esse é um
campo onde ganha destaque o pensamento de Michel Foucault, especialmente com sua
obra A verdade e as formas jurídicas.
Organizada a partir de conferências realizadas em 1973, A verdade e as formas
jurídicas pode simbolizar um início para os debates que seriam levantados por
Foucault também em Vigiar e punir, de 1975, e posteriormente em “Microfísica do
poder”, de 1978, acerca das instituições jurídicas, sobretudo punitivas. E, por isso, a
obra acaba sendo a representante mais abrangente do pensamento foucaultiano, onde o
autor pesquisa, analisa e critica questões semelhantes às que também foram exploradas
– embora ficcionalmente – por Kafka.
Nessa perspectiva, então, o objetivo do presente trabalho consiste em analisar as
obras A verdade e as formas jurídicas e Na colônia penal, numa leitura conjunta, por
meio da qual se procuram aproximar as críticas feitas pelos dois autores às instituições
jurídicas, ao direito e ao sistema penal, tradicionalmente postos, buscando-se
identificar na narrativa kafkiana as arbitrariedades que exemplificam a ilegitimidade
dos sistemas jurídicos denunciada por Foucault.
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NA COLÔNIA PENAL

Na obra analisada3, Kafka narra a história dum explorador que chega a uma ilha
– onde está instalada uma colônia penal – para acompanhar o ritual de execução de
uma sentença criminal. Sua ida à colônia deveu-se ao convite que lhe fora feito pelo
comandante local, autoridade máxima dali, com o intuito de que – conforme se
depreende da narrativa – o explorador reportasse uma espécie de parecer ao atual
comandante sobre suas impressões acerca do sistema penal ali vigente (que fora
formulado pelo comandante antigo).
Presente no lugar onde a sentença seria executada, então, o explorador é
informado por um oficial – que preside os julgamentos e aplica as penas – acerca do
funcionamento do sistema judicial local. O oficial – que se apresenta como o juiz da
colônia – descreve, primeiramente, o rito de aplicação de penas na localidade, que se
faz pelo uso de um aparelho peculiar que escreve na pele de cada condenado a sentença
correspondente ao crime cometido.
Essa máquina penal está situada numa área aberta, exposta a grande visibilidade,
à beira de um fosso onde os corpos mortos dos recém-apenados devem cair ao serem
retirados do aparelho. A morte dos condenados, todavia, era vista como mera
consequência lógica e inevitável em toda execução penal, não sua finalidade. E a
aplicação da pena, nesse modelo, poderia ser presenciada por vários expectadores, visto
que a população tinha livre acesso ao “espetáculo”, embora, no momento em que se
passa a narrativa, apenas o explorador estrangeiro compusesse a audiência da
execução.
A escrituração da pena, efetuada na pele do condenado, consoante a explicação
do oficial ao explorador, estaria fundamentada num código elaborado pelo antigo
comandante local, já morto no período em que se passa a história – mas que ainda é
rígida e fervorosamente seguido pelo oficial, juiz da colônia.

3

Os personagens de Na colônia penal não são nominados por Kafka, sendo identificados apenas como “o
explorador”, “o oficial, “o soldado”, “o condenado”.
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Para a execução penal anunciada, estão presentes, além do explorador e do
oficial, um soldado local, que deverá auxiliar na prática do ritual e cuidar para manter o
condenado submisso às amarras do procedimento, e o próprio condenado, que, mesmo
atrelado às cadeias de correntes que o impossibilitam a liberdade, sob as quais é
conduzido ao aparelho, demonstra um comportamento – de alguma maneira – passivo
diante daquele quadro.
Antes de iniciada a execução, porém, ao explorador é esclarecido, após as
digressões do oficial sobre a sistemática punitiva por ele conduzida, que o condenado,
na verdade, sequer conhece a sentença que lhe será aplicada, ou melhor, nem mesmo
(re)conhece o crime que – supostamente – cometera, não tendo, inclusive, o direito de
defender-se da acusação nem de recorrer contra a condenação. A infração criminal,
todavia, teria sido praticada, sim, segundo o oficial, que a descreve para o explorador, a
partir de uma denúncia efetuada por um capitão local contra o condenado: este teria
descumprido a incumbência que lhe atribuíram de permanecer acordado, durante a
noite, e “bater continência”, de hora em hora, em frente à porta daquele (o capitão). No
episódio, porém, o sujeito fora flagrado “dormindo em serviço” pelo próprio capitão e,
assim, denunciado ao oficial, que deveria aplicar a punição adequada ao caso
(conforme o código), a ser escrita na pele do condenado: “Honra teu superior!”.
Oportunamente, o oficial explica para o explorador que a supressão de qualquer
oportunidade de defesa, nesses julgamentos, servia para sumarizar o rito processual,
sob a justificativa de que as contestações apresentadas por quem é acusado acabam
apenas por protelar o feito, sendo, ademais, (presumidamente) baseadas em mentiras,
que não desaguariam em outra conclusão senão na constatação final – percebida pelo
juiz desde o início – de que a culpa do denunciado é, no fundo, indiscutível.
Mas o explorador permanece reticente em “aceitar” o modus operandi do
procedimento ao qual estava sendo apresentado.
Para convencê-lo, o oficial explicita, ainda, que o condenado não conhece a
sentença, porque não seria necessário que ele a conhecesse. O apenado, na verdade,
acabaria por adivinhá-la, ao senti-la em sua própria pele, apropriando-se de seus
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termos e seu conteúdo ao sofrer a dor de sua transcrição, com os desenhos que lenta e
violentamente lhe seriam cortados na própria carne. E o momento dessa
“compreensão”, ademais, era considerado pelo oficial um momento de “iluminação” do
indivíduo.
Seguindo-se a isso, o condenado é colocado e amarrado na máquina, tendo sua
boca tapada por um feltro sujo, que é (re)utilizado em cada execução, para que não
grite nem expresse qualquer manifestação durante o torturante procedimento. Nesse
momento, a máquina estava pronta para ser acionada, mas a execução penal que o
explorador estava prestes a assistir acaba não se desenvolvendo. O oficial, que
administrava o procedimento, decide interrompê-lo.
Percebendo a inquietação do explorador e ansioso por demonstrar a eficácia da
máquina (ou talvez a eficiência do sistema penal ali representado), o oficial liberta o
condenado das amarras do aparelho e, num ato inusitado, destaca do código uma
passagem que dizia “seja justo”, mostra-a ao explorador, depositando no aparelho a
folha com tal mandamento, e, como que para provar ao explorador a higidez e
assertividade do procedimento, aplica a si mesmo a sentença, submetendo-se à
máquina penal.
Ironicamente, porém, a execução toma rumo diferente do comum. O aparelho
começa a desmontar-se, durante o ritual, falhando vários mecanismos seus, de modo
que o procedimento desnaturaliza-se e os estiletes e agulhas da máquina funcionam
defeituosamente como simples instrumentos de massacre, exterminando o oficial
brutalmente. Curiosamente, porém, ao ser morto pelo aparelho da justiça, o oficial
mantém no rosto a mesma expressão que tinha vivo, sem demonstrar que sofrera a dita
“iluminação” que o procedimento causa nos apenados; como se não lhe houvesse sido
revelada qualquer coisa.
Após o incidente com o oficial, explorador, soldado e condenado andam pela
comunidade da ilha e chegam à casa de chá da colônia, onde estaria situado o túmulo
do antigo comandante, aquele que escrevera o código de sentenças que deveria ser
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aplicado através da máquina penal. Ao chegarem ao local, deparam-se com uma
misteriosa inscrição na lápide, que finaliza com os dizeres: “Acreditai e esperai!”.
Saído da casa de chá, o explorador dirige-se ao cais para tomar um barco e voltar
para o navio que o levaria embora dali, sendo seguido nesse trajeto pelo soldado e pelo
condenado, que, em silêncio, esperavam que o explorador os tirasse daquele lugar.
Mas, ao tentarem saltar para dentro do bote, o explorador os ameaça com uma amarra,
deixando os dois na colônia penal.
3

A VERDADE E AS FORMAS JURÍDICAS

Em A verdade e as formas jurídicas, Foucault procura realizar – inspirado em
Nietzsche – uma desconstrução do direito tradicionalmente posto, o qual permite que
indivíduos disciplinem – em um momento a partir de castigos corporais e em outro a
partir da vigilância – outros indivíduos.
Para tanto, Foucault perpassa a problemática da questão epistemológica4 para
discutir as raízes dos “saberes” que fundamentam as instituições jurídicas e, nesse
sentido, realizar uma “(re)leitura” do próprio direito. Foucault consideraria, assim, as
relações de direito observadas na transição do século XVIII para o XIX como resultados
de manipulação no interesse de uma classe dominante, que, através de mecanismos
próprios (institucionalizados), desenvolvidos para a manutenção do poder, possibilitou
o controle de muitos indivíduos.
O autor examina, assim, tanto a maneira como castigos eram impostos no Antigo
Regime, quanto o que representava naquele momento o crime (que em referido
contexto estava invariavelmente relacionado à falta religiosa ou ao atentado contra o
poder do Déspota).
A partir da transição do medievalismo para a idade moderna, quando a burguesia
ascenderá progressivamente às camadas de poder, nos países da Europa – sobretudo
Inglaterra e França –, Foucault então demonstra como o exercício da punição
4

Para Nietzsche, a construção do conhecimento é, no fundo, “um ato de mentira e arrogância” do
homem, que tenta se apropriar da natureza a partir de conjecturas, conforme Michel Foucault em A
verdade e as formas jurídicas. Rio de Janeiro: NAU, 2002, p. 13.
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descentralizou-se, passando das mãos do monarca para institutos sociais diversos,
relacionados à política, à economia, ao direito; como surgiram, por conseguinte, a
partir do ideário de filósofos como Beccaria, por exemplo, teorias que buscavam
“conduzir” o direito de punir a uma senda de maior justiça e proporcionalidade; e
como, no entanto, a despeito de tais “melhorias” previstas para o direito de punir, este
se tornou essencialmente controlador e desproporcional. Foucault atribuiria essa
possibilidade de “tutela de virtualidades” à criação do Panóptico, por Jeremy Bentham,
que, consistindo em um conceito arquitetônico de economia de vigilância, significaria,
definitivamente, a possibilidade de controle de uma maioria a partir de um reduzido
número de observadores – isto que representaria o interesse da minoria (numérica)
burguesa em controlar a maioria de marginalizados pelo sistema econômico que se
enraizaria cada vez mais profundamente na sociedade ocidental.
Em linhas gerais, resumidamente, Foucault discutirá temáticas como sociedade
disciplinar, legalismo e panoptismo, repressão legal, enfim, a (im)posição do direito
como instrumento de controle social e normalização de condutas – críticas que são
encontradas implicitamente no pensamento kafkiano, destacadamente com a obra Na
colônia penal.
Nesse sentido, então, os trechos a seguir destacados da narrativa de Kafka são,
assim, passagens que permitiriam uma aproximação comparativa com as observações
críticas de Foucault na sua obra em destaque, comparação esta que, evidentemente,
ocorre à proporção em que se possa aproximar a ficção literária do escritor tcheco da
análise sociológica desconstrutiva do pensador francês.
Da obra de Kafka, então, podem ser sublinhados trechos que permitem essa
análise comparativa, no questionamento das instituições jurídico-penais, como na
seguinte passagem, quando, na colônia, o oficial está explicando o funcionamento da
máquina penal ao explorador: “Tanto mais digno de admiração lhe parecia o oficial,
que, na sua farda justa, própria para um desfile, carregada de dragonas, guarnecida de
cordões, dava as explicações com tamanho fervor [...]” (p. 32), onde se pode encaixar –
no fundo – a crítica de Foucault às instituições formais que se auto-validam, a partir de
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interesses próprios, impondo-se por meio de simbologias e representações que –
pretensamente – confeririam autoridade ao discurso (institucionalização do castigo),
bem como o seu caráter exclusivista na conformação da ordem (im)posta5, quando
Kafka narra a obediência irrefletida do soldado à impositura institucionalizada (oficial),
o qual – embora pronto e apto a participar da execução do condenado – parecia sequer
compreender a explicação do oficial sobre o procedimento: “O explorador não ficou
espantado com isso, pois o oficial falava francês e certamente nem o condenado nem o
soldado entendiam francês” (p. 32), idioma que simbolizaria, no contexto, alguma
superioridade técnica ou cultural (distintivo de autoridade).
Em outra passagem, Kafka narra o funcionamento do aparelho:
[...] a cama é posta em movimento. Ela vibra com sacudidas mínimas e
muito rápidas simultaneamente para os lados, para cima e para baixo.
O senhor deve ter visto aparelhos semelhantes em casas de saúde; a
diferença é que na nossa cama todos os movimentos são calculados
com precisão; de fato eles precisam estar em estrita consonância com
os movimentos do rastelo6.

Isto, já na obra de Foucault, seria uma espécie de alusão à convalidação de uma
situação: a de sujeito passivo da determinação, o que poderia ser visto, por exemplo,
através das instituições “conformadoras de realidades”, que se apoderariam no início
dos corpos dos indivíduos, transformando-os, em seguida, em produtos constituídos
por um saber:
Mas, por outro lado, em todas essas instituições, há um poder não
somente econômico mas também político. As pessoas que dirigem
estas instituições se delegam o direito de dar ordens, de estabelecer
regulamentos, de tomar medidas, de expulsar indivíduos, aceitar
outros, etc.7

Como se pode perceber, então, é a partir dessa apropriação, validada pela
“autoridade” do discurso, que os indivíduos são transformados em personagens,

5
6
7

FOUCAULT, Michel. A verdade e as formas jurídicas. Rio de Janeiro: NAU, 2002.
KAFKA, Franz. Na colônia penal. São Paulo: Companhia das Letras. 1998, p. 35.
FOUCAULT, A verdade..., p. 120.
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assumindo “papeis” determinados na conformação da “ordem” social, e que são
qualificados pela disciplina institucional8 formulada na escola, no quartel, na prisão:
Todas essas instituições – fábrica, escola, hospital psiquiátrico,
hospital, prisão – têm por finalidade não excluir, mas, ao contrário,
fixar os indivíduos. A fábrica não exclui os indivíduos; liga-os a um
aparelho de produção. A escola não exclui os indivíduos; mesmo
fechando-os; ela os fixa a um aparelho de transmissão do saber. O
hospital psiquiátrico não exclui os indivíduos; liga-os a um aparelho
de correção, a um aparelho de normalização dos indivíduos. O mesmo
acontece com a casa de correção ou com a prisão. Mesmo se os efeitos
dessas instituições são a exclusão do indivíduo, elas têm como
finalidade primeira fixar os indivíduos em um aparelho de
normalização dos homens. A fábrica, a escola, a prisão ou os hospitais
têm por objetivo ligar o indivíduo a um processo de produção, de
formação ou de correção dos produtores. Trata-se de garantir a
produção ou os produtores em função de uma determinada norma9.

A máquina punitiva, então, ao executar o condenado estaria, antes, qualificandoo – escrevendo sobre sua pele o seu “delito”, isto é, ser inferior (criminalização como
criação de realidades):
Desta forma, se analisarmos de perto as razões pelas quais toda a
existência dos indivíduos se encontra controlada por estas instituições,
vemos que se trata, no fundo, não somente de apropriação, de
extração da quantidade máxima de tempo, mas, também, de controlar,
de formar, de valorizar, segundo um determinado sistema, o corpo do
indivíduo. Se fizéssemos uma história do controle social do corpo,
poderíamos mostrar que, até o século XVIII, inclusive, o corpo dos
indivíduos é essencialmente a superfície de inscrição de suplícios e de
penas; o corpo era feito para ser supliciado e castigado. Já nas
instâncias de controle que surgem a partir do século XIX, o corpo
adquire uma significação totalmente diferente: ele não é mais o que
deve ser supliciado, mas o que deve ser formado, reformado, corrigido,
o que deve adquirir aptidões, receber um certo número de qualidades
[...]10.

“A ‘disciplina’ não pode se identificar com uma instituição nem com um aparelho; ela é um tipo de
poder, uma modalidade para exercê-lo, que comporta todo um conjunto de instrumentos, de técnicas,
de procedimentos, de níveis de aplicação, de alvos; ela é uma ‘física’ ou uma ‘anatomia’ do poder, uma
tecnologia. E pode ficar a cargo seja de instituições ‘especializadas’ (as penitenciárias ou as casas de
correção do século XIX), seja de instituições que dela se servem como instrumento essencial para um
fim determinado (as casas de educação, os hospitais) [etc.]”. FOUCAULT, Michel. Vigiar e punir:
nascimento da prisão. Petrópolis, RJ: Vozes, 2010, p. 203.
9 FOUCAULT, A verdade..., p. 114.
10 Id., ib, p. 119.
8
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Como se pode perceber, portanto, o condenado supliciado trazido por Kafka, sob
a ótica de Foucault, significaria, então, aquele que passa pela transformação
institucional do castigo, isto é, o indivíduo que, se antes gozasse de alguma autonomia,
passa definitivamente a ser não apenas aquele que está passível de punição, mas que a
merece11.
Prosseguindo-se na análise comparativa, na história da colônia penal, Kafka
descreve o espanto do explorador, quando se depara com o fato de que o antigo
comandante não apenas desenvolvera o aparelho punitivo, mas ele mesmo elaborara o
próprio código de sentenças local – na verdade, as próprias instituições jurídicas da
colônia:
– Desenhos feitos pelo próprio comandante? – perguntou o
explorador. – Então ele reunia em si mesmo todas as coisas? Era
soldado, juiz, construtor, químico, desenhista?
– Certamente – disse o oficial com o olhar fixo e pensativo12.

Quando se diz, porém, que o antigo comandante reunia em si todas as atribuições
necessárias para fazer funcionar aquela comunidade “ordenadamente”, noutros termos,
isto poderia significar, antes, que ele seria o produtor do sistema e das instituições que
definem o funcionamento geral da colônia, conformando a realidade social a partir de
discursos de saber:
Vigilância permanente sobre os indivíduos por alguém que exerce
sobre eles um poder – mestre-escola, chefe de oficina, médico,
psiquiatra, diretor de prisão – e que, enquanto exerce esse poder, tem
a possibilidade tanto de vigiar quanto de constituir, sobre aqueles que
vigia, a respeito deles, um saber. Um saber que tem agora
característica não mais determinar se alguma coisa se passou ou não,
mas determinar se um indivíduo se conduz ou não como deve,
conforme ou não à regra, se progride ou não, etc. Esse novo saber não
se organiza mais em torno das questões ‘isto foi feito? quem o fez?’;
não se ordena em termos de presença ou ausência, de existência ou

11

12

“Acaso devemos nos admirar que a prisão celular, com suas cronologias marcadas, seu trabalho
obrigatório, suas instâncias de vigilância e de notação, com seus mestres de normalidade, que retomam
e multiplicam as funções do juiz, se tenha tornado o instrumento moderno da penalidade? Devemos
ainda nos admirar que a prisão se pareça com as fábricas, com as escolas, com os quartéis, com os
hospitais, e todos se pareçam com as prisões?” (FOUCAULT, Vigiar e punir, p. 214).
KAFKA, op. cit., p. 36-36.
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não existência. Ele se ordena em torno da norma, em termos do que é
normal ou não, correto ou não, do que se deve ou não fazer13.

Essa perspectiva denota, assim, que ao arrogar-se chefe de todas as coisas, o
antigo comandante poderia, igualmente, constituir a si mesmo o disciplinador
(inquestionável) da ordem social, que arbitrariamente imporia modos de agir e,
consequentemente, de existir14.
É nesse sentido, então, que Kafka também questionará a legitimidade das normas
e das instituições, no exemplo do episódio – anteriormente narrado – pelo qual o
condenado da narrativa é sentenciado: “– Nossa sentença não soa severa. O
mandamento que o condenado infringiu é escrito no seu corpo com o rastelo. No corpo
deste condenado, por exemplo – o oficial apontou para o homem –, será gravado:
Honra o teu superior!”15.
Destaque-se, antes, porém, que Kafka utiliza, originariamente, a palavra
“Vorgesetzten”, aqui traduzida como “superior”16. A composição da palavra em alemão,
todavia, além de denotar uma superioridade hierárquica, pode significar uma relação
de controle através da anterioridade (“vor”) daquilo que já está posto (“Gesetzten”).
Algo como “honra aquele que se (im)pôs antes de ti!”.
E essa percepção, se tomada no pensamento de Foucault, deixaria clara a crítica
que se pode fazer a respeito da disciplina social por meio do aparelho jurídico e o
próprio questionamento da legitimidade das relações de poder e das instituições que,
13
14

15
16

FOUCAULT, A verdade..., p. 88.
“De que regras de direito as relações de poder lançam mão para produzir discursos de verdade? Em uma
sociedade como a nossa, que tipo de poder é capaz de produzir discursos de verdade dotados de efeitos
tão poderosos? Quero dizer que em uma sociedade como a nossa, mas no fundo em qualquer sociedade,
existem relações de poder múltiplas que atravessam, caracterizam e constituem o corpo social e que
estas relações de poder não podem se dissociar, se estabelecer nem funcionar sem uma produção, uma
acumulação, uma circulação e um funcionamento do discurso” (2011, p. 179). “Afinal, somos julgados,
condenados, classificados, obrigados a desempenhar tarefas e destinados a um certo modo de viver ou
morrer em função dos discursos verdadeiros que trazem consigo efeitos específicos de poder”
(FOUCAULT, Michel. Microfísica do poder. São Paulo: Graal, 2011, p. 180).
KAFKA, op. cit., p. 36.
“Unser Urteil klingt nicht streng. Dem Verurteilten wird das Gebot, das er übertreten hat, mit der Egge
auf den Leib geschrieben. Diesem Verurteilten zum Beispiel« – der Offizier zeigte auf den Mann – »wird
auf den Leib geschrieben werden: Ehre deinen Vorgesetzten!” (KAFKA, Fraz. In der Strafkolonie. Köln:
Anaconda, 2011, p. 12).
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formuladas para instrumentalizar esse controle, funcionariam como engrenagens de
um sistema de produção e reprodução de “verdades inabaláveis”, como os papeis do
oficial (disciplinador) e do condenado (disciplinado)17. E isso é evidenciado,
novamente, pela inquestionabilidade do direito vigente na colônia penal:
As coisas se passam da seguinte maneira. Fui nomeado juiz aqui para
a colônia penal. Apesar da minha juventude. Pois em todas as questões
penais estive lado a lado com o comandante e sou também o que
melhor conhece o aparelho. O princípio segundo o qual tomo decisões
é: a culpa sempre é indubitável. Outros tribunais podem não seguir
esse princípio, pois são compostos por muitas cabeças e além disso se
subordinam a tribunais mais altos. Aqui não acontece isso, ou pelo
menos não acontecia com o antigo comandante18

O que se pode verificar, portanto, no pensamento dos dois autores é o
questionamento acerca daquilo que se impõe como “verdades” a serem aceitas sob a
força da coação institucional que as transformam em normas jurídicas a partir do
discurso de legitimidade e justiça, isto é, postas por aquele que primeiro assume o
poder de impor-se na ordenação das relações sociais:
As práticas judiciárias – a maneira pela qual, entre os homens, se
arbitram os danos e as responsabilidades, o modo pelo qual, na
história do Ocidente, se concebeu e se definiu a maneira como os
homens podiam ser julgados em função dos erros que haviam
cometido, a maneira como se impôs a determinados indivíduos a
reparação de algumas de suas ações e a punição de outras, todas essas
regras ou, se quiserem, todas essas práticas regulares, é claro, mas
também modificadas sem cessar através da história – me parecem
uma das formas pelas quais nossa sociedade definiu tipos de
subjetividade, formas de saber e, por conseguinte, relações entre o
homem e a verdade que merecem ser estudadas19.

17

18
19

“A partir do momento em que as coações disciplinares tinham que funcionar como mecanismos de
dominação e, ao mesmo tempo, se camuflar enquanto exercício efetivo de poder, era preciso que a teoria
da soberania estivesse presente no aparelho jurídico e fosse reativada pelos códigos. Temos, portanto,
nas sociedades modernas, a partir do século XIX até hoje, por um lado uma legislação, um discurso e
uma organização do direito público articulados em torno do princípio do corpo social e da delegação de
poder, e por outro, um sistema minucioso de coerções disciplinares que garanta efetivamente a coesão
deste mesmo corpo social. Ora este sistema disciplinar não pode absolutamente ser transcrito no
interior do direito que é, no entanto, seu complemento necessário” (FOUCAULT, Microfísica..., p. 189).
KAFKA, op. cit., p. 37-38.
FOUCAULT, A verdade..., p. 11.
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A arbitrariedade do direito, ademais, é denunciada ainda na obra literária
analisada, quando Kafka revela a unilateralidade do procedimento de julgamento,
condenação,

execução,

enfim,

de

criminalização

do

indivíduo

controlado,

demonstrando sua alienação quanto à própria submissão à disciplina socialmente
hierarquizada e à autoridade das instituições postas – ao descrever as manifestações do
explorador diante do rito penal:
– Ele conhece a sentença?
– Não – disse o oficial, e logo quis continuar com suas explicações.
Mas o explorador o interrompeu:
– Ele não conhece a própria sentença?
– Não – repetiu o oficial e estacou um instante, como se exigisse do
explorador uma fundamentação mais detalhada da sua pergunta;
depois disse:
– Seria inútil anunciá-la. Ele vai experimentá-la na própria carne.
[...]
– Mas ele certamente sabe que foi condenado, não?
– Também não – disse o oficial e sorriu para o explorador, como se
ainda esperasse dele algumas manifestações insólitas.
– Não – disse o explorador passando a mão pela testa. – Então até
agora o homem ainda não sabe como foi acolhida sua defesa?
– Ele não teve oportunidade de se defender – disse o oficial, olhando
de lado como se falasse consigo mesmo e não quisesse envergonhar o
explorador com o relato de coisas que eram tão óbvias20.

A alienação do sujeito, nesse sentido, perpassaria não apenas o desconhecimento
acerca da disciplina sob a qual está mantido, desconhecendo a própria “ordem” por ele
transgredida, mas abrange também a tomada de sua subjetividade enquanto indivíduo
que sequer possui o direito de apropriar-se de sua integridade e proteger-se
(autodefesa) diante da máquina punitiva e do sistema penal. Isso significaria, então,
que a dominação seria necessariamente exercida para e pela alienação do indivíduo aos
interesses de quem domina a ordem posta21.
E é nesse contexto de despersonalização do sujeito que Kafka também tratará da
alienação do indivíduo para e pela introjeção da norma e da culpa, o que deve servir
20
21

KAFKA, op. cit., p. 36-37.
“[...] a burguesia não se importa absolutamente com os delinquentes nem com sua punição ou
reinserção social, que não tem muita importância do ponto de vista econômico, mas se interessa pelo
conjunto de mecanismos que controlam, seguem, punem e reformam o delinquente” (FOUCAULT,
Microfísica..., p. 186).
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para que o condenado consiga desvendar e, finalmente, assumir esse papel social (ser o
criminoso), especificamente ao longo da tortuosa execução penal, enaltecida pelo oficial
da colônia:
Nas primeiras seis [horas] o condenado vive praticamente como antes,
apenas sofre dores. Depois de duas horas é retirado o tampão de
feltro, pois o homem já não tem mais força para gritar. [...]. Mas como
o condenado fica tranquilo na sexta hora! O entendimento ilumina até
o mais estúpido. Começa em volta dos olhos. A partir daí se espalha.
Uma visão que poderia seduzir alguém a se deitar junto embaixo do
rastelo. Mais nada acontece, o homem simplesmente começa a
decifrar a escrita, faz bico com a boca como se estivesse escutando. O
senhor viu como não é fácil decifrar a escrita com os olhos; mas o
nosso homem a decifra com os seus ferimentos22.

A ficção de Kafka revela, assim, uma visão que, na verdade, predomina nesse
contexto de conformação dos indivíduos às ordenações superiores – numa sociedade
que, no discurso, se diz de sujeitos iguais – como expressão de controle social e
normalização de condutas, que conduziriam, por sua vez, à aceitação das “verdades” e
das “virtudes” erigidas como pilares da justiça, da dignidade, do equilíbrio dum sistema
que, no fim, funciona para se auto-validar e manter a hierarquia das relações de poder
institucionalizadas sob o discurso da legitimidade e das necessidades sociais – medo e
prevenção:
[...] toda a penalidade do século XIX passou a ser um controle, não
tanto sobre se o que fizeram os indivíduos está em conformidade ou
não com a lei, mas ao nível do que podem fazer, do que são capazes de
fazer, do que estão sujeitos a fazer, do que estão na iminência de fazer.
Assim, a grande noção da criminologia e da penalidade em fins do
século XIX foi a escandalosa noção, em termos de teoria penal, de
periculosidade. A noção de periculosidade significa que o indivíduo
deve ser considerado pela sociedade ao nível de seus atos; não ao nível
das infrações efetivas a uma lei efetiva, mas das virtualidades de
comportamento que elas representam23.

E, a respeito dessa disciplina, que, como tenha sido dito, é obtida através da
vigilância constante, depreende-se que seu efeito mais importante é induzir no sujeito
objeto da observação – o disciplinado – um estado consciente e permanente de
22
23

KAFKA, op. cit., p. 44.
FOUCAULT, A verdade..., p. 85.
KATHÁRSIS - CENTRO DE ESTUDOS EM DIREITO E LITERATURA DA IMED

191

ANAIS DO II CIDIL

V. 2, N. 1, JUL/2014

visibilidade que assegure o funcionamento automático do poder. E isso implica dizer,
então, que, ainda que a vigilância real seja descontínua, o “sentimento de vigilância”
produzido no espírito de cada indivíduo está presente.
Ressalta-se, finalmente, que a correção referida não é obtida pelo uso da força
física; decorre antes da introjeção do “sentir-se observado”; é obtida através do olhar
que, sem exigir muita despesa, sem necessitar de armas, violências físicas ou coações
materiais, vigia a cada indivíduo, que, sentindo esse olhar pesar sobre si, acabará por
interiorizá-lo, a ponto de observar a si mesmo; e como resultado, então, cada um que
esteja submetido a esse olhar exercerá esta vigilância sobre e contra si mesmo.
4

CONCLUSÕES

As instituições jurídicas e, nesse caso, jurídico-penais, pelo que se pode observar,
são constantemente abordadas na literatura. No caso em exame, aliás, mais do que se
dizer que o direito está presente na literatura, constata-se que ele, o direito – no caso
direito penal – é o grande incômodo que motiva a arte, nesse contexto.
A importância desta arte verifica-se, assim, quando, através da sensibilidade do
literário, o fenômeno social tanto pode ser percebido numa espécie de antecipação da
possibilidade de exame metodológico (científico), quanto ser identificado em um
sentido mais amplo e profundo mesmo posteriormente, isto é, quando o fenômeno
social ocorrido no passado ainda não foi adequadamente compreendido.
No caso de Kafka, pelo que se verificou, a partir da correlação estabelecida com
Foucault, as “mazelas” que este procurou demonstrar de maneira sistematizada,
decorrente de análise sequenciada e estudos aprofundados, foram, de certa forma,
antecipadas pelo escritor literário, na apreensão da realidade que se revelava. Em
outras palavras, o dinamismo social foi compreendido em sua inteireza antes mesmo
que pudesse ser sistematizado e transformado em objeto de estudo científico. Afinal, a
obra de Kafka veio à luz em 1919.
A partir da relação estabelecida, então, entre A verdade e as formas jurídicas e
Na colônia penal, foi possível uma análise conjunta das visões que se pode ter sobre o
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direito, sobretudo o direito penal, em especial a partir do século XVIII, precisamente
com a ascensão burguesa ao núcleo político decisório das sociedades ocidentais.
Assim, através do comparativo entre a ficção kafkiana e o rigor metodológico do
exame foucaultiano, elementos como a hierarquização de indivíduos e a ligação das
normas aos preceitos de uma classe tornam-se a todo tempo evidenciados, desnudados.
“Honra teu superior”, assim, viria a significar algo como “mantenhas-te no teu lugar:
longe e abaixo de mim, que possuo poderes que não possuis e que sequer poderias
compreender”.
A conclusão a que se chega, portanto, é que a literatura pode muitas vezes
funcionar como, senão um espelho, ao menos plataforma que permite uma leitura do
direito por outras óticas, nem sempre apreendidas nos discursos jurídicos
tradicionalmente repassados academicamente e socialmente reproduzidos.
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JOGOS VORAZES E O TOTALITARISMO

N ATASHA A LVES F ERREIRA 1
S ALETE O RO B OFF 2
RESUMO: Apesar da superação de alguns regimes totalitários vividos durante as
duas guerras mundiais, o totalitarismo ainda vigora em certos países. Os regimes
totalitários sobrevivem por meio da disseminação do medo e do controle
desmedido exercido pelo Estado, em especial sobre os meios de comunicação e o
uso da força. Esse controle estatal se reflete na vida em sociedade, impedindo o
acesso a direitos básicos e difundindo um ‘terrorismo’ por parte do Estado, um
controle excessivo sobre a economia, a restrição de qualquer forma de expressão e a
vigilância em massa. O livro Jogos vorazes traz a visão de uma sociedade
totalitária, separada em 12 distritos, todos controlados pela Capital, lugar onde
ocorrem os chamados ‘Jogos vorazes’. Os ‘Jogos’ são uma verdadeira luta pela
sobrevivência, onde 24 oponentes, conhecidos como tributos, um homem e uma
mulher representeando cada um dos distritos, lutam até a morte para que saia
apenas um vencedor. Os Jogos vorazes se mostram como uma forma de controle e
separação dos distritos, incitando o ódio entre eles e gerando uma forma de
divertimento para a Capital. O método utilizado para tanto é o dedutivo e a técnica
de pesquisa é a bibliográfica, partindo-se da análise de exemplos de sociedades
totalitárias.
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INTRODUÇÃO

A análise da literatura sob uma perspectiva jurídica é uma forma importante de
aprimorar o estudo do Direito. Além disso, é uma forma alternativa para que os juristas
possam vislumbrar hipóteses ainda não conhecidas ou revisitar fatos já vividos. O
presente trabalho estudará o totalitarismo presente na obra de Suzanne Collins, com
1

2
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um enfoque no primeiro livro da trilogia Jogos vorazes. A coleção é composta pelas
obras Jogos vorazes, Em chamas e A esperança.
Jogos vorazes é a primeira parte de uma trilogia juvenil, entretanto com uma
crítica profunda ao totalitarismo. Ao se estudar a sociedade totalitária fictícia criada por
Suzanne Collins pretende-se demonstrar como os regimes totalitários sobrevivem por
meio da disseminação do medo e do controle desmedido exercido pelo Estado, bem
como fazer uma comparação com regimes totalitários reais já existentes, sendo um
importante instrumento de observação da sociedade. Nos regimes totalitários ocorre
uma discrepância entre legalidade e justiça, ou seja:
A legitimidade totalitária, desafiando a legalidade e pretendendo
estabelecer diretamente o reino da justiça na terra, executa a lei da
História ou da Natureza sem convertê-la em critérios de certo e errado
que norteiem a conduta individual. Aplica a lei diretamente à
humanidade, sem atender à conduta dos homens. Espera que a lei da
Natureza ou a lei da História, devidamente executada, engendre a
humanidade como produto final; essa esperança — que está por trás
da pretensão de governo global — é acalentada por todos os governos
totalitários. A política totalitária afirma transformar a espécie humana
em portadora ativa e inquebrantável de uma lei à qual os seres
humanos somente passiva e relutantemente se submeteriam. Se é
verdade que os monstruosos crimes dos regimes totalitários
destruíram o elo de ligação entre os países totalitários e o mundo
civilizado, também é verdade que esses crimes não foram
consequência de simples agressividade, crueldade, guerra e traição,
mas do rompimento consciente com aquele consensus iuris que,
segundo Cícero, constitui um "povo", e que, como lei internacional,
tem constituído o mundo civilizado nos tempos modernos, na medida
em que se mantém como pedra fundamental das relações
internacionais, mesmo em tempos de guerra. Tanto o julgamento
moral como a punição legal pressupõem esse consentimento básico; o
criminoso só pode ser julgado com justiça porque faz parte do
consensus iuris, e mesmo a lei revelada de Deus só pode funcionar
entre os homens quando eles a ouvem e aceitam3.

A história situa-se no futuro em uma nação chamada Panem, local onde situavase o território da América do Norte. Após inúmeras guerras que devastaram o mundo, o
país foi dividido em 13 territórios controlados pela Capital, uma metrópole
3

ARENDT, Hannah. Origens do totalitarismo. Trad. de Roberto Raposo. São Paulo: Companhia das
Letras, 1989, p.512.
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tecnologicamente avançada, através de um regime totalitário. Esses territórios são
chamados de distritos, e depois de um levante dos distritos contra a Capital o distrito 13
foi extinto. Como forma de punição para os demais distritos, o Tratado de Traição deu
novas leis para garantir a paz e, como uma lembrança anual para que uma revolta não
se repita, criou os Jogos vorazes.
Os ‘Jogos’ têm como regras que cada um dos distritos devem fornecer uma
menina e um menino – chamados de tributos – com idades entre 12 e 18 anos. No total
são 24 tributos que serão colocados em uma arena que contém um cenário inesperado,
como uma floresta ou um deserto. Durante várias semanas os competidores deverão
lutar até morte, até que reste um único vencedor. A Capital obriga os distritos a tratar
os jogos como uma festividade. O vencedor e seu distrito recebem diversos prêmios, em
especial comida.
No primeiro livro da série a personagem principal Katniss Everdeen é a narradora
do livro. Ela e sua família vivem no distrito 12, distrito responsável pela mineração de
carvão. Primrose Everdeen ("Prim") é sorteada como tributo na sua primeira
participação no dia da ‘colheita’, que é o dia em que escolhem os participantes dos
Jogos vorazes. Entretanto, Katniss não suporta que sua pequena irmã de apenas 12
anos vá para os jogos, então ela se voluntaria para participar. Quando Katniss se
voluntaria a população do distrito 12 não bate palmas, como forma de protesto tocam
os três dedos médios de suas mãos esquerdas e seus lábios e os mantém lá em
homenagem. Esse é um antigo gesto do distrito 12, eventualmente visto em enterros,
que significa agradecimento, admiração, adeus a quem você ama.
Peeta Mellark é sorteado como o outro tributo do distrito 12. Peeta é filho do
padeiro, tem 16 anos como Katiniss, e ambos estudaram na mesma escola. Embora não
tenham muito contato, Katniss tem um sentimento de dívida com o garoto, pois, logo
após a morte do pai de Katniss, quando ela tinha 11 anos, Peeta lhe ofereceu um pouco
de pão quando a garota e sua família estavam morrendo de fome.
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FELIZ JOGOS VORAZES!

O controle totalitário que a Capital exerce nos 12 distritos é feito a partir da
miséria e com a segregação das pessoas por distritos. Cada um dos distritos tem uma
função para a Capital, o distrito 12, por exemplo, é o distrito da mineração de carvão.
Existem outros distritos com as funções de confecção de artigos de luxo, pesca,
agricultura, energia, tecnologia, entre outros. Não existe comunicação entre os distritos
e assim como na arena dos ‘Jogos’, na vida cotidiana dos distritos a população também
precisa lutar pela sobrevivência.
A divisão entre os distritos pode ser comparada com o Apartheid sul-africano,
onde o Partido Nacional venceu as eleições de 1948 com o slogan “Apartheid”. Nesse
momento, ainda não estava bem claro o que a “separação” poderia significar, mas já
poderia ser reconhecida a ideia da separação de grupos específicos de pessoas. Com a
Lei de Registro da População, as famílias poderiam ser dividas e parentes transferidos
ao serem classificadas em categorias distintas4. Para os líderes do Partido Nacional
existiam quatro grupos raciais distintos: brancos, negros, de cor (mestiços) e indianos.
Estes grupos foram divididos em diversas nações, e a população negra foi dividida em
diferente grupos linguísticos. É importante ressaltar que, segundo Arendt5:
Do ponto de vista prático, a posse de todos os instrumentos de força e
de violência por parte do totalitarismo no poder cria uma situação
difícil e paradoxal para o movimento totalitário. O possuir poder
significa o confronto direto com a realidade, e o totalitarismo no poder
procura constantemente evitar esse confronto, mantendo o seu
desprezo pelos fatos e impondo a rígida observância das normas do
mundo fictício que criou. Já não basta que a propaganda e a
organização afirmem que o impossível é possível, que o incrível é
verdadeiro e que uma coerente loucura governa o mundo; o principal
esteio psicológico da ficção totalitária — o ativo ressentimento contra
status quo, que as massas recusaram aceitar como o único mundo
possível — já não existe, e cada fragmento de informação concreta que
se infiltra através da cortina de ferro, construída para deter a sempre
perigosa torrente da realidade vinda do lado não-totalitário, é uma
4

5

PEREIRA, Analúcia Danilevicz. A (longa) história da desigualdade na África do Sul. Mal-estar na
Cultura. Abril-Novembro de 2010. Disponível em: <http://www.ufrgs.br/difusaocultural/adminmal
estar/documentos/arquivo/AfricaDoSulDanileviczPereira.pdf> Acesso em: 10 nov. 2014. p. 5.
ARENDT, op. cit., p. 442.
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ameaça maior para o domínio totalitário do que era a
contrapropaganda para o movimento totalitário.
A luta pelo domínio total de toda a população da terra, a eliminação de
toda realidade rival não-totalitária, eis a tônica dos regimes
totalitários; se não lutarem pelo domínio global como objetivo último,
correm o sério risco de perder todo o poder que porventura tenham
conquistado. Nem mesmo um homem sozinho pode ser dominado de
forma absoluta e segura a não ser em condições de totalitarismo
global. Portanto, a subida ao poder significa, antes de mais nada, o
estabelecimento de uma sede oficial e oficialmente reconhecida para o
movimento (ou sucursais, no caso de países satélites), e a aquisição de
uma espécie de laboratório onde o teste possa ser feito com realismo
(ou contra a realidade) — o teste de organizar um povo para objetivos
finais que desprezam a individualidade e a nacionalidade. O
totalitarismo no poder usa a administração do Estado para o seu
objetivo a longo prazo de conquista mundial e para dirigir as
subsidiárias do movimento; instala a polícia secreta na posição de
executante e guardiã da experiência doméstica de transformar
constantemente a ficção em realidade; e, finalmente, erige campos de
concentração como laboratórios especiais para o teste do domínio
total.

A divisão em grupos linguísticos diferentes se liga exatamente à separação entre
os distritos, já que da mesma forma que línguas diferentes inviabilizam a reunião o
contato com pessoas na mesma situação, a separação territorial acaba por ter o mesmo
fim. Através de línguas e culturas diferentes o ódio foi instaurado na África do Sul, no
livro o ódio se dá através dos jogos, já que os distritos precisam ver suas crianças sendo
mortas por crianças de distritos ‘inimigos’. Sem dúvidas o inimigo parece constituir
uma peça indispensável ao arsenal do líder totalitário, seja interno, como o ‘judeu’, ou
externo.
Outro exemplo ligado ao livro é o controle na venda de alimentos que ocorre na
Venezuela6. Na história, os alimentos eram controlados, e para que uma pessoa
recebesse mais grãos precisaria colocar seu nome mais vezes para a ‘colheita’. O
controle de alimentos se mostra como uma importante forma de controle da população
através da fome. Na Venezuela o suposto objetivo da medida é evitar que uma pessoa
6

BAZZO, Gabriela. Governo da Venezuela anuncia controle biométrico para a compra de alimentos em
mercados
privados
e
públicos.
21,
Ago.
2014.
Disponível
em
<http://www.
brasilpost.com.br/2014/08/21/controle-biometrico-venez_n_5697492.html> Acesso em: 09. nov.
2014.
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compre grandes quantidades de alimentos para revendê-los no mercado negro ou na
Colômbia. Esse controle se dará através de um sistema biométrico, similar ao já
utilizado nas eleições. O fato é que:
Se a “comunidade” ou o estado têm prioridade sobre os indivíduos, se
possuem objetivos próprios superiores aos destes e deles
independentes, só os indivíduos que trabalham para tais objetivos
podem ser considerados membros da comunidade. Como
consequência necessária dessa perspectiva, uma pessoa só é
respeitada na qualidade de membro do grupo, isto é, apenas se
coopera para os objetivos comuns reconhecidos, e toda a sua
dignidade deriva dessa cooperação, e não da sua condição de ser
humano. Os próprios conceitos de humanidade e, por conseguinte, de
qualquer forma de internacionalismo são produtos exclusivos da
atitude individualista e não podem existir num sistema filosófico
coletivista7.

Cabe ressaltar que ao contrário do livro, na Venezuela as pessoas ainda podem
escolher o que comprar. Já na história, tudo é controlado pela Capital. Sem dúvida o
regime que mais se utilizou da fome foi o Nazismo. Ou seja, além de eliminar os judeus,
os nazistas pretenderam reduzir a população dos territórios conquistados inanição em
uma ação chamada de "Plano de Fome"8. Sobre isso, o economista Hayek9, crítico do
intervencionismo estatal, defende que caso todas as recompensas o fossem sob a forma
de distinções públicas ou privilégios, posições de poder, melhores condições de
moradia ou alimentação, oportunidade de viajar ou educar-se, ao contrário de serem
oferecidas em dinheiro, isso significaria apenas que o beneficiário já não teria liberdade
7
8

9

HAYEK, F.A. O caminho da servidão. São Paulo: Instituto Ludwig von Mises Brasil, 2010, p.144.
“When the Soviet Union defended itself and no lightning victory could be won, Hitler and the German
leadership adapted the three remaining plans to the new situation, killing about ten million people,
which was fewer than originally planned. The Hunger Plan was abandoned in its original conception,
and applied only to areas under total German control. Thus a million people were purposefully starved
in besieged Leningrad and more than three million Soviet prisoners of war died of starvation and
neglect. As the war continued, the Germans began to use prisoners as forced laborers, rather than
allowing most of them to starve. The grand colonial scheme of Generalplan Ost could not be
implemented without a total victory, which was not forthcoming. It was tried in areas of occupied
Poland, where Poles were deported to create space for German racial colonies. Its essential concept was
also visible in the German decision to destroy the city of Warsaw physically in response to the uprising
of summer 1944. In the cases of both the Hunger Plan and Generalplan Ost, plans for mass killing bad
to be scaled back and delayed. The general goal of colonization was never abandoned” (SNYDER,
Timothy. Bloodlands: Europe between Hitler and Stalin. New York: Basic Books, 2010, p. 416).
HAYEK, F. A. O caminho da servidão. São Paulo: Instituto Ludwig von Mises Brasil, 2010, p.102.
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de escolha e que o dispensador das recompensas determinaria não somente o seu valor
mas também a forma específica em que elas seriam desfrutadas.
A protagonista quebra a proibição da Capital de adquirir outros alimentos,
Katniss é uma mulher forte, apesar de sua pouca idade (16 anos), que luta pelo sustento
da sua família (mãe e irmã), para isso ela caça na floresta e traz para revender de forma
ilegal suas caças. Hayek10 acredita que:
A autoridade que dirigisse toda a atividade econômica controlaria não
só o aspecto da nossa existência que envolve as questões inferiores;
controlaria também a alocação dos meios escassos e os fins a que
seriam destinados. Quem controla toda a atividade econômica
também controla os meios que deverão servir a todos os nossos fins;
decide, assim, quais deles serão satisfeitos e quais não o serão. É este o
ponto crucial da questão. O controle econômico não é apenas o
controle de um setor da vida humana, distinto dos demais. É o
controle dos meios que contribuirão para a realização de todos os
nossos fins. Pois quem detém o controle exclusivo dos meios também
determinará a que fins nos dedicaremos, a que valores atribuiremos
maior ou menor importância – em suma, determinará aquilo em que
os homens deverão crer e por cuja obtenção deverão esforçar-se.
Planejamento central significa que o problema econômico será
resolvido pela comunidade e não pelo indivíduo; isso, porém, implica
que caberá à comunidade, ou melhor, aos seus representantes, decidir
sobre a importância relativa das diferentes necessidades.

No livro Jogos vorazes, quem nascia em um determinado distrito pertencia
àquele distrito, fora algumas outras profissões, em geral a maior parcela da população
era destinada a trabalhar na função que seu distrito era responsável. Assim, muitas
vezes pensamos que os valores econômicos são menos importantes do que muitas
outras coisas, entretanto, isso ocorre justamente porque em matéria de economia
temos liberdade para decidir o que é mais (ou menos) importante para nós.
Embora a liberdade de escolha seja limitada, e poucos tenham possibilidade de
escolher entre um número de ocupações, o importante é a existência de uma margem
de escolha, é de não estar completamente preso a uma ocupação escolhida sem
liberdade. Assim, caso uma ocupação se torne intolerável, é necessário que se tenha a
possibilidade de mudança. Caso a liberdade de ser racionais ou eficientes apenas
10

Id., ib, p.104.
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quando isso nos parece proveitoso seja retirada das pessoas, todos terão que se adaptar
aos padrões que a autoridade planejadora é obrigada a fixar a fim de simplificar sua
tarefa. Assim, para tornar exequível essa tarefa, será necessário reduzir a diversidade
das inclinações e capacidades humanas a umas poucas categorias de unidades
facilmente permutáveis, desprezando as pequenas diferenças pessoais. Dessa forma, o
indivíduo se tornaria mais do que nunca um simples meio, usado pela autoridade a
serviço de abstrações como o “bem-estar social” ou o “bem da comunidade” 11.
3

UMA ÚLTIMA VEZ? PARA O PÚBLICO?

A distinção entre o poder democrático e o poder autocrático é que apenas o
primeiro, por meio da livre crítica, pode desenvolver em si mesmo os anticorpos e
permitir formas de desocultamento12. A democracia como poder visível, que permite ao
cidadão o controle por parte de quem detém o poder. A informação possui uma nota
distinta no Estado democrático de direito, se comparado ao modelo liberal. Para este, é
uma consequência política do exercício de certas liberdades individuais. Nos Estados
democráticos, a livre discussão é um componente jurídico prévio à tomada de decisão
que afeta à coletividade e é imprescindível para sua legitimação.
Na vida cotidiana, através da liberdade ou coragem, é que situações semelhantes
as dos livros surgem. Sem dúvida não é possível negar os simbolismos existentes em
Jogos vorazes, mas sem dúvida, eles se tornam ainda mais significativos quando
aparecem nas ruas. Em maio de 2014, manifestantes na Tailândia utilizaram a
saudação do livro como forma de protesto, tocam os três dedos médios de suas mãos
esquerdas e seus lábios e os mantém o braço erguido. O exército tailandês assumiu o
controle do governo após sete meses de protestos populares. Após o golpe, foram
proibidas reuniões públicas, a Constituição foi suspensa e os meios de comunicação

11
12

Id., ib., p.106-107.
LIMBERGER, Têmis. Transparência administrativa e novas tecnologias: o dever de publicidade, o
direito a ser informado e o princípio democrático. Revista do Ministério Público do RS, Porto Alegre, n.
60, ago./2007-abr./2008. p. 63.
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foram censurados. Assim como no livro, o gesto acaba se tornando uma espécie de
resistência contra as autoridades.
O gesto dos três dedos se torna muito emblemático quando a jovem Katniss
precisa enterrar a jovem Rue, um dos tributos pertencente ao distrito 11, que se torna
sua amiga. Rue tem apenas 12 anos, assim como a irmã de Katniss, e é assinada por
outro tributo na arena. A protagonista sente necessidade de fazer algo para que a
Capital se responsabilize, para que se envergonhe, para mostrar que sempre há uma
parte nos tributos que não está sob as ordens da Capital. Então Katniss decora o corpo
de Rue com flores, trança os cabelos da garota morta e faz uma grinalda em seu rosto,
fazendo parecer que a menina está apenas dormindo. Então, pressiona os três dedos
médios da mão esquerda em seus lábios e ergue na direção da garota morta. Cabe
destacar que o significado do símbolo se modifica no livro, inicialmente significa
agradecimento, admiração, adeus a quem você ama, mas após a morte de Rue o
símbolo vira uma forma de oposição, luta, revolução.
Um importante símbolo presente no livro é o broche de Tordo, que foi dado de
presente pela filha do prefeito do distrito 12 para Katniss. Mas o mais interessante é o
que o pássaro significa, ele seria um “tapa na cara da Capital”. A Capital havia criado
um bestante, animal geneticamente modificado, conhecido como gaio tagarela –
pássaros exclusivamente machos, com habilidades de memorizar e repetir conversas
humanas em sua totalidade – que era lançado nas regiões em que se sabia que os
inimigos da Capital estavam escondidos. Entretanto os distritos descobriram, e
começaram a repassar informações falsas. Então, os pássaros foram abandonados na
natureza para morrer. Mas os pássaros não morreram, e cruzaram fêmeas de tordo,
dando origem a uma nova espécie, com habilidade de reproduzir o canto dos pássaros e
as melodias humanas – embora tenham perdido a capacidade de pronunciar palavras.
O tordo se mostra como um símbolo da resistência, já que mesmo a Capital
tentando se desfazer dos gaio tagarela, eles sobreviveram e criaram uma nova espécie,
totalmente livre do controle da Capital. E por vezes a própria protagonista se confunde
com a figura do tordo.
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Antes de entrarem na arena, os tributos necessitam fazer um desfile em
carruagens puxadas por cavalos para a população da Capital. A roupa escolhida para
Katniss e Peeta usarem guarda um segredo, ela fica em chamas durante o desfile. Essa é
a forma que se tem de mostrar que a revolução pode surgir através de uma pequena
faísca e pegar fogo. Justamente por isso a Capital controla todos os meios de
comunicação, em especial a TV. Internet nem existe, e só os tributos vencedores
ganham telefones. De acordo com Foucault:
É assim que o nazismo vai reutilizar toda uma mitologia popular, e
quase medieval, para fazer o racismo de Estado funcionar numa
paisagem ideológico-mítica que se aproxima daquela das lutas
populares que puderam, em dado momento, sustentar e permitir a
formulação do tema da luta das raças13.

O jovem Peeta, antes de entrar na arena, em uma de suas entrevistas se diz
apaixonado pela jovem

Katniss. Se aproveitando

da mídia

e do próprio

sensacionalismo. Katniss é aconselhada a se mostrar apaixonada durante o ‘Jogo’, já
que dessa forma eles poderiam ganhar mais presentes dentro da arena, e isso seria a
diferença entre sobreviver ou não. Os presentes são comprados pelas pessoas que
assistem aos Jogos vorazes, justamente demonstrando o controle que os
telespectadores e as pessoas ricas tem sobre os tributos. Katniss entende que quanto
mais romance, mais presentes ela ganhará, até chegar ao ponto em que os idealizadores
dos jogos modificam as regras – em busca de mais audiência – e ao invés de apenas um
tributo ficar vivo, dois tributos que pertencem ao mesmo distrito poderão sair vivos.
Para Hannah Arendt14:
Somente a ralé e a elite podem ser atraídas pelo ímpeto do
totalitarismo; as massas têm de ser conquistadas por meio da
propaganda. Sob um governo constitucional e havendo liberdade de
opinião, os movimentos totalitários que lutam pelo poder podem usar
o terror somente até certo ponto e, como qualquer outro partido,
necessitam granjear aderentes e parecer plausíveis aos olhos de um
público que ainda não está rigorosamente isolado de todas as outras
fontes de informação.

13
14

FOUCAULT, Michel. Em defesa da sociedade. São Paulo: WMF Martins Fontes, 2010, p. 96.
ARENDT, op. cit., p. 390.
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Nos países totalitários, a propaganda e o terror parecem ser duas faces
da mesma moeda. Isso, porém, só é verdadeiro em parte. Quando o
totalitarismo detém o controle absoluto, substitui a propaganda pela
doutrinação e emprega a violência não mais para assustar o povo (o
que só é feito nos estágios iniciais, quando ainda existe a oposição
política), mas para dar realidade às suas doutrinas ideológicas e às
suas mentiras utilitárias.

Katniss se aproveita dessa chance para ficar mais próxima de Peeta, dessa forma
eles lutam juntos até chegarem ao final. Porém, a Capital, querendo mostrar sua força,
modifica as regras, e apenas um deles poderá ficar vivo. Então, a protagonista tem uma
excelente ideia, ela pede para que Peeta como amoras envenenadas junto com ela,
dessa forma a Capital não teria nenhum vencedor. Diante dessa forma de manipulação,
um dos idealizadores dos jogos manda eles pararem e não comerem, pois ambos serão
vencedores. O presidente da Capital fica muito irritado com esse ato, mas exige que
após os jogos ambos se mantenham como um casal, para que esse gesto não seja visto
como uma manifestação revolucionária, e sim como um ato de amor.
4

CONCLUSÃO

Jogos vorazes é um livro que amplia a visão dos jovem para problemas existentes
em sociedades totalitárias. Vive-se na sociedade do espetáculo, onde a diversão gira ao
redor de programas como Big Brother. Isso não é tão diferente de Panem, o fato é que o
presidente governa a Capital na base do “pão e circo”. Enquanto as pessoas dos distritos
sofrem com a fome, as pessoas da Capital chegam a vomitar comida para poderem
comer mais ainda em suas festas.
Em regimes totalitários, em que as pessoas não têm as mínimas condições de vida
e de liberdade, qualquer pequena faísca pode virar de fato uma explosão. A jovem
Katniss é a prova disso. Durante grande parte do livro tudo que a garota queria era
voltar para casa e cuidar da sua irmã e mãe. Entretanto, teve o azar de ter que
participar dos ‘Jogos vorazes’. Dessa forma, ela pensou em apenas permanecer viva.
Muito embora, seu coração sentia que uma mudança era necessária.

KATHÁRSIS - CENTRO DE ESTUDOS EM DIREITO E LITERATURA DA IMED

204

ANAIS DO II CIDIL

V. 2, N. 1, JUL/2014

Desde o início a protagonista se coloca como um desafio. Ao contrário de Peeta,
um jovem extremamente carismático, a jovem é muito fechada e despreza os hábitos da
Capital. Porém, sua coragem e lealdade é que fazem com que a população de Panem se
apaixone por ela. Sem dúvidas, o real ato de manifestação contrária a Capital foi o
enterro simbólico da pequena Rue, no qual, ela deixa muito claro que não está de
acordo com as regras, que eles devem ser responsabilizados.
Jogos vorazes é uma importante trilogia por demonstrar a luta de uma sociedade
futura contra o regime totalitário. Durante os demais livros da série é que a revolução
realmente acontece. O primeiro livro é a faísca da revolução, cheio de pequenos
significados que causam as chamas, presentes no segundo livro.
De fato, regimes totalitários se utilizam do inimigo para se afirmarem, e é
exatamente assim que eles controlam os distritos, colocando-os um contra os outros
nos jogos. Além da escassez de alimentos, totalmente manipulados pelo Estado. Bem
como a televisão, um dos principais meio de comunicação em massa dos dias atuais, e
que, ao contrário da Internet, pode ser totalmente manipulado.
Na noção de democracia, existe, simultaneamente, a ideia dos direitos e das
liberdades, que implicam a eminente dignidade do cidadão (versão política das
pessoas), e a da deliberação, do debate e da busca comum das melhores leis e, portanto,
da inteligência coletiva no que tem de mais nobre: a procura de uma regra justa,
imparcial, universal. Logo, a democracia compreende a ideia de liberdade e da
inteligência coletiva. Contudo, essa noção não poderia estar presente nos regimes
totalitários.
A luta pela liberdade é muito importante, embora não se possa escolher tudo que
se queira, é importante ter alguma possibilidade. Hayek traz uma importante frase de
reflexão de Lord Acton em seu livro: “Todo poder corrompe, e o poder absoluto
corrompe de maneira absoluta”15. Assim, os demais livros da trilogia se mostram muito
importantes para entender os motivos da caminhada pela liberdade.

15

HAYEK, op. cit., p.139.
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AS VIOLÊNCIAS COMO FORMA DE
RECONSTRUÇÃO DA IDENTIDADE E EMPODERAMENTO
DA SUBJETIVIDADE COMPLEXA NO CLUBE DA LUTA

T IAGO M EYER M ENDES 1
A LFREDO C OPETTI N ETO 2
RESUMO: O presente ensaio analisa o reconhecimento do indivíduo como um
fundamento básico da coexistência humana no complexo mundo globalizado da
contemporaneidade. Analisa também as relações de alteridade e subjetividade nas
relações de reconhecimento e, da mesma forma, como a luta por reconhecimento é
por vezes uma luta de poder. Destaca ainda as formas de violência em relações
liquida onde prevalecem sentimentos de vazio, em que pese há a crença de viver
uma vida completa. Ademais, verifica-se como a subversão, a violência e o
terrorismo tornam-se meios de promover um reconhecimento, mesmo que não
ortodoxo, os quais modificam o grupo, ou o indivíduo, importante em um paradoxo
de exceções.
PALAVRAS-CHAVE:
violência.

1

consumismo;

identidade;

reconhecimento;

terrorismo;

INTRODUÇÃO

Atualmente vive-se em um mundo globalizado, onde os meios de vida detêm uma
liquidez jamais vista antes. As formas de relação interpessoais se alteram com o passar
dos anos e cada vez mais os indivíduos buscam significados para suas existências,
crendo que formas pré-moldadas poderão satisfazer subjetividades complexas, desejos
viscerais e projetos de vida que sonham em não serem estereotipados.
1

2
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Neste sentido, a sociedade tornou-se uma sociedade de consumo, a qual o
mercado, a mídia e o Estado prometeram grandeza a todos, entretanto com o passar
dos anos em trabalhos pouco ou nada satisfatórios, os cidadãos começam a perceber
que a promessa da grandeza não será cumprida, mas neste momento a maioria apenas
se conforma e prossegue vivendo uma vida banal, ainda com o sonho adormecido, que
entretanto só os faz frustrarem-se.
Este desamparo gera desejos e estes são o motor da vida, todavia, com a
banalização da repressão dos desejos e com a passividade dos indivíduos (um mal-estar
de modernidade), as pessoas afundam-se em seus sofás e continuam replicando a
forma “confortável” de dominação, o sentimento de rejeição os leva a não buscarem
soluções para seus sonhos, somente remédios paliativos como o consumismo, televisão,
pequenos prazeres (como comida e o sexo), dentre outros.
Percebe-se estes sujeitos como “desajustados”, pois não são integralmente parte
da sociedade, em que pese são as engrenagens que promovem o movimento dela. Desta
forma apresenta-se o Clube da Luta. O clube é um local de promoção da liberdade
através da violência e a violência é uma forma primitiva de (re)estabelecer o domínio,
bem como, uma forma de empoderamento social, moral e de construção ou
apresentação de uma identidade em meio a uma modernidade complexa, onde luta-se
por individualidade, com pouco espaço para o diferente, o subversivo e o destoante.
Com a libertação promovida pelo Clube da Luta, o sujeito passa a reconhecer-se
naquele meio onde é reconhecido. A subversão trazida pela violência e pela profanação
da integridade física o faz existir, sentir um novo tipo de prazer que lhe sacia os desejos.
Não mais o sujeito está desamparado, pois passa a fazer parte de alguma coisa, algo
maior que uma vida fútil de perseguição de um ideal utópico.
O Projeto Desordem e Destruição constitui um terrorismo sem rosto, de
indivíduos que em comunidade buscam sua unidade individual e sua representação na
sociedade. A falta de abertura da sociedade contemporânea leva os desajustados a
cometerem crimes e buscarem através da subversão o reconhecimento.

KATHÁRSIS - CENTRO DE ESTUDOS EM DIREITO E LITERATURA DA IMED

208

ANAIS DO II CIDIL

V. 2, N. 1, JUL/2014

O livro Clube da luta de Chuck Palahniuk interpela diversos enfoques de temas
do direito, da filosofia e da sociologia, que vão desde a identidade, reconhecimento,
alteridade, ao sentimento de sentir-se cheio (mesmo em uma vida vazia) por
intermédio do consumismo, o terrorismo sem face em uma ordem de guerrilha urbana
e a violência que vai além da física tornando-se visceral, até que o sujeito torna-se
somente violência.
Com o presente artigo, busca-se expor a conceitualização de um reconhecimento
não ortodoxo, o reconhecimento subversivo, persegue-se também apresentar a
construção simbólica da identidade e do sentimento de pertença do indivíduo e
respeitando sua alteridade, incluindo-o em uma comunidade que o protege. Nem que
os vínculos que precisam ser estabelecidos para esta conexão sejam a violência, o crime
e o terrorismo.
2

RECONHECIMENTO, SUBJETIVIDADES E EMPODERAMENTO

O mundo globalizado dotado de uma liquidez de valores, de relações, de exemplos
e, pode-se dizer, de sentido, aponta para um horizonte de uma falsa promessa de
sonhos enlatados, onde o indivíduo se torna, se comporta e age crendo que está
escolhendo entre as inúmeras opções de vidas, entretanto apenas é uma pequena
engrenagem

da

máquina,

individualmente

irrelevante,

porém

coletivamente

preponderante.
No mundo contemporâneo, fruto de uma globalização e todos os seus efeitos como a comunicação em tempo real, o comércio mundial, as organizações e empresas
transnacionais com atuação em praticamente todo o planeta - a criação de uma
identidade somente atribuída ao Estado, seus conceitos de nação ou a conexão do
sujeito a um local específico do seu país não são mais o suficiente para representar
àquilo que as pessoas são, tampouco, a forma como elas anseiam ser representadas
(BAUMAN, 1999).
A complexidade da identidade atual é relacionada diretamente pela dificuldade
da aceitação do outro e seu eventual reconhecimento, as relações por vezes passam a
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ser conflitantes, pela fragilidade de identidades fixas e previsíveis, vez que, a conexão
do sujeito não se vincula mais a uma forma tradicional e linear de modo de vida,
cultura, relações, dando espaço para indivíduos cada vez mais multifacetados,
próximos em alguns sentidos e díspares em outros (HONNETH, 2003).
Neste viés se pode afirmar que o sentimento de pertença configura a identidade,
como uma de suas tantas peças de construção e, sendo uma das principais desde sua
gênese (CAMPILONGO, 2000). O pertencimento não possui somente vínculos com a
cidadania e o Estado, pois é relacionado intrinsecamente com a religião, a qual o
indivíduo professe sua fé, questões de identificação cultural, bem como, orientações e
definições políticas, sexuais, dentre outras, que compõe o sujeito.
O sentimento de pertença, desta forma, pode ser logo relacionado a questões
jurídicas e de soberania, como o Estado e sua constituição, metafísicas, como a religião,
políticas, como orientação de participação efetiva e ligações com determinados ideais
de formatação social, bem como sociológicas e filosóficas, vinculadas as suas relações
culturais e preferências diversas.
O pertencimento a comunidades criadoras de conceitos como “nós” e “outros”
entre vários “eus” diferentes, algumas vezes promove, mesmo que de forma velada,
dificuldades de aproximações entre indivíduos e culturas, desrespeitando a alteridade e
por vezes encerrando os “seus” da convivência com os demais (DOUZINAS, 2009).
Ao passo que o mundo buscou uma revolução iluminista de sentido e
individualidade, com o homem sendo o seu próprio “deus” que devesse prestar contas a
relações terrena e não metafísicas, em algum momento desta mudança as rédeas
trocaram de mãos e o sacro-homem, objeto de sua própria veneração passou a amar
uma nova e difusa divindade: o mercado.
A partir deste momento a necessidade de consumo passou a inverter os papéis, de
um momento inicial onde o homem comprava por necessidade, ele passa a ter a
necessidade de comprar. Torna-se escravo do que os objetos significam para os outros
(e para ele), transformando a si mesmo em mercadoria “você fica preso em seu belo
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ninho e as coisas que costumavam ser suas agora mandam em você” (PALAHNIUK, p.
50, 2012).
A retroalimentação provocada pelo consumo é uma estratégia eficaz, pois cria
uma relação perfeita entre o “ser alguém para ter tal objeto” e o “ter tal objeto exclusivo
para ser alguém” (LACAN, 1995). Prisões de status e cifras agrilhoam as liberdades de
escolhas dos produtos, em uma infinidade deles, o sujeito precisa aceitar que um ou
outro “o define como quem ele é” e passa a ser o que aquilo promete que ele será, pelo
menos por um tempo acredita-se nesta ilusão, até precisar de algo novo para se definir
melhor, ou definir-se o novo eu. “Nossa cultura nos fez sermos todos iguais. Ninguém
mais é verdadeiramente branco, preto ou rico. Todos queremos a mesma coisa.
Individualmente não somos nada” (PALAHNIUK, p. 167, 2012).
Neste sentido, passa-se a buscar sua posição no mundo por meio daquilo que se
tem, desde roupas até a bebida que consome, desde o sofá até o aparelho de jantar,
tudo isto, espera o indivíduo, que o componham subjetivamente e preencham o vazio
que a liquidez da vida moderna deixou na vida, afetando o psicológico (BAUMAN,
2010).
E consumir passa a ser o meio de ser reconhecido como cidadão, para
subjetivamente empoderar-se de direitos. De acordo com o parecer de Darcisio Corrêa
(2010, p. 25) a cidadania “tem a ver fundamentalmente com a participação na
comunidade política na qual o cidadão é inserido pelo vínculo jurídico”, essa posição
deve ser avaliada na contemporaneidade, sobretudo em razão do novo papel do Estado
na sociedade e da universalidade dos direitos humanos.
A cidadania também necessita ser analisada como uma relação dada pelo e
através do Estado, quando este reconhece o indivíduo como cidadão, onde o sujeito
passa a ser detentor de direitos sob os auspícios estatais.
Desta forma a cidadania, bem de grande valia do ser humano, cada vez mais
relaciona-se ao consumo, nas palavras de Nestor García Canclini (2008, p. 29), em sua
obra Consumidores e cidadãos:
Estas [formas de exercer a cidadania] sempre estiveram associadas à
capacidade de apropriação de bens de consumo e à maneira de usáKATHÁRSIS - CENTRO DE ESTUDOS EM DIREITO E LITERATURA DA IMED

211

ANAIS DO II CIDIL

V. 2, N. 1, JUL/2014

los, mas supunha-se que essas diferenças eram compensadas pela
igualdade em direitos abstratos que se concretizava ao votar, ao sentirse representado por um partido político ou um sindicato. Junto com a
degradação da política e a descrença em suas instituições, outros
modos de participação se fortalecem. Homens e mulheres percebem
que muitas das perguntas próprias dos cidadãos – a que lugar
pertenço e que direitos isso me dá, como me informar, quem
representa meus interesses – recebem sua resposta mais através do
consumo privado de bens e dos meios de comunicação de massa do
que pelas regras abstratas da democracia ou pela participação coletiva
em espaços públicos.

Na sociedade de consumo que convive-se, mais o indivíduo espelha-se aos seus
bens, aos seus objetos, na busca pela identificação da pertença, do posicionamento em
um ou mais grupos, com a latente necessidade de ter para pertencer (BAUDRILLARD,
2012). Cada vez mais o sujeito pertence aos seus bens e desta forma passam a ser os
seus bens que lhe pertencem, tornando-o indissociável da manutenção do consumo
para continuar pertencendo a um grupo e aos seus próprios bens.
Reconhecer-se se transformou em algo problemático, foge-se de tornar-se
estereotipado, busca-se e necessita-se a singularidade, sentir-se ímpar, único e
exclusivo, entretanto não se quer enfrentar a adversidade de ser o diferente, aquele que
no subconsciente da coletividade é o “outro”, aquele que não pertence ao grupo do
“nós” (HONNETH, 2013). Desta forma entrega-se a liberdade e a singularidade em prol
da coletividade e do reconhecimento (RESTA, 2014).
A relação do ser humano com o outro sempre nasce de um conflito, toda relação
interpessoal nasce de um conflito. As relações explicam a própria existência humana.
Inicialmente o outro é aquele que vem ameaçar a “zona de conforto” do indivíduo, que
pode desejar o que lhe é desejado e usurpar-lhe estes objetos, triunfando desta forma
na conquista por algo (MULLER, 1995).
Concernente a privação da relação com outra cultura, e afastamento do outro pela
diferença, Jean-François Lyotard apud Costas Douzinas (2009, pg. 155), alega que
“banir um estranho é banir a comunidade, e bane-se a si mesmo da comunidade desse
modo”. O encerramento de uma cultura às demais, bloqueia ao intercâmbio, inclusive,
de benefícios culturais oriundos de outras formas de pensamento.
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O outro, mesmo não se portando de forma agressiva, causa o conflito para a
aceitação da diferença, para o reconhecimento e para a alteridade. Paradoxalmente
somente na presença do outro que pode-se pensar em uma relação de “nós”, pois o
grupo só consegue se definir mediante a presença do diferente, só a partir da
observação de algo “não igual” que chega-se ao conceito de “igual”, somente com a
existência do “externo” que nasce o reconhecimento do “interno” (HABERMAS, 2007).
E o consumismo cria esta noção de “nós” e “eles” através da capacidade
econômica de aquisição de bens, do que se consome e onde se consome, dando gênese a
grupos fechados de compradores que ao adquirir passam a compreender-se de forma a
hibridizarem-se com o que adquiriram. Subjetivamente torna-se o objeto, neste
momento a relação lógica de “ser” e “ter” transforma-se em “ter” e “ser”.
Os indivíduos “desajustados” que apesar de serem consumidores, pagarem
tributos, possuírem empregos no mercado de trabalho, são renegados de serem alguém
e é onde o Clube da Luta abarca a todos. Transforma-se em uma comunidade fechada,
onde estes passam a serem reconhecidos, criam laços de solidariedade, fraternidade e
alteridade entre eles. Os ferimentos os fazem serem reconhecidos nas ruas, começam a
perceber futuros membros. A violência os une. A subversão os faz serem alguém no
meio da multidão. Mesmo que considerados inimigos. “Enquanto permanecer no clube
da luta você não é definido por quanto dinheiro tem no banco. Você não é o seu
trabalho. Não é a sua família nem é quem acha que é” (PALAHNIUK, p. 178, 2012).
No instante em que as identidades perdem o cunho moral estabelecido pelas
éticas sociais, que a transformavam em algo inerente do ser humano, a relação de
sentimento de pertença, a algum lugar, religião, comunidade, determinada cultura ou
grupo, torna-se essencial, para o estabelecimento do conceito de “nós” e a garantia de
que esse grupo fornece ao “eu” (LUCAS, 2010).
No livro Clube da Luta os modelos de vida do American way of life não
controlam aquele grupo, quando eles tornam-se membros do Clube da Luta, sentir-se
dentro de alguma coisa os transforma em uma unidade, passam a ter a sensação de
“nós” e poder sentir que estão incluídos em algo, não são mais, como sempre foram os
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excluídos. Na coletividade construída no clube eles extravasam as frustrações por meio
da violência.
Para Bauman (2003), no mundo contemporâneo, onde formas fragilizadas dos
conceitos de lealdade e de vínculos mais profundos há uma transitoriedade
permanente, onde tudo escorre pelas mãos, nada mais é certo, e sim vazio, mutante e
líquido. Com essas mudanças constantes os sujeitos passam a buscar formas de
garantia da segurança e nisso, os retornos a ideias de comunidade tornam-se atrativos,
pois estabelecem uma segurança nas constantes dicotomias que levam as incertezas.
E ao perceberem-se como “rejeitados” e entenderem-se desta forma, os membros
o clube da luta passam a reagir de formas diferentes, a desconstruir as promessas do
governo e da mídia que o consumo os faria heróis e decidem assumir uma posição de
participação em meio a sociedade (PALAHNIUK, 2012).
As pessoas em que você quer pisar, nós, somos as pessoas das quais
você depende. Somos nós que lavamos suas roupas, preparamos sua
comida e servimos seu jantar. Arrumamos sua cama. Cuidamos de
você enquanto dorme. Dirigimos as ambulâncias. Passamos as suas
ligações. Somos cozinheiros e motoristas de táxi e sabemos tudo sobre
você. Processamos seus pedidos de seguro e gastos do cartão de
crédito. Controlamos todas as partes da sua vida.
Somos os filhos do meio da história, criados pela televisão para
acreditar que algum dia seremos milionários, astros de filmes ou da
música, mas não seremos. E estamos entendendo isso agora (p. 206).

Na

mesma

vereda,

o

empoderamento

das

classes

economicamente

desprivilegiadas é uma forma de conquista do direito da multidão. “Apesar da
infinidade

de

mecanismo

de

hierarquia

e

subordinação,

os

pobres

estão

constantemente expressando uma enorme força de vida e produção” (HARDT; NEGRI,
p. 175, 2005).
Entretanto, a busca de mudança de perspectiva é necessária para o avanço da
sociedade e para o reconhecimento das relações, logo, “precisamos reconhecer que os
pobres não são apenas vítimas, mas também agentes poderosos” (HARDT; NEGRI, p.
175, 2005). Tanto que há uma crítica quanto a colocação dos membros do clube, “vejo
os homens mais fortes e inteligentes que já viveram [...] esses homens estão enchendo
tanques de carros e servindo mesas” (PALAHNIUK, p. 186, 2012).
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Ainda deste sentimento de abandono, pode-se apresentar o abandono pelo
sagrado, a profanação dos humanos para que possam reassumir o controle de suas
vidas “Tyler achava que conseguir chamara a atenção de Deus sendo mau era melhor
do que não conseguir atenção nenhuma. Talvez porque seja melhor o ódio de Deus do
que a indiferença Dele” (PALAHNIUK, p. 176, 2012). O sentimento de desamparo
amplia-se, causando uma tristeza psicológica que precisa ser suprida.
Somos os filhos do meio de Deus, de acordo com Tyler Durden, e não
temos lugar especial na história nem atenção.
A menos que consigamos chamar a atenção de Deus, não teremos a
menor chance de danação ou redenção” (p. 176).

Neste caminho, os membros do clube da luta passam a agir em condutas
criminosas, criando o Projeto Desordem e Destruição, para serem reconhecidos pela
sociedade, adentrarem no sistema de leis, mesmo que como infratores. Atingir o “o
desastre é uma parte natural da minha evolução – Tyler sussurrou – rumo à tragédia e
a dissolução” (PALAHNIUK, p. 136, 2012). Por meio da profanação do sagrado e da
cultura contemporânea, os membros do clube estavam chamando atenção de Deus e
receberiam a danação, que parece substancialmente mais importante que a indiferença.
3

VIOLÊNCIAS, TERRORISMO E ESTADO DE EXCEÇÃO

A violência é uma forma primitiva de conquista ou reconquista de dominação.
Quando outros meios e empoderamento falham ou não são conhecidos pelo agente, ele
vale-se da violência para assumir uma posição e dominar aqueles os quais ele consegue.
“A meta era ensinar cada homem no projeto que ele tinha poder para controlar a
história. Nós, cada um de nós, pode controlar o mundo” (PALAHNIUK, p.152, 2012).
Neste sentido, a violência gera uma espiral crescente, no sentido que agir
violentamente provocará outras formas de violência.
Ao momento em que a violência é legitimada como direito do homem, não mais
se poderá desobrigar alguém de recorrer a este direito, ampliando o efeito de espiral
crescente da violência (MULLER, 1995). Acaba que a ideologia da violência permite
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com que indivíduo justifique a sua violência. Deste modo, a violência transforma-se em
uma fatalidade banalizada como o método mais simplificado de resolução de conflitos.
O conflito é a gênese das relações interpessoais. As relações humanas constituem
a subjetividade e a personalidade, explicando a própria existência humana, sendo que
esta não é apenas viver (ou sobreviver), mas, viver com os outros. O ser humano
essencialmente é um ser coletivo (MULLER, 1995).
Ademais, necessário ressaltar que existem diversas formas de violência: violência
física (aquela que atenta contra a integridade física e a vida do sujeito), violência
psicológica (aquela que agride o indivíduo de maneira subjetiva e psicossocial),
violência moral (a qual abusa do sujeito em seus princípios éticos e de conduta ou o
coage hierarquicamente), dentre outras. Logo, o ato de violentar é sempre um ato
complexo, o qual parte do ser humano, revestido de vontade ou não.
A agressividade pode ser benéfica ou maléfica, destruidora ou criadora, pois se
trata de um poder de combatividade e de afirmação da própria personalidade humana.
A agressividade interage com o medo, levando em conta que o medo não é uma
vergonha, sendo ele uma técnica de sobrevivência. Todavia, dominar o medo, assim
como, as emoções e paixões que ele suscita, permite exprimir a agressividade de uma
forma benéfica e criadora (MULLER, 1995).
A violência é uma pronta satisfação do desejo advindo do ódio. Viver é uma luta
pela existência. A existência complexa tem a ver com defender os direitos básicos
próprios, bem como, daquela comunidade à qual se é solidário (ZIZEK, 2012).
A violência é banalizada e tornou-se a forma mais instantânea de resolução de
conflitos. Por vezes a violência e a subversão estão interligadas, nos momentos em que
o indivíduo vale-se da violência destrutiva para buscar destruir um modo de
convivência estipulado no cotidiano, pelos principais agentes norteadores do mundo
globalizado, como o mercado, a mídia, o estado, uma cultura dominante, dentre outros.
“Conflitos, como diferentes de outras formas de interação, sempre envolvem poder, e é
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difícil avaliar o poder relativo dos contedores antes do conflito ter estabelecido o item”3
(LEWIS, p. 134, 1965).
Precisa-se notar que mesmo formas sutis representam violências, muitas vezes
simbólicas, cita-se o mercado como uma forma tradicional de violência, já que este
imputa desejos inalcançáveis e, se todo conflito nasce de um desejo, e a deformação do
conflito transforma-se em violência, pode-se perceber que esta afirmação está correta.
Ainda, como violência simbólica do mundo globalizado, nota-se as características de
moda e beleza estipuladas por indústrias do entretenimento, cosméticas e
pornográficas, as quais criam um patamar praticamente inatingível pelo ser humano
comum, o qual não tem capacidade econômica, nem sequer tempo para alcançar esse
padrão.
Ademais, a violência é uma forma de extravasar frustrações. Trata-se de uma
forma simplória de conquistar um espaço em meio à multidão. Toda vez que se violenta
alguém, isto representa, segundo Kant (2008), uma forma de desumanizar o indivíduo,
estabelecendo uma nova relação de poder, onde um percebe-se mais “humano” que o
outro. Já na violência promovida pelos crimes de roubo, não se subtrai do outro apenas
o objeto, entretanto subtrai-se o que aquele objeto representa.
Em meio a um grupo, a violência precisa ser aceita para ser replicada. A violência
precisa ser uma característica daquela “comunidade” para que esta seja utilizada dentro
e fora do grupo, conquanto aquele que promover a violência em um grupo no qual não
a aceita como resolução de conflitos tende a ser excluído do deste convívio, entretanto,
ao ser aceita a violência por um grupo, este irá potencializar a violência por um “efeito
manada”,
Algumas das perspectivas do homem sobre a violência são
psicoculturais em origem, o resultado de padrões de socialização que
encorajam ou desencorajam os cartazes exteriores de agressão e de
tradições culturais que sancionam respostas coletivas violentas e
várias espécies de carências. Estas perspectivas são atitudes recalcadas
sobre, ou predisposições normativas para a violência (MACKENZIE,
1978, p. 156).

3

Tradução livre do inglês para o português.
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Nesta lógica, em um grupo violento, o membro do grupo que não replica a
violência acaba por ser excluído do grupo, logo, a violência torna-se a medida de
conexão com esta coletividade. Gerando por seus membros cada vez mais abusos, que
explicitam normalmente à relação daquele membro e sua fidelidade ao grupo. Assim,
“hordas” de indivíduos que assumem um caráter primitivo de conquista, acabam
buscando a aceitação deste grupo por meio da imposição agressiva (ENRIQUEZ, 1995)
Em pouco tempo, a única coisa que o grupo representa e a única forma que se faz
representar é através da violência.
Cria-se, desta forma, a sensação que quanto mais primitivo o grupo, mais violento
ele será, deixando e status de grupo para assumir um status de horda. Migrando de
uma vida complexa, considerada avançada, uma bios, a vida em sociedade que tenta
proteger-se do caos, para uma zoe, sendo esta uma vida caótica, primitiva, subversiva,
onde impera um animalismo e a vida nua, permanecendo-se em constante estado de
exceção (AGAMBEN, 2002).
Há um prazer nefasto em profanar, subverter a sociedade e disseminar o caos
entre aqueles que o veneram e o promovem. Quando um grupo apropria-se deste
caráter subversivo, ao causar intranquilidade e medo na sociedade, este atinge seu
objetivo (BECK, 1992). “Temos que mostrar a esses homens e mulheres a liberdade, e
faremos isso escravizando-os. Mostraremos a eles coragem ao assustá-los.”
(PALAHNIUK, 2012, p.187).
Esta é uma forma de protesto político, por vezes anárquico, contra os moldes
promovidos pelas violências simbólicas da contemporaneidade.
Quando Tyler inventou O Projeto Desordem e Destruição, ele disse
que a meta não tinha nada a ver com outras pessoas. Tyler não se
importava se outras pessoas se ferissem ou não. A meta era ensinar
cada homem no projeto que ele tinha poder para controlar a história.
Cada um de nós pode controlar o mundo (PALAHNIUK, 2012, p. 152).

Após certo tempo clube da luta transforma-se em Projeto Desordem e Destruição,
onde une diversos indivíduos como um exército de guerrilha. Este grupo busca destruir
as matizes da sociedade contemporânea, corrompendo seu sistema econômico e sua
história, os quais representam violências simbólicas contra a maior parte da população,
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já que esta parte, em que pese seja a que mantém, nunca consegue alcançar o fim do
American Dream, tornando-se escravos de um sistema que eles próprios mantêm,
todavia, os destrói,
Há uma categoria de homens e mulheres jovens e fortes que querem
dar a própria vida por algo. A propaganda faz essas pessoas irem atrás
de carros e roupas de que elas não precisam. Gerações têm trabalhado
em empregos que odeiam para poder comprar coisas de que realmente
não precisam. – Não temos uma grande guerra em nossa geração ou
uma grande depressão, mas na verdade temos, sim, é uma grande
guerra de espírito. Temos uma grande revolução contra a cultura. A
grande depressão é a nossa vida. Temos uma depressão espiritual
(PALAHNIUK, 2012, p. 186).

Ao assumir este caráter de arauto do caos, o Projeto Desordem e Destruição acaba
se tornando uma espécie de terrorismo. O terrorismo é um inimigo liquido da ideologia
de segurança e tranquilidade que o Estado promete aos seus cidadãos. Líquido, pois age
de forma surpreendente, simbolizado por signos, marcas, nomes, entretanto não é um
inimigo com face e o qual segue um padrão, representando uma maior insegurança
perante a incerteza do que ocorrerá a seguir. “Do mesmo jeito que o clube da luta faz
com escriturários e bilheteiros, o Projeto Desordem e Destruição quebrará a civilização
para que possamos fazer do mundo um lugar melhor” (PALAHNIUK, 2012, p. 155).
Quando uma determinada quantidade de pessoas age de forma desorganizada,
elas não passam de uma multidão, conquanto que quando passam a organizarem-se,
tornam-se um grupo, neste momento passam a ter força de alterar e manipular a
organização estatal e deteriorar as relações institucionalizadas pela sociedade (HARDT;
NEGRI, 2005, p. 175). No momento em que buscam subverter a ordem por meio de
atos violentos contra símbolos de status e poder, pouco se importando com os efeitos
colaterais e se atingirão outras pessoas, este grupo passa a agir de forma terrorista.
O terrorismo pressupõe a busca da quebra de uma hegemonia de convivência
harmônica de um grupo de pessoas de uma sociedade, de uma cultura ou de um
Estado. Utiliza-se da violência em diversos sentidos, desde a agressão para imputar o
medo, como também para se fazer ser visto e reconhecido. O terrorismo persegue
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estipular um estado e exceção no seu adversário, tornando-lhe as relações caóticas e
inseguras (ZIZEK, 2014).
Ademais, faz-se meio de terrorismo a profanação daquilo que é percebido por
certa sociedade como sacro. De forma subversiva, tenta-se corromper o viés de divino e
eterno. Neste sentido, os alvos do terrorismo são os objetos, locais ou construções, os
quais representam os símbolos daquilo que se busca destruir. Colocar a cultura em
choque sempre é um objetivo.
Com a profanação destes espaços através da violência, espera-se que estas saiam
da posse pelo divino e retornem à posse dos humanos. Ao retornar à posse dos
humanos, eles poderão repensar a sua relação com estes objetos. Somente ao sacrificarse algo, que isto pode novamente ser compreendido como pertencente ao homem, desta
forma o homem pode destituir o poder, outrora divino, de instituições, objetos e locais
(AGAMBEN, 2008).
A reconquista do sagrado por meio da subversão é uma forma de demonstrar que
não há preceitos imortais e indestrutíveis. Desde as matizes do iluminismo, o homem
colocou-se na posição de Deus, entretanto, busca de forma constante justificar relações,
atitudes, ações, os quais necessitam de um poder dominante. Desta forma, a maior
parte da sociedade entende confortável a manutenção de poderes superiores, sacros,
que lhe trazem conforto e justificativa em suas atitudes.
Com símbolos de poder que parecem ser eternos sendo destruídos, instaura-se o
medo e, em um nível maior de medo, instaura-se o estado de exceção (ZIZEK, 2014).
Paradoxalmente, o estado de exceção causa mais medo, visto que quebra as garantias
tão fundamentais para uma vida fora do caos. Compreende-se que no mundo atual
diversas culturas coexistem, entretanto, quando uma cultura apresenta-se subversiva,
retira as demais de sua zona de conforto, pois ameaça-lhes a manutenção do modo de
vida secularizado e esta mudança causa agonia aos seres humanos (ZIZEK, 2003).
O indivíduo que compõe este mundo da contínua exceção é chamado por
Agamben (2008) de Homo Sacer e vive em um estado de não-lei, ou de força de lei
opressora,
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o Homo sacer de hoje é o objeto privilegiado da biopolítica
humanitária: o que é privado da humanidade completa por ser
sustentado com desprezo. Devemos assim reconhecer o paradoxo de
serem os campos de concentração e os de refugiados que recém ajuda
humanitária as duas faces, “humana” e “desumana”, da mesma matriz
formal sociológica (ZIZEK, , 2002, p. 111).

O direito é uma busca por garantias de relações interpessoais. A positivação do
direito representa a ideologia de que todos são revestidos de direitos garantidos,
efetivos, válidos e conhecidos, e se usurpados destes direitos, aquele que atentou contra
o seu direito sofrerá as sanções decorrentes de seus atos. Cria-se a ilusão que não
haverá crime impune e que a responsabilidade norteará os atos. O próprio direito
estipula relações de poder e é uma forma de manutenção do poder secularizado em
instituições.
De acordo com Locke, a liberdade para lutar pelo equilíbrio de poder, utilizandose as forças em busca de uma justiça social, passa a ser direito constitutivo de ter
direitos constituintes a uma sociedade menos fragmentada e violenta (MULLER, 1995).
O Estado vive em uma relação de poder, garantido e efetivado por uma violência
legitimada. Assim, a violência passa a ser um coerente meio de dominação. A missão
específica do estado é estabelecer, manter e, se necessário, restabelecer a “paz”,
garantindo segurança para os cidadãos, custe o que custar.
O Estado necessita de “garras e dentes” e a violência torna-se a forma de manter
este “Leviatã” no poder, confundindo a vontade do estado com a vontade do Povo por
meio da coação. Isto pode ser realizado por meio de diversas formas de violência que
são exercidas, entre elas pode-se citar o contrato social e a democracia.
O direito só têm sua gênese, mediante a existência de uma força reguladora que
pode lhe implementar, seja através de uma sanção ou por meio de um “poder” de
tornar justa uma relação injusta anteriormente. Neste viés, a força não é a violência, e
só pode-se pensar em convivência harmônica em um cenário de reconhecimento,
efetividade e legitimidade da força como promovedora de justiça (MULLER, 1995).
Já em um estado de exceção, nem mesmo o direito é uma garantia. Quando
corrompe-se o próprio mantenedor e instituidor de garantias das formas de poder,
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rompem-se de forma fundamental as relações e limites das forças de poder que regem a
sociedade, ampliando um desequilíbrio que gerará injustiças. Nessa perspectiva tem-se
que a justiça é o equilíbrio dos poderes.
O estado de exceção busca a continuidade de existência de uma sociedade,
devendo fazer todo o possível para que isto ocorra (AGAMBEN, 2008). Nesta vereda
não há mais uma preocupação com a justiça e, da mesma forma que o terrorismo, o
estado de exceção por meio da coerção e força, age de forma a negligenciar os danos
colaterais em prol de um objetivo central. Reproduzindo a máxima maquiavélica de que
os fins justificam os meios.
Torna-se dessa forma uma dicotomia de como o próprio direito prevê um estado
de “não-direito” (AGAMBEN, 2008). E como o estado de exceção, que busca a
manutenção da sociedade, vale-se de alguns meios de conquista e reconquista do
poder, os mesmos do próprio terrorismo, como a violência e uma relação de medo com
a sociedade, medo tanto por meio da agressividade, quanto por meio da falta de
garantias e de relações duradouras.
4

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O mundo atual baseia-se em uma promessa de liberdade que não se cumpre.
Além de sonhos que não serão realizados, porém promovidos a exaustão pelos meios de
manipulação de massas. Mesmo o mais desajustado acaba promovendo e aceitando o
discurso da sociedade atual, entretanto, pode-se perguntar até que ponto esses desejos
não cumpridos são benéficos à sociedade? E se são destrutivos, por que replicá-los
incessantemente?
Estas são questões trazidas no livro Clube da luta e que tentam ser
desconstruídas por Tyler Durden em uma jornada de auto conhecimento em uma
complexa e visceral relação intrapessoal.
O consumismo é uma primeira forma de reconhecer-se e se fazer reconhecer.
Uma forma institucionalizada, aceita e replicada pela sociedade, a qual mantém o
cidadão na zona de conforto, pois por uma relação de mimetismo em pouco tempo
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todos estão agindo iguais e desejando as mesmas coisas. Entretanto, o consumismo é
um prazer momentâneo, o que o faz ser tão eficaz, pois se retroalimenta, conquanto,
como uma espécie de “remédio paliativo” acaba sempre permitindo que a “doença”
volte.
A busca por reconhecimento é uma forma de fazer-se existir em um mundo, por
vezes a necessidade de abandonar o sentimento de desamparo obriga os indivíduos a
utilizarem a única maneira que se apresenta à sua escolha, a violência. A violência
representa

uma

subversividade

subjetiva

do

ser

humano,

uma

busca

de

empoderamento e reconhecimento através de um modo primitivo, que instintivamente
apresenta-se aos desajustados como uma saída, principalmente quando ela é fruto de
um “efeito manada” e é aceita por uma comunidade.
O sujeito vive à busca de aceitação que só se dá pela existência e reconhecimento
promovido pelo outro, logo, subjetivamente, o ser humano sempre busca a sua própria
existência e o sentido da mesma no outro, que ele reconhece como diferente, porém,
não inferior. Só faz sentido criar o conceito de “nós” perante a existência do conceito
“eles” e, da mesma forma, “eles” tampouco existiriam, como grupo social assim
percebido, sem a presença de “nós”.
O terrorismo promovido pelo Projeto Desordem e Destruição acaba sendo uma
forma de destruir os signos opressores da sociedade, busca uma profanação ao que esta
carrega por sagrado, como sua história a ser venerada, o dinheiro a ser ganho e o
conforto a ser mantido, tudo para explicar o motivo pelo qual todos aceitam abrir mão
de suas liberdades em prol de uma promessa que não é cumprida. Ademais, por meio
do terrorismo, os sujeitos sentem-se adentrando o direito, mesmo que para a “danação”
estipulada por eles.
Neste sentido, o presente artigo busca expor a complexidade dos desejos como
promovedores da perseguição por ideais. A necessidade dos indivíduos de fazerem-se
reconhecer e não mais sentirem-se desamparados, não serem “uma geração perdida na
história”, mesmo que o reconhecimento venha com cunho negativo ele apresenta-se
necessário, e, por vezes, a violência é a única forma de atingir o objetivo de sentir-se
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parte de algo e da mesma forma parte do todo. A subversão acaba por ser a forma
possível de liberdade.
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NO MANANTIAL:
CRIME, POSSESSÃO E HONRA
O BUCOLISMO PATRIARCAL EM SIMÕES LOPES NETO

J ULIANA G OMES S ILVA 1
A DAMIR A NDRÉ S ILVA 2
RESUMO: O estudo busca analisar a interface entre direito e literatura,
demonstrando que há conexão entre diferentes áreas do saber. Literatura é arte, e a
abordagem do direito através desta deve ter o condão de desvelar a materialização
do direito que existe na ficção. O cenário é o Rio Grande do Sul no conto No
manantial de João Simões de Lopes Neto. Os fatos acontecem no final do século
XIX. A conexão entre o tema e o direito está materializada no direito penal e na
criminologia, todavia, a obra é rica na descrição da sociedade da época. É escrito
numa linguagem regional, ambientada nos campos rio-grandenses, economia
baseada na pecuária, influência religiosa, e um predomínio caracteristicamente
patriarcalista. A mulher era relegada a figura de responsável pelas funções da casa,
procriar e obedecer. Mesmo no patriarcalismo, na postura androcêntrica, não se
pode negar o direito a liberdade e dignidade humana. Observa-se a coragem da
mulher, o pai na defesa da honra e vida, mesmo que a ação o levasse a morte. Essa
defesa representava a reafirmação do tipo de sociedade. A violência à mulher
constituía ofensa ao poder patriarcal. Crime, castigo pela morte, (in)justiça pela
violência e desigualdade de gênero são inerentes ao relato.
PALAVRAS-CHAVE: criminologia; direito penal; Manantial; patriarcalismo.
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INTRODUÇÃO

O presente estudo tem por objetivo mostrar a proximidade entre direito e
literatura, e como as duas vertentes do conhecimento se tangenciam ao longo da
existência, a possibilidade da arte antecipar-se a realidade, ou ainda da realidade
reproduzir a ficção. O artigo estuda a narrativa, No manantial, um conto que faz parte
da obra Contos gauchescos e lendas do sul. Os fatos acontecem no final do século XIX,
início do XX.
A inafastável conexão entre o tema e o direito está materializada no direito penal
e na criminologia, todavia, a obra é rica na descrição da sociedade da época, retrata a
paisagem rural, costumes, economia, vocabulário regional, crenças, religiosidade, e
superstições.
Naquela sociedade patriarcalista, ocorreu o romance. O amor entre dois jovens. A
possessão doentia do outro. Crimes, mortes, vingança fluem no conto, com o
desaparecimento dos personagens. Preservada ao final a honra da família.
No final a desconstrução, a ruína de todo o cenário onde se contextualizou o
conto, mas também o início de um novo ciclo.
A narrativa revive no leitor os fatos e as emoções experimentadas pelos
personagens, o que é uma das aspirações da ligação entre direito e literatura: a
humanização do direito através da literatura.
2

NO MANANTIAL:
ROMANCE, AMOR, CIÚMES, POSSESSÃO E MORTE

No Rio Grande do Sul antigo, a história assim se passa: “Mas onde quero chegar:
vou mostrar-lhe, lá, bem no meio do Manantial, uma cousa que vancê nunca pensou
ver; é uma roseira, e sempre carregada de rosas [...]”. E continua o autor na sua
narrativa: “Gente vivente não apanha as flores porque quem plantou a roseira foi um
defunto... e era até agoura um cristão enfeitar-se com uma rosa daquelas!...”3.
3

LOPES NETO, João Simões. Contos gauchescos e lendas do sul. 2. ed. Porto Alegre: L&PM, 2013. p. 99100.
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Após descrever minunciosamente a paisagem, os campos, vegetação, a beleza
bucólica do local, os indivíduos que participaram do funesto conto, o autor traça uma
cena de evidente ligação com o direito penal e com a criminologia, sobretudo porque a
questão iniciou pela possessão que um dos personagens sentia pela mulher. Havia que
se manter a relação de poder, evidencia-se assim, a sociedade patriarcal da época.
O patrão Mariano: “Tocava uma carreta de tolda, uma ponta de gado manso e
uma quadrilha de ruanos. De gente, ele, duas velhuscas, uma menina, uns pretos,
campeiros e uma negra mina, chamada mãe Tanásia”4.
A moça, Maria Altina, filha de Mariano, dono daquelas terras, conheceu na reza
de um terço, na casa do brigadeiro Machado, André, que lhe presentou uma rosa
vermelha. Ao retornar para sua casa, plantou o galho de flor, de onde nasceu a roseira,
que ornamentava seus cabelos todos os dias. Transparece na narração que o casamento
já ficou tratado, porque era a vontade do pai.
Neste contexto, percebe-se diversos traços marcantes do conto que o situam, no
final do século XIX, na região rural do Rio Grande do Sul, com as características que
são a religiosidade, a superstição, a força política nas patentes militares, e o
patriarcalismo.
Ocorre que havia outro interessado no amor da moça. Chicão, filho do Chico
Triste. Maria Altina não se interessava por este, inclusive do mesmo tinha medo.
Segundo o autor,
Ele era um bruto, que só olhava, só queria a Maria Altina - de carne e
osso -. Do mais não se lhe dava; não queria saber se a menina era
vergonhosa, ou trabalhadeira ou prendada.
Ele só olhava-lhe para as ancas, e os seios, e para a grossura dos
braços, era -, mal comparando - como um pastor no faro de uma
guincha...
A rapariga tinha-lhe quase tanto medo como raiva. Uma vez ele pediulhe uma muda da roseira, e ela, sem negar, para não fazer desfeita,
disse-lhe que tirasse o que quisesse.
Mas eu quero é dada pela senhora!...5

4
5

Idem, p. 101.
Idem, p. 103.
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A delicadeza feminina era a todo tempo testada e vilipendiada pelo homem. Dos
presentes que lhe mandava, a moça não queria saber e Chicão descarregava sua
crueldade nos mesmos, o que causava na “prenda”, revolta e asco, nas palavras do
autor medo e raiva.
No dia dos fatos, todos da estância foram até a propriedade do Chico Triste, a fim
de ajudar na organização de um jantar. Festa grande, naqueles tempos. Maria Altina
em casa, com doçura de quem estava apaixonada, e sentindo a segurança do próprio lar
- cantava, o que foi interrompido pela maldade do homem que a tinha como objeto de
cobiça.
Quem canta pra tu ouvires
Devia morrer cantando...
Pois quando daqui saíres,
Do cantor vais te olvidando;
E, pode ser que morrendo,
Dele então tu te lembrasses;
Se visses outro defunto,
Ou se outra vez tu dançasses...
Minha voz no teu ouvido,
Soluçaria de dor,
Não por deixar a vid...6

Aproveitando a solidão dos campos e a fragilidade das mulheres que ficaram em
casa, Chicão foi ao encontro de Maria Altina, achando-a com sua avó. Na entrada, o
primeiro crime, vil, a traição contra a avó, golpeando a mulher na cabeça. Maria Altina
ainda ouviu-a, dizer: Bandido, bandido. Veio então para a outra vítima:
E nem acabou o verso, porque estourou na cozinha um esconjuro e
logo a voz da avó, sumida e arroucada, gritando - bandido! bandido! e depois um gemido ansiado, uns ais… e um baque surdo...
De pé, com o timãozinho numa mão e a agulha na outra, pálida como a
cal da parede, o coração parado, Maria Altina pregada no chão, de
puro medo, ouviu... ouviu…, e aí no mais entrou e veio a ela o
Chicão..., - o Chicão, entende vancê? - com uns olhos de bicho acuado,
e um bafo de fogo, na boca...
E como ele chegou, atropelou-a, agarrou-a, apertou-a, abraçando-a
pela cintura, metendo a perna entre as dela, forcejando por derrubála, respirando duro, furioso, desembestado... mais mordendo que
beijando o pescoço amorenado... e garboso...
6

Idem, p. 105.
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A rapariga gritou, empurrando-o num desespero, unhando-lhe a cara,
ladeando o corpo, por fim atacou-lhe os dentes num braço.
Ele urrou com a dor e largou-a um momento; ela aproveitou o alce e
disparou..., ele quis pegá-la de novo, mas no mover-se enredou as
esporas no timãozinho que caíra, e testavilhou maneado…
A pobre, ao passar pela cozinha viu a avó estendida, com as roupas
enrodilhadas, a cabeça branca numa sangueira... e então desatinada,
num pavor, correu para o umbu e foi o quanto pulou a cavalo e já
tocou, a toda, coxilha abaixo!...7

Agredida, fragilizada, amedrontada a moça foi valente. Defendeu-se, esquivou-se
e fugiu, correu, chegou aos cavalos encilhados, mas o assassino veio atrás. A fuga, a
correria prosseguiu naqueles campos lindos, naquela paisagem rural, talvez quem
olhasse de longe imaginasse uma brincadeira de amor. Dois bons cavalos a galope nas
coxilhas, com dois apaixonados, numa luta de amor.
Mas não, a perseguição era de vida ou morte. O amor bandido, a possessão, a
certeza de que o corpo da mulher lhe pertencia, contra a inocência da menina. A fera na
caçada, a doce presa numa fuga desesperada.
No campo, numa baixada se encontrava o lodaçal. Um banhado, uma reserva,
inofensivo, um adorno ao campo. Os cavaleiros tocaram suas montarias até lá. Talvez o
destino, o desconhecimento do perigo, ou o desespero da moça tenha determinado o
seu próprio fim.
O cavalo pulou no manantial, e afundou, as patas, a barriga com sua encilha, e foi
sorvendo a montaria, a moça, até tudo sumir, restando apenas a rosa vermelha.
O Autor continua a narrativa “[...] A campeirinha varejada no arranco, sumiu-se
logo na fervura preta do lodaçal remexido a patadas!... E como rastro, ficou em cima,
boiando, a rosa do penteado”8.
E com Chicão não foi diferente, seu cavalo também saltou no lodaçal. O cavaleiro,
também se viu envolvido pela lama negra que lhe sugava para o centro. A morte
também lhe foi anunciada.

7
8

Idem, p. 105-106.
Idem, p. 106.
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Na casa, havia ficado a mãe Tanásia, que ao ver a cena, correu para o paiol, para
se esconder. Ao entrar na cozinha viu a morta. Ainda teve tempo de ver a perseguição
entre Chicão e Maria Altina. Diante da cena, tentou avisar Mariano. O caminho mais
curto seria passar pelo olho-d'água. Quando presenciou o desfecho daquele triste
acontecido.
A mãe Tanásia ficou estatelada…, e daí a pedaço - em que olhou só,
sem pensar nada - foi que a coitada falou.
— Eh! eh!… siô moço!… que é que suncê fez!...
E o desalmado gritou-lhe:
— Vai, bruaca velha, vai contar!...
— Ah! ah!... Deus perdoe!...
E foi andando, estradinha afora, lomba acima, apurando o passo, um
pouco renga9.

Nesse momento se chegaram até a casa aqueles que estavam na lida de campo, já
que se aproximava a hora da refeição. Viram somente um cavalo encilhado. Entraram
na cozinha e testemunharam a cena. Os cabelos brancos da avó, banhados no sangue da
boa mulher.
Alguns pensaram em fugir para que não lhes fosse atribuída autoria do crime, no
entanto, outros resolveram contar ao patrão.
E vinha o Mariano, quando ouviram-se gritos das mulheres que encontraram a
mãe Tanásia.
E quando a ranchada das damas chegou perto e viu... viu o Chicão
atolado; o Chicão atolado, e logo adiante, no barro revolvido, a rosa
colorada boiando; a rosa boiando, porque a moça estava no fundo,
afogada, porque...porque...por causa do Chicão?...por medo dele, que
queria abusar dela? Quando as senhoras-donas, todas caladas, viram
aquele condenado, e uma, mais animosa, gritou-lhe – cachorro
desavergonhado! - foi que a mãe dele, jungindo as lágrimas para não
saltarem, perguntou10.

O estilo que o autor adota, repetir palavras e frases, com a intenção de reforçar o
que está afirmando, e dar sentimentalidade para a narrativa.
- Chicão, meu filho, que é isto?
- Atolado;... as esporas;...um laço!
9
10

Idem, p. 106.
Idem, p. 109-110.
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- Filho!... que desgraça! E a Maria Altina?...
- Aí!...embaixo da rosa... [...]
O Mariano vinha com os olhos raiados de sangue e batendo os dentes,
como um porco queixada...
E quando paramos todos e vimos o jeito daquele rufião maldito, ainda
um lembrou, alto:
-Vamos laçar o homem, e puxar para fora!...
O Mariano porém, gritou:
- Espera!... - e voltando-se para o atolado, indagou:
- Por que mataste a velha?
- Não!
- Viste a Maria Altina?
- Não!
- Que buraco é esse, aí na tua frente?
- Não sei!
- E aquela rosa...também não sabes?11

Ao campeiro rude, não faltou a sensibilidade na dor, ao notar a rosa – que
indicava a presença da moça. A rosa simbolizava a beleza da mulher e a pureza da
menina, – é o ponto sensível do conto.
Posteriormente segue o interrogatório macabro. Há que se imaginar os
pensamentos do pai, e com isso todos os sentimentos que no momento o afligiam.
- Pois sei, sim! É ela...e a velha, também, fui eu...e agora?...
- Vou arrebentar-te cabeça...
- Arrebenta! Se não fosse as esporas!...12
Então o Mariano sacou a pistola do cinto e trovejou...e errou!
Secundou o tiro e a bala quebrou o ombro do Chicão, que deu um urro
e estorceu-se todo, quis firmar-se, porém o braço são afundava-se no
barro, acamando os capins já machucados; com esses tirões e arrancos
o manantial todo tremia e bufava, borbulhando...
O Mariano amartilhou a outra pistola; o Chicão berrou de lá.
- Mata! Eu não pude!... mas o furriel também não há de!...
Mas nisto a mãe dele abraçou-se nos joelhos do Mariano, e o padre
missioneiro levantou a cruzinha do rosário, meteu o Nosso Senhor
Crucificado na boca do cano da pistola... e o Mariano foi baixando o
braço...baixando, e calado varejou a arma para o lameiro....; mas de
repente, como um parelheiro largado de tronco, saltou pra diante e de
vereda atirou-se no manantial...e meio de pé, meio de gatinhas,
caindo, bracejando, afundando-se, surdindo, todo ele numa plasta de
barro reluzente, alcançou o Chicão, e – por certo – firmando-se no
11
12

Idem, p. 110.
Idem, p. 109.
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corpo do cavalo morto, botou-se ao desgraçado, com as duas mãos
escorrendo lodo apertou-lhe o gasganete... e foi calcando,
espremendo, empurrando, cortou o ar uma perna, um pé do Chicão –
livre da espora -, e tudo sumiu-se na fervura que gorgolejou logo por
cima!...13

Depois do fato, a desconstrução do cenário. Não só a morte dos personagens, mas
o final do ciclo. O abandono, a ruína do que tinha sido o retrato da prosperidade, um
estado de felicidade que não existe mais. Deixa o autor a impressão de tristeza e
finitude.
O arranchamento ficou abandonado; e foi chovendo dentro, desabou
um canto de parede; caiu uma porta, os cachorros gaudérios já
dormiam lá dentro. Debaixo dos caibros havia ninhos de morcegos e
no copiar pousavam as corujas; os ventos derrubaram os galpões, os
andantes queimaram as cercas, o gado fez paradeiro na quinta. O
arranchamento alegre e farto foi desaparecendo... o feitio da mão de
gente foi-se gastando, tudo foi minguando; as carquejas e as embiram
invadiram; o gravatá lastrou; só o umbu foi guapeando, mas
abichornado, como viúvo que se deu bem em casado...; foi ficando
tapera....a tapera; que é sempre um lugar tristonho onde parece que a
gente vê gente que nunca viu... onde parece que até as árvores
perguntam a quem chega:- onde está quem me plantou?....onde está
quem me plantou?...
Pois é... colorando sempre! Até parece que as raízes, lá no fundo do
manantial, estão ainda bebendo sangue vivo no coração da Maria
Altina... ?...14

Ao final da narrativa a conclusão que a perenidade não existe. Que só restam
lembranças e um indisfarçável aperto no peito. No entanto, o que chama a atenção é
que mesmo a época, Mariano agiu na proteção da filha, arriscou-se em cometer um
crime para defender ou vingar a morte desta. Ficaram assegurados os laços de família:
defesa, proteção, cumplicidade, fraternidade e amor. Optou o pai pela própria morte
para não viver longe da filha- a morte à solidão.

13
14

Idem, p. 110-111.
Idem, p. 112.
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O ENREDO E OS TIPOS PENAIS:
COMO TIPIFICAR A CONDUTA DOS PERSONAGENS?

O autor traz um contexto histórico da “mulher” como objeto de satisfação do
homem, e enfatiza a desigualdade, a hierarquia que separa ambos. Nesta seara,
percebe-se que Lopes Neto não tinha como objeto o direito, sua preocupação era a
narrativa de uma história, e os personagens da época foram idealizados a partir de
figuras de ciúme, sentimento, possessão, agressividade e morte em decorrência do
próprio enredo; no entanto, essas mesmas figuras, nas suas ações e omissões incorrem
na concretização de tipos penais.
Segundo o autor, o cenário histórico vivenciado entre os séculos XIX e XX, foi
marcado pela desigualdade entre homem e mulher, pela forte influência religiosa, e um
predomínio caracteristicamente patriarcalista. A mulher era relegada a figura de
responsável pelas funções da casa, casar, procriar e obedecer.
Para Marobin, Simões Lopes Neto, “No seu regionalismo, através de uma
linguagem viva, pitoresca, colorida e mágica, emergem tipos locais, paisagens interiores
e exteriores, símbolos e mitos carregados de emoção e cor local”15.
O autor é fiel, nesse texto a essa vertente de criação, que regionaliza-se e tende a
imortalizar o gaúcho, o homem das coxilhas, com sua valentia e apego às coisas da
terra. Isso que o faz ser reverenciado até os dias atuais, mantendo viva a sua obra.
Os pagos, a querência, o rincão, a coxilha, o pampa, o campo, o galpão
os rodeios, o potreiro, o minuano, descritos nos seus contos e lendas,
parecem ter alma, ou “genius loci” [...] como na antiguidade, o “genius
loci”, isto é, o nume superior, ou um anjo protetor do lar, do espaço da
casa e da família, zelava com mil olhos e mil cuidados, pelo bem-estar
do gaúcho, do guasca, do monarca das coxilhas. Eram os numes, os
penates, os lares, ou o Anjo São Miguel, Sepé Tiaraju, que rondavam
as coxilhas, potreiros e sangas, canhadas e cerros dos pampas 16.

E nesse ambiente que cria seus personagens e desenvolve sua história, com apego
a essa tendência literária. A simplicidade é resgatada no bucolismo de sua narração,
15

16

MAROBIN, Luiz. A literatura no Rio Grande do Sul: aspectos temáticos e estéticos. Porto Alegre:
Martins Livreiro, 1985, p. 81.
Idem, p. 81.
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mantém o simbolismo regional o que posteriormente abriu espaço para o estudo de sua
obra com interesse nacional e até internacional.
No entanto numa análise atual, e com vistas ao direito, criminologia e sociologia,
há evidentemente um viés revelador do tipo de sociedade experimentada no país. E
nesse contexto Andrade, faz menção aos simbolismos de gênero que representam os
valores culturais históricos e traça as diferenças entre estes, construindo a mulher
“como (não) sujeito do gênero feminino”17. Dessa forma, distingue o gênero em duas
esferas: a pública e a privada, a primeira diz respeito às relações de propriedade e
trabalhistas e a segunda, as relações familiares. Segundo a autora:
A esfera pública, configurada como a esfera da produção material,
centralizando as relações de propriedade e trabalhistas (o trabalho
produtivo e a moral do trabalho), tem seu protagonismo reservado ao
Homem como sujeito produtivo, mas não qualquer Homem. A
estereotipia correspondente para o desempenho deste papel
(trabalhador
de
rua)
é
simbolizada
no
homem
racional/ativo/forte/potente/guerreiro/viril/público/possuidor.
A esfera privada, configurada, a sua vez, como a esfera da reprodução
natural, e aparecendo como o lugar das relações familiares
(casamento, sexualidade reprodutora, filiação e trabalho doméstico)
tem seu protagonismo reservado à mulher, por meio do
aprisionamento de sua sexualidade na função reprodutora e de seu
trabalho no cuidado do lar e dos filhos. É precisamente este, como
veremos, o eixo da dominação patriarcal.
Os atributos necessários ao desempenho deste papel subordinado ou
inferiorizado de esposa, mãe e trabalhadora do lar (doméstico) são
exatamente bipolares em relação ao seu outro. A mulher é então
construída
femininamente
como
uma
criatura
emocional/subjetiva/passiva/frágil/impotente/pacífica/recatada/dom
éstica/possuída.
Em síntese, espaço público – papéis patrimoniais –, estereótipos do
pólo da atividade: ao patrimônio, o cuidado dos bens.
Espaço privado – papéis matrimoniais –, estereótipos do pólo da
passividade: ao matrimônio o cuidado do lar18.

Em síntese para a mulher era destinada uma posição inferior dentro da tessitura
social, por imposição da própria sociedade, dominada pelo gênero masculino.

17

18

ANDRADE, Vera Pereira de. A soberania patriarcal: o sistema de justiça criminal no tratamento da
violência sexual contra mulher. Revista Sequência, Santa Catarina, n. 50, jul., 2005, p. 85.
Idem, p. 84-85.
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Nota-se que a doutrina criminal dominante do final do século XIX refletia essa
cultura. A obra Delictos contra a honra da mulher: adultério, defloramento, estupro, a
sedução no direito civil, de Viveiros de Castro, traz a seguinte assertiva:
A longa experiência que tenho tido de processos desta ordem, como
promotor público e juiz criminal ensinou-me que duas espécies de
mulheres apresentam-se perante a justiça como víctimas de atentados
contra sua honra. Umas são em verdade dignas da proteção das leis e
da severidade inflexível do juiz. Tímidas, ingênuas, incautas, foram
realmente victimas da força brutal do estuprador, ou dos artifícios
fraudulentos do seductor. Mas há outras corrompidas e ambiciosas
que procuram fazer chantage, especular com a fortuna ou a posição do
homem, attribuindo-lhe a responsabilidade de uma seducção que não
existiu, por que ellas propositalmente a provocaram, ou uma suposta
violência, imaginária, fictícia.
Conhecer os elementos característicos do delicto; apreciar com
perspicácia o valor das provas, para bem distinguir essas duas classes
de mulheres, umas que soffrem, outras que especulam, é dever
imprescindível do magistrado. Julgo, pois, útil reunir neste livro
apontamentos e notas resultado de longos estudos, que talvez
aproveitem aos jovens magistrados ao iniciar da carreira19.

Na argumentação, o jurista traça um estereótipo de duas “classes de mulheres”,
como se fosse possível distingui-las unicamente por tais premissas, e que uma dessas
classes merecia a atenção e proteção do Estado e a outra não. No entanto, esse
posicionamento era prática nas instituições públicas, entendiam que a proteção e
atenção a mulher, caracterizaria um desperdício de tempo.
[…] Não temos entre nós ainda organizado o serviço de estatística
criminal. Em alguns Estados como o de S. Paulo, graças intelligencia e
á capacidade de seus presidentes e chefes de polícia, o assunpto é já
objecto de assíduos cuidados e vae sendo organisado de uma maneira
séria. Na capital da república nem ministros da justiça nem chefes da
polícia perdem o seu precioso tempo em futilidades e bagalles desta
ordem. De minímis non curat praetor. Não é portanto possível
analysar em bases seguras a marcha desses delictos. A minha
experiência de promotor público e de juiz ensina-me porém que ha
augmento de não diminuição20.

19

20

CASTRO, Francisco José Viveiros de. Os delictos contra a honra da mulher: adultério, defloramento,
estupro.
A
sedução
no
direito
civil.
Rio
de
Janeiro,
1897.
Disponível
em:
<http://www.stf.jus.br/bibliotecadigital/OR/49820/pdf/49820.pdf>. Acesso em: 26 out. 2014. p. XIX
Idem, p. XV.
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Percebe-se que a doutrina criminal refletia uma cultura patriarcal. Seguindo no
arrazoado o jurista sugere à sociologia que a própria mulher é responsável pela
vitimação,
Não é dificil ao sociologo estudar e conhecer as causas determinantes
desse augmento da criminalidade. E´ de justiça responsabilisar em
primeiro logar a própria mulher. Dominada pela ideia erronea
subversiva de sua emanicipação, ella faz tudo que de si depende para
perder o respeito. A antiga educação da mulher recatada e tímida,
delicada sensitiva evitando os contactos asperos e rudes da vida, foi
despresada como cousa anachronica e ridícula; e temos hoje a mulher
moderna, vivendo nas ruas, sabendo tudo, discutindo audaciosamente
as mais escabrosas questões, sem fundo moral, sem refreio religioso,
avida unicamente de luxo e sensações, vaidosa e futil, preza facil e
muita vez até espontaneamente offerecida à conquista do homem. O
adulterio tornou-se nas altas classes um costume, uma moda, é o sport
predilecto de todo rapaz com pretensões á elegancia, que sente-se
humilhado senão conta pelo menos uma conquista de mulher
casada21.

Nota-se o etiquetamento da mulher e uma positivação da conduta que esta
deveria adotar, com uma crítica a educação, que segundo o autor deixava aos poucos de
disciplinar conforme regras de adestramento,
A educação moderna não prepara mães de família, mulheres para
viverem na intimidade silenciosa do lar, e sim bonecas de salão,
vaidosas e futeis, avidas de bailes, theatros e concertos, tendo como
unica ambição suplantar as rivaes pelo luxo de suas toilettes ou pela
riqueza de suas joias. Nas classes proletarias a fabrica matou a família,
dissolvendo os laços que a prendem e unem. O marido trabalha em
uma fabrica a mulher em outra, separada delle, exposta a todas ás
seducções. Meninas de quinze annos vão sosinhas aos ateliers de
costuras, voltam á noite sós para casa, tentadas, perseguidas 22.

Viveiros de Castro, esclarece que a doutrina dominante na época do conto, no
que refere-se ao estupro tem o seguinte entendimento:
Estupro, define o Codigo Penal da Republica, é o acto pelo qual o
homem abusa com violencia de uma mulher, seja virgem ou não. A
Côrte de Cassação definio o estupro o acto de abusar de uma mulher
sem a participação de sua vontade. Segundo Chauvean-Helie estupro é

21
22

Idem, p. XV.
Idem, p. XVII.
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toda conjuncção illicita commettida pela força e contra a vontade da
mulher 23.

Cabe mencionar que a definição de estupro da época condiz com a definição
trazida pelo Código Penal atual no que se refere ao consentimento.
Nos julgamentos realizados pelo crime de estupro, faz o autor uma narrativa de
um caso que atuou, onde os jurados, externalizam o desrespeito com a vítima,
Eu já tive occasião como promotor publico de occupar-me deste crime.
Tres miseráveis, todos menores de 20 anos, conhecidos nos registros
da policia como gatunos e pederastas passivos, encontraram nos
mattos da Villa Izabel uma creança de 13 annos, orphã, colocada a
soldadas em casa de uma família. Subjugaram a victima, estupraramn’a e depois de todos três saciarem seus desejos, cortaram-lhe os
cabelos á navalha, queimaram com um charuto as côxas e nadegas, e
deixaram-n’a no chão, com as mãos e pés amarrados. Será escusado
acrescentar que o tribunal do jury absolveu esses tres miseráveis.
E detalhe interessante e característico! Quando li o corpo de delicto, a
descripção das sevicias, o conselho de sentença rompeu em estridentes
gargalhadas, que sómente cessaram depois que fiz-lhe sentir em
phrases indignadas a infâmia de tal procedimento24.

A condução de dito julgamento retratava o sentimento dominante, insuflado
numa doutrina que criminalizava a conduta da vítima,
Para constatar a violência em um acto secreto a resistencia tem seus
graos e a vontade seus caprichos, os antigos criminalistas formularam
as seguintes regras: - 1º E’ necessário que uma resistência constante e
sempre igual tenha sido oposta pela mulher violada, porque basta que
a resistencia cesse para presumir-se o consentimento; 2º deve existir
desigualdade evidente entre as forças da mulher e a do violador ,
porque não se póde suppor violencia quando a mulher tinha meio de
resistir e deles não se utilisou; 3º que tenha soltado gritos e invocado
soccorro, visu in raptu tum feri intelligitur, quando mulier magna
clamore imploravit alicujs opem et auxilium. 4º Que o corpo da
mulher conserve os vestigios da força brutal a que succumbio. Estas
regras cheias de prudência, dizem Chaveau-Helei, podem ainda servir
de guia aos magistrados, nos processos criminaes, são uteis
precauções recolhidas pela experiencia para conduzirem á descoberta
da verdade25.

23
24
25

Idem, p. 87.
Idem, p. 88.
Idem, p. 91.
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Resta evidenciar que a violência não era somente física, tal como atualmente, e
poderia externar-se através de uma coerção moral,
2º A violencia moral. – o delinquente não recorre neste caso á força
physica e sim ás ameaças, não tolhe movimentos da victima, emprega
meios que actuam sobre o moral, paralysando-lhe a resistencia26.

E é importante sinalar essa distinção, era necessário que a mulher em momento
algum consentisse, o que afastaria o delito, mesmo que no decorrer de uma defesa,
pudesse a mulher perder as forças, ir a exaustão e não ter mais condições físicas de
defender-se, com o que o delito deixaria de existir.
No conto, deveria então Maria Altina ter silenciado, cedido a agressão, cumprido
o papel de mulher subjugada, que era o que se esperava na época? Papel que a própria
educação tinha incumbência de disciplinar.
Diante do conto narrado, utilizando-se o filtro do direito, podemos tipificar a
conduta de cada um dos personagens.
Chicão cometeu homicídio ao agredir a avó de Maria Altina. Há crime na agressão
contra Maria Altina e posteriormente na morte da mesma?
Maria Altina ao repelir a conduta de Chicão agiu em legítima defesa.
A mãe Tanásia, cometeu o ilícito de omissão de socorro?
Mariano, agiu em legítima defesa quando atirou em Chicão? O perigo já havia
cessado, uma vez que Maria Altina já tinha morrido. Neste contexto, estão presentes
qualificadoras, e a privilegiadora da violenta emoção? Afinal agiu após ter visto a avó da
Maria Altina morta, e possivelmente imaginando a morte da própria filha.
Questão importante a ser suscitada é - se Chicão tivesse sobrevivido –
responderia pela morte de Maria Altina? Era a morte da jovem que ele desejava? Qual
foi a causa da morte? Morreu por cair no lamaçal. Era de conhecimento do Chico a
existência de dito lamaçal e que este poderia causar a morte de alguém?
A discussão, acerca do direito também se encontra presente na teoria da
imputação objetiva, onde: “só é objetivamente imputável um resultado causado por

26

Idem, p. 93.
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uma ação humana (no sentido da teoria da condição), quando dita ação criou um perigo
juridicamente desaprovado que se realizou no resultado típico”27.
Evidente que com a morte de Chico e Mariano ocorre à extinção da pretensão
punitiva.
A questão não respondida também é se a moça deveria ceder a agressão, calando,
consentindo, como fosse o dever da mulher daquele tempo servir ao instinto irracional
do homem. Se havia de fato uma proteção do Estado ao corpo da mulher e ao seu
sentimento. Essa proteção deveria ser proporcionada unicamente pelos laços de
família, como ao final o pai realizou?
Essas são as questões que não são respondidas no conto analisado, sobretudo
porque o intuito do autor não era oferecer respostas jurídicas aos leitores e sim narrar
às vivências da época e o dia-a-dia que imaginou existente. Tais questionamentos
podem ser respondidos pelos leitores do conto, interessados na análise direito e
literatura.
4

CONCLUSÃO

O conto é elucidativo dos costumes adotados no Rio Grande do Sul antigo. A paz
no campo por vezes era quebrada por incidentes dessa natureza e que carregavam um
poder arrasador. A busca as instâncias judiciais era exceção. Os conflitos se resolviam
nas próprias arenas.
A história é romântica e triste, uma vez que os dramas familiares, o
desaparecimento das pessoas, deixam um vazio na alma dos que ficam. Isso é
transmitido ao leitor, quando, na narrativa o autor consegue fazer vivenciar fatos
distantes, não necessariamente verídicos, mas verossímeis, e junto a isso impregna no
leitor um sentimento de dor, impinge ao leitor uma pena – no sentido de sentir as dores
da narração. A angústia, aflição e sofrimento dos personagens, são revividos na leitura.

27

CALLEGARI, André Luís. Imputação objetiva: lavagem de dinheiro e outros temas do Direito Penal.
Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2001, p. 19.
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A função catártica da literatura está presente por propiciar o afloramento de
sentimentos do leitor. A estética na narrativa e ambientação do conto também está
presente no bucolismo de Lopes Neto, que narrou às vivências de infância e juventude,
segundo Marobin: “...Passou a infância nos campos e nas fazendas, onde fixou
recordações que lhe haviam de ser, mas tarde, as fontes de inspiração literária”28.
Na literatura, o leitor identifica-se com os personagens, com o cenário, com o
enredo, com frases e citações. Isso faz aflorar sentimentos, tornando o leitor mais
humano, esse é o poder da literatura e que pode ser guindada ao direito. A partir da
literatura há que se deixar fluir os sentimentos e que esses rumem ao direito.
A morte não só atingia as pessoas. O fim abatia-se de um modo geral e grotesco.
Ruíam-se construções. O gado alçava-se. Com eles morriam animais, plantações, e ao
final da narrativa a conclusão que a perenidade é um mito. O final de um ciclo e
consequentemente o início de outro. O ocaso e o amanhecer e com isso a renovação da
vida. A intensidade da esperança.
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JUSTIÇA: LIVRE! – E NAS GARRAS DA INQUISIÇÃO!

C AMILA C AROLINE DA C OSTA P INTO 1
RESUMO: O presente artigo funda-se no conto de suspense O poço e o pêndulo de
Edgar Allan Poe, que narra os delírios e a tortura sofrida por um condenado à pena
de morte, tendo como pano de fundo a Espanha na época da Inquisição. A partir de
sua análise, observa-se o funcionamento dos métodos inquisitoriais de busca pela
verdade do século XIII. Considerada o marco do surgimento do discurso punitivo
pela Criminologia Crítica, a Inquisição foi a responsável por estabelecer
permanentes dogmas acerca das funções da pena que rondam o imaginário
popular, os meios de comunicação e o Judiciário atualmente. Essa influência veio a
completar-se com a predominância que os conceitos teleológicos-morais tiveram
até o século XVIII no Direito Penal, com a estreita associação realizada entre crime
e pecado. Com base no texto em comento, indaga-se: o ideário do Direito Canônico
de vinculação entre pena e “penitência” sustenta-se nos dias de hoje?
PALAVRAS-CHAVE: discurso punitivo; funções da pena; imaginário popular;
inquisição.

1

INTRODUÇÃO

O tema referente às funções da pena não pode adotar como base uma concepção
teórica puramente dogmática. O assunto é de elevada importância para ser tratado de
forma paradoxal e sistemática, através de um estudo das leis voltado para si mesmo.
Seguindo este diapasão, o presente trabalho propõe uma interdisciplinariedade
ao abordar questões referentes à pena privativa liberdade. É justamente a análise
histórica da época inquisitorial da Idade Média que permite ao leitor desconstruir os
ideais de barbárie inerentes ao cárcere e de junção da noção de pena e penitência.
É possível, com uma leitura atenta do exposto trabalho, perceber como um
discurso legitimante do poder punitivo da época medieval encontra-se presente nos
1
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dias de hoje, sendo propagado pela mídia, pela população e, até mesmo, por operadores
do Direito.
Não se pode deixar de olvidar, no campo da Literatura, a importância do conto O
poço e o pêndulo de Edgar Allan Poe, que demonstra a tortura de forma nata, a garantir
uma visão clara da realidade ao leitor, para que este não se iluda com as diretrizes de
um Direito Penal voltado para o inimigo.
É com base em uma busca pelo conhecimento através de outras áreas, somado à
visão crítica da norma penal que o presente artigo, fundado nos parâmetros da
Criminologia Crítica, se pauta.
2

O CONTO
A sentença – a pavorosa sentença de morte – foi a última de distinta
articulação a chegar aos meus ouvidos. [...] Vi os lábios dos juízes em
seus mantos negros. Pareceram-me brancos – mais brancos que a
folha em que traço essas palavras – e finos ao ponto mesmo do
grotesco; finos com a intensidade de suas expressões de intransigência
– de inamovível determinação – de austero desprezo pelo suplício
humano.

Assim inicia-se o conto nominado como O poço e o pêndulo, de Edgar Allan Poe2,
em que se contam as ilusões sofridas por um sentenciado às torturas da Inquisição.
Desmaiando ao ouvir sua sentença de morte, o condenado é levado a um
arcabouço e, ao acordar, enxerga apenas o negro da escuridão. Em suas tentativas de
descobrir o tamanho e a forma do local em que estava, acaba tropeçando na penumbra
e cai às bordas de um poço. A profundidade do mesmo o faz agradecer pelo infortúnio
que o fez interromper sua caminhada às sombras e impedir sua queda ao abismo.
Tateia sua volta nas proximidades da parede e adormece.
Ao acordar novamente, percebe que há pão e agua ao seu lado. Bebe a água e, ao
ver-se iludido por um torpor momentâneo, desconfia de estar sendo envenenado. Um
sono profundo invade o personagem, que acorda após um longo instante de tempo, mas
2

POE, Edgar Allan. Contos de imaginação e mistério. Trad. de Cassio de Arantes Leite. 1. ed. São Paulo:
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dessa vez, devida a uma fulguração, podendo enxergar o ambiente ao seu redor.
Percebe o poço, percebe o local em que se encontra, percebe que está preso por uma
correia em uma estrutura de madeira pouco elevada.
As únicas partes livres de seu corpo são a cabeça e o braço esquerdo,
possibilitando que o condenado, com considerável esforço, pudesse se servir de um
prato de comida que se encontrava ao seu lado. Olha, então, para o teto e percebe uma
figura pintada curiosa: um imenso pêndulo, que – fulgazmente – o personagem julgou
movimentar-se. Um barulho distrai sua atenção e voltando-se para baixo, ouve ruídos
de enormes ratos à sua volta, inebriados pelo cheiro da carne que jazia no prato ao seu
redor.
Quando olha novamente para o teto percebe: a extremidade do pêndulo era
formada por um aço cintilante e o mesmo se movia, ou – o que é pior – descia na
direção do corpo do personagem. Em um torpor de pânico percebe que a navalha irá
cortar a região de seu coração, e que, justamente neste local, não há nenhuma correia
prendendo-o. E é nesse momento que o personagem terá uma ideia que causará pânico
ao leitor mais comedido...
Esfrega com as partículas da gordura que resta da carne toda a correia que o
prende... E permanece imóvel, esperando o ataque dos roedores. O corpo do
personagem é então invadido pelos ratos, que roem compulsivamente as faixas e o
libertam.
Enfim, “Livre! – e nas garras da Inquisição!” – o alívio do condenado não dura
por muito tempo. Toma logo consciência da luz que alumia a cela e das figuras pintadas
nas paredes. Estas adquirem um brilho cada vez mais assustador e intenso e cintilam
com o fulgor do fogo.
O vapor de ferro aquecido faz o personagem correr para as bordas do poço e neste
desejar se atirar. O fulgor, neste momento, ilumina suas profundezas e faz o condenado
ter a visão do horror que nele se encontra. Seu uivo de terror é a representação do
medo, da angústia, do sofrimento.

KATHÁRSIS - CENTRO DE ESTUDOS EM DIREITO E LITERATURA DA IMED

244

ANAIS DO II CIDIL

V. 2, N. 1, JUL/2014

Corre, então, para as extremidades da cela e percebe que estas mudaram de
forma. Adequavam-se ao formato de um losango que, repentinamente, se fechava e o
empurrava para o poço. O personagem desiste de lutar, cambaleia sobre o abismo...
Mas é salvo pelos braços do General Lasalle. A França invadira Toledo e a Inquisição se
desfalecia nas mãos do inimigo.
3

A INQUISIÇÃO MEDIEVAL

O conto narrado se passa na época da Inquisição Espanhola. Esta, inicialmente,
se deu como uma forma de defesa da ortodoxia católica através da busca por suspeitos
de heresia. Foi o processo de institucionalização deste mecanismo que, posteriormente,
originou o Tribunal da Santa Inquisição, onde os famosos relatos de tortura ocorriam.
É importante não deixar de salientar a aderência política que a inquisição
continha: foi da união das coroas de Castela e Aragão que surgiu a necessidade de
unificação e controle. Não haveria unidade política sem unidade religiosa.
Em outras palavras, o que anteriormente era apenas um distanciamento em
relação aos hereges, foi transformado em instituição: cria-se um inimigo em comum
para que seja possível o controle dos “iguais” e o surgimento de um ideal totalizante,
mesmo que incentivado pelo medo à tortura.
A retaliação, obviamente, recaia sobre a camada que se recusava a aderir ao ideal
legitimador católico: bruxas, muçulmanos e judeus. Participantes de uma cultura
própria e estigmatizada, sofreram perseguições e foram obrigados a passar por
processos de conversão. Mais tarde, o Santo Ofício, ao se dar conta de sua influência,
passou também a julgar crimes que fossem contra os valores do catolicismo. Tudo que
se mantivesse distante de uma unificação era inoportuno ao momento.
Para os casos de heresia, o Inquisidor Geral da Espanha, Nicolas Eymeric,
escreveu três opções em seu livro Directorium inquisitorium: acusação, denúncia e
inquisição. Na primeira, o acusador fornecia provas e acusava, sob pena de castigo caso
fossem descobertas mentiras. Na denúncia, a acusação era feita à procuradores do
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Santo Ofício de forma secreta, sem possibilidades de retaliação. Já o procedimento de
inquisição ocorria quando a perseguição era realizada tendo por base “rumores”.
Durante todo esse período, uma das características marcantes da Inquisição é a
utilização de um discurso punitivo extremamente ligado à noção de pecado, o que fazia
com que a população realizasse inúmeras delações e se sentisse na obrigação de
cooperar com a legitimação de tais Tribunais. Esse comportamento tão benéfico ao
controle jamais iria se perder na história da evolução da sociedade.
Uma vez acusada, a vítima do processo inquisitorial era submetida a
interrogatórios tortuosos. A prisão processual era uma medida comum, onde inocentes
permaneciam presos antes mesmo de serem definidos como “hereges” ou “inocentes”.
O réu defendia-se sozinho, sem o auxílio de um advogado, enquanto que ao juiz era
recomendado não decretar absolvição se existisse mero indicio de culpa.
As penas com castigos corporais eram constantes, vários condenados sofriam
mutilações, práticas comuns à época. Também havia a pena perpétua, pena de morte e
confisco de bens.
Muitos instrumentos de tortura foram também inventados na época, como: o
arranca-seios, a serra, o berço de Judas, o rack, o empalamento. O arranca-seios era
utilizado em mulheres acusadas de aborto ou adultério, em que se esquentava o
aparelho na fogueira, prendia-o ao seio da vítima, e o arrancava. Na serra, a vítima era
colocada de cabeça para baixo e serrada ao meio, geralmente só atingindo a morte
quando a serra já se encontrava na altura do abdômen. No berço de Judas, a vítima era
colocada com o ânus ou a vagina voltados para a ponta do berço, enquanto cordas a
abaixavam. No rack, a vítima era posta em uma mesa com cordas amarradas em suas
extremidades, onde um algoz as enrolava vagarosamente, até que as articulações
fossem deslocadas. No empalamento, enfiava-se uma estaca no ânus da vítima, que só
sairia no queixo.
Em consequência de todo acima exposado, a fase Inquisitorial da Idade Média é
considerada o nascimento do discurso punitivo pela Criminologia Crítica, conforme
assevera Vera Malaguti Batista:
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É também Zaffaroni quem afirma que a criminologia não “começa” na
virada do século XIX para o XX, mas no saber/poder médico-jurídico
introduzido pela Inquisição. Para ele, O martelo das feiticeiras seria o
primeiro livro de criminologia, os demonólogos seriam os primeiros
teóricos e os exorcistas, os primeiros clínicos. O cenário erguido
naquele então, com seus dispositivos, não deixou mais de se instaurar
ao longo dos séculos: estabeleceu-se um tipo de procedimento que iria
criar uma demanda por uma cena judiciária que necessitava de um
saber complementar: o saber médico. Era o cirurgião que comprovaria
o punctum diabolicum, evidência pioneira e necessária para legitimar
e comprovar a existência e a etiologia do mal. A criminologia não se
esboçaria, então, no iluminismo, mas já naquele século XIII, nos
primórdios da Inquisição, no estabelecimento da confissão, com a
implantação dos procedimentos do poder punitivo. Enfim, uma
questão política ligada ao movimento de centralização do poder da
Igreja Católica, às estruturas nascentes do Estado e à gestação lenta e
constante do capital3.

De fato, sendo a criminologia o curso dos discursos punitivos, não se pode deixar
de olvidar que a Inquisição, com suas reprimendas, estigmatizações, unificações e
torturas, é deles repleta. É justamente essa demanda por ordem e esse discurso de
aderência do crime ao pecado que vai influenciar gerações, mesmo após o fim da Idade
Média. O pensamento inquisitorial tornou-se uma constante, indo muito além de uma
simples faceta obscura de nossa História.
Sendo o crime uma construção social, em que a classe dominante determina um
eixo criminalizante que irá sofrer reprimendas, o pensamento medieval foi de
fundamental importância, na medida em que incorporou a essa construção a noção do
“mal” presente nas condutas dessas camadas. Para Lélio Braga Calhau
Durante a Idade Média destaca-se a influência e o poder político da
Igreja, questão que determina todo o pensamento em torno da
delinquência por meio da Filosofia escolástica e da Teologia, que
modelaram diretamente o campo do Direito Penal (então podia falarse de confusão ou identificação entre o pecado e o delito, e o pecador e
o delinquente)” 4.

3
4

BATISTA, Vera Malaguti. Introdução crítica à criminologia crítica. Rio de janeiro: Revan, 2011, p. 18.
CALHAU, Lélio Braga. Resumo de criminologia. 7. ed. Niterói: Impetus, 2012, p.18.
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AS FUNÇÕES DA PENA

A situação nos séculos seguintes não apresentou melhoras e foi contra esse
cenário de barbárie que, posteriormente, se insurgiu a Escola Clássica, como salienta
Cezar Roberto Bitencourt
Os postulados consagrados pelo Iluminismo, que, de certa forma,
foram sintetizados no célebre opúsculo de Cesare de Beccaria, Dos
Delitos e das Penas (1764), serviram de fundamento básico para a
nova doutrina, que representou a humanização das Ciências Penais. A
crueldade que comandava as sanções criminais em meados do século
XVIII exigia uma verdadeira revolução no sistema punitivo então
reinante. A partir da segunda metade desse século, “os filósofos,
moralistas e juristas, dedicam suas obras a censurar abertamente a
legislação penal vigente, defendendo as liberdades do indivíduo e
enaltecendo os princípios da dignidade do homem5.

Não se pode, no entanto, deixar de olvidar que todos esses novos ideais nasceram
devido ao medo das revoltas populares, diante de um sistema punitivo tão bárbaro. A
teoria do contrato social legitimou o poder, que vivia na iminência de uma revolução.
Apesar disso, o Iluminismo abrandou a ideia de penitência e representou uma
nova forma de ver a questão criminal. É Cesare de Beccaria quem assevera:
É uma barbárie consagrada pelo uso na maioria dos governos aplicar a
tortura a um acusado enquanto se faz o processo, quer para arrancar
dele a confissão do crime, que para esclarecer as contradições em que
caiu, quer para descobrir os cúmplices ou outros crimes de que não é
acusado, mas do qual poderia ser culpado, quer enfim porque sofistas
incompreensíveis pretenderam que a tortura purgava a infâmia6.

Foi a Escola Clássica, enfim, que fundou as bases para que, atualmente, se
pudesse discutir acerca das funções da pena. Atualmente, pregam-se as teorias tidas
como absolutas e as teorias relativas. A primeira adere à tese da retribuição, enquanto a
segunda à da prevenção. A tese da retribuição é completamente desvinculada de algum
efeito social. Em contrapartida, a tese da prevenção subdivide-se em prevenção geral
negativa e positiva, e prevenção especial negativa e positiva. A prevenção geral negativa
5

6

BITENCOURT, Cezar Roberto. Tratado de direito penal: parte geral. 19. ed. São Paulo: Saraiva, 2013, p.
98.
BECCARIA, Cesare. Dos delitos e das penas. Disponível em: <http://livros01.livros gratis.com.br/eb
000015.pdf>. Acesso em: 10 set. 2013. p. 62.
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parte da premissa de que a pena aplicada ao criminoso tem a função de intimidação em
relação ao restante da população, já a prevenção geral positiva prega pela
conscientização de respeito a determinados valores mais caros à sociedade. Por sua vez,
a prevenção especial negativa tem o condão de neutralização do criminoso, através de
sua retirada do convívio social, enquanto a prevenção especial positiva entende pela
necessidade de um caráter ressocializador da pena, de forma que o criminoso reflita
sobre suas atitudes.
Atualmente, a vivência de superlotações carcerárias, excessivas reincidências,
rebeliões em presídios, aumento na criminalidade, faz com que a pena privativa de
liberdade seja questionada. Para Cezar Roberto Bitencourt,
Quando a prisão se converteu na principal resposta penológica,
especialmente a partir do século XIX, acreditou-se que poderia ser um
meio adequado para conseguir a reforma do delinquente. Durante
muitos anos imperou um ambiente otimista, predominando a firme
convicção de que a prisão poderia ser um instrumento idôneo para
realizar todas as finalidades da pena e que, dentro de certas condições,
seria possível reabilitar o delinquente. Este otimismo inicial
desapareceu, e atualmente predomina uma atitude pessimista, que já
não tem muitas esperanças sobre os resultados que se possa conseguir
com a prisão tradicional. A crítica tem sido tão persistente que se pode
afirmar, sem exagero, que a prisão está em crise7.

Nesse diapasão, a Criminologia Crítica apresenta diversas propostas ao Direito,
como a descriminalização de alguns crimes e a humanização do sistema penal. No
entanto, diante do pânico populacional em vista do aumento da criminalidade, tão
propagado pela mídia, observa-se o renascimento de discursos bárbaros, de aderência à
instituição da pena de morte, de “vingadores” prontos para uma justiça baseada em
vingança, de estigmatização do criminoso, colocado como o inimigo. Estar-se-ia
novamente diante do Tribunal da Santa Inquisição?

7

BITENCOURT, op. cit.
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A INQUISIÇÃO CONTEMPORÂNEA

Recentemente, o deputado federal Marcos Feliciano afirmou em entrevista
concedida a Revista VEJA: “Eu não disse que os africanos são todos amaldiçoados. Até
porque o continente africano é grande demais. Não tem só negros. A África do Sul tem
brancos”8. O deputado se utilizou de uma demagogia utilizada pela Santa Inquisição
para legitimar a escravização do povo negro da África, ao considerar sua cultura como
“pagã”. O mesmo discurso de ódio volta nos dias de hoje.
Há pouco tempo também, um grupo de “justiceiros” amarrou a um poste um
jovem que havia cometido um delito, torturando-o psicológica e violentamente. A
repórter Rachel Sheherazade do jornal do SBT defendeu a ação e afirmou: “E aos
defensores dos Direito Humanos que se apiedaram do marginalzinho preso ao poste eu
lanço uma campanha: faça um favor ao Brasil, adote um bandido”. Tortura,
estigmatização do condenado, reprimenda a qualquer tipo de benevolência... O que há
de diferente do discurso legitimante do século XIII?
Em Guarujá, no litoral de São Paulo, uma vítima foi espancada e morta por
moradores de seu bairro, ao ser confundida com uma suposta criminosa que, pelos
boatos, sequestrava crianças para rituais de magia negra. Morte? Magia negra? Falta
absoluta de defesa e direito ao contraditório? A história se repete.
Em Porto Alegre, a casa da torcedora do Grêmio, Patrícia Moreira, acusada de
racismo, foi incendiada em um ato de vandalismo. A mesma já respondia um processo
em vista das agressões verbais proferidas ao jogador de futebol Aranha, mas os
justiceiros não puderam esperar por uma condenação justa e pautada nos princípios
processuais penais. Voltamos à queima às bruxas?
Segundo o relatório feito pela Comissão Interamericana dos Direitos Humanos9,
a prisão preventiva é excessivamente utilizada nas Américas, o que leva a conclusão de

8

9

FELICIANO, MARCOS. Eu acredito no diálogo: Depoimento. [26 de março, 2013]. São Paulo: Revista
Veja. Entrevista concedida a Juliana Linhares.
CIDH. Quinto relatório sobre a situação dos direitos humanos na Guatemala, OEA/SER.L/V/II. 111.
Doc. 21. rev., adaptado em 6 de abril de 2011, (doravante “Quinto relatório sobre a situação dos direitos
humanos na Guatemala”), cap. VII, par. 26. Quatro anos antes, a CIDH já havia dito que a prisão
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que muitos presos são mantidos no cárcere sem sequer estarem efetivamente
condenados. A praxe judicial também mostra que pedidos de habeas corpus são
negados em massa, principalmente nos casos em que o réu é reincidente. É preciso
lembrar que na Santa Inquisição a prisão preventiva também era uma constante. O que
mudou?
Em noticiários recentes foi destaque a morte do cinegrafista Santiago Andrade10.
Os estudantes envolvidos, Caio Silva de Souza e Santiago Andrade, não tiveram a
intenção de atingir a vítima, mas o sensacionalismo envolvido no caso legitimou
afirmações abusivas que tinham o único objetivo de majorar a pena dos adolescentes. O
habeas corpus pedido pela defesa foi negado duas vezes pelo juiz do caso, Murilo
Kieling. Além disso, o advogado dos réus, Wallace Martins, já afirmou que Fábio tem
sido torturado por agentes penitenciários dentro do Complexo Penitenciário de
Gericinó, em Bangu, onde está preso. Observa-se pelo caso a busca pela punição
exacerbada, pouco importando o apuramento das reais circunstâncias do caso.
Esse fluxo incessante de informações propagada pela mídia e pelas redes sociais
intui levar a população a uma formação de opinião errônea, a se sentir amedrontada
diante de criminosos pintados como “sem alma”, a pedir por mais punição, a legitimar
a violência, a não acreditar nos princípios processuais penais e em todas as teorias
garantistas da pena que buscam, de forma bastante simplória, impedir a verdadeira
“sede de sangue” dos que detém o controle do poder.
A ausência de reflexão ao se compartilhar em segundos uma informação
sensacionalista nas redes sociais, a falta de ponderação entre a chacina incentivada pela
mídia e a verdadeira identidade de um possível agressor que não é nada, além de uma
vítima nesse “espetáculo da punição”, só levará à barbárie. A Inquisição retorna, mas,

10

preventiva constituía “um problema sério em vários países membros da OEA”. CIDH. Relatório No.
2/97, Caso 11.205, Mérito, Jorge Luís Bronstein e outros, Argentina, 11 de março de 1997, par.8.
Disponível em: <http://www.oas.org/pt/cidh/ppl/pdfs/Relatorio-PP-2013-pt.pdf>.
OUCHANA, Gisele; LO-BIANCO, Alessandro; Caso Santiago Andrade: juiz nega revogação de prisão dos
dois réus. Jornal O Globo, Rio de Janeiro, 25/04/14. Disponível em: <http://oglobo.globo.com/
rio/caso-santiago-andrade-juiz-nega-revogacao-de-prisao-dos-dois-reus12292043#ix zz3 Ir HpNsUg>.
Acesso em: 6 nov. 2014.
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dessa vez, os “carrascos” vestem o véu da “busca pela justiça”, sendo aplaudidos pela
população.
6

CONCLUSÃO

É com espanto que uma análise mais detida nos permite concluir que, caso o
personagem do conto de Edgar Allan Poe vivesse nos dias de hoje, é provável que sua
tortura fosse mais severa.
Há um cenário propicio à barbárie, com discursos legitimantes de torturas a
condenados, de fim aos princípios de um processo garantista, de massacre, de
associação do crime a algo maligno, inerente ao ser humano.
Nilo Batista11 mesmo afirma que não há nada mais parecido com a figura do
herege do que o traficante que quer dispor da alma das nossas crianças. Nosso sistema
encontra-se a beira de um colapso, com discursos de ódio à espreita: e o principal alvo
será o direito a liberdade.
O presente artigo tem o objetivo de impactar o leitor. Só assim poder-se-á
adentrar na lógica punitiva e lançar um olhar crítico à realidade vivenciada. A crise do
sistema privativo de liberdade pode ensejar grandes debates benéficos acerca das
funções da pena. Medidas compatíveis com o ideal do Estado Democrático de Direito
podem ser encontradas, como a descriminalização de crimes de ação penal privada, de
detenção e de perigo abstrato, a humanização do sistema penal para que o condenado
possa efetivamente aderi-la com o objetivo de ressocialização, dentre outros.
Todavia, percebe-se que se caminha no sentido contrário: há o aumento da
punição em prejuízo das garantias processuais dos condenados. Há uma tendência a se
repetir a mesma história já vivenciada nos Tribunais da Santa Inquisição, mas agora
sem a promessa de um paraíso aos torturados. O francês General Lasalle socorreu o
personagem de O poço e o pêndulo... Quem irá nos salvar?

11.

BATISTA, Nilo. Matrizes ibéricas no sistema penal brasileiro. Rio de Janeiro: Revan, 2000.
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LITERATURA COMO ESTRANHAMENTO DO DIREITO:
CONSIDERAÇÕES SOBRE O ATO DE JULGAR
EM TOLSTÓI E GUIMARÃES ROSA

M AURÍCIO P EDROSO F LORES 1
A LBANO M ARCOS B ASTOS P EPE 2
RESUMO: Os estudos críticos dos chamados formalistas russos constituem um
importante marco no desenvolvimento da teoria literária. Entre os integrantes
desse movimento teórico encontra-se Victor Chklóvski, de quem o presente
trabalho toma a noção de estranhamento na arte e a emprega como princípio
norteador de uma interpretação que busque chegar a novos significados do ato de
julgar. Na concepção do autor, a arte – no caso, a literatura – emerge como
possibilidade de afastamento das tradicionais visões automatizantes reproduzidas
pela linguagem cotidiana, que são incapazes de captar os objetos conforme suas
peculiaridades. Por meio do estranhamento, as obras literárias transportam o
leitor da esfera do reconhecimento para o âmbito recriado da visão. A ficção
encontra-se assim capaz de decodificar a lógica que conecta os objetos jurídicos ao
imaginário social por meio da familiaridade de suas práticas. A natureza do
julgamento, instituição inconteste no processo civilizatório, é rediscutida em suas
bases através de duas narrativas – Ressurreição, de Tolstói, e Grande Sertão:
Veredas, de Guimarães Rosa. Ao se apontar excertos característicos do
procedimento aludido por Chklóvski em cada uma delas, é possível notar a
manifestação de duas formas distintas de se compreender a posição de julgador. Na
obra do autor russo, a exposição do cruel sistema existente culmina num apelo ao
transcendente. No romance estruturado nas reminiscências do personagem
Riobaldo, a reflexão toma forma através de um julgamento circunstancial que
sugere notáveis implicações filosóficas.
PALAVRAS-CHAVE: estranhamento; Grande Sertão: Veredas; julgamento; Tolstói.

1
2

Acadêmico do 10º semestre do Curso de Direito da Universidade Federal de Santa Maria (UFSM).
Orientador. Graduado em Filosofia pela Universidade Católica de Pernambuco (Unicap), Mestre em
Filosofia pela Universidade Federal de Santa Maria (UFSM) e Doutor em Direito pela Universidade
Federal do Paraná (UFPR).
KATHÁRSIS - CENTRO DE ESTUDOS EM DIREITO E LITERATURA DA IMED

254

ANAIS DO II CIDIL

1

V. 2, N. 1, JUL/2014

INTRODUÇÃO

As interlocuções entre Direito e Literatura têm produzido ricos debates e
inaugurado trilhas formidáveis na formação do jurista crítico. Com efeito, mais do que
valiosas contribuições ao campo jurídico, imersões desta natureza constituem elos
verdadeiramente necessários para a compreensão de suas instâncias discursivas. Isto
porque tanto o Direito quanto a Literatura – não obstante a influência de fatores
sociais, econômicos, psicológicos ou políticos – se produzem no nível comum da
linguagem.
A abordagem linguística da literatura é o foco principal dos chamados formalistas
russos, corrente crítica que hoje ocupa um lugar, senão de grande destaque, ao menos
de honrado reconhecimento dentro da Teoria Literária. Entre os integrantes deste
movimento está Victor Chklóvski, autor do famoso ensaio Arte como Procedimento
(1917), cuja tese fundamental é a noção da arte – e mais precisamente da literatura –
como estranhamento.
Com base na formulação do teórico russo, analisam-se as implicações do
procedimento aludido por Chklóvski no contexto de duas obras: Ressurreição, de
Tolstói e Grande sertão: veredas, de Guimarães Rosa. No romance do autor russo – de
quem Chklóvski toma de empréstimo algumas citações de outras obras para
exemplificar a tese de seu ensaio – o uso recorrente do estranhamento escancara toda
uma problemática que relaciona um sistema judiciário execrável ao modo de vida
indiferente da aristocracia próxima ao tzar. Já na obra rosiana, a significação da
atividade julgadora é discutida com base numa reflexão do personagem-narrador
Riobaldo, proferida por ocasião do julgamento de Zé Bebelo, momento de notável
importância dentro da narrativa.
Através da impiedosa crítica ao sistema oficial que Tolstói acusa de injusto e
degenerado e pelo viés acurado de Guimarães Rosa frente à novidade de um
julgamento praticado no meio do sertão conforme as práticas da jagunçagem emergem
duas formas distintas de contestar o próprio ato de julgar: uma no plano
transcendental e outra no plano circunstancial.
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CHKLÓVSKI E OS FORMALISTAS RUSSOS

O formalismo russo foi um movimento que desenvolveu trabalhos sobre teoria
literária entre os anos de 1915 e 1930, especialmente em torno do grupo chamado
Opoiaz, com sede em São Petersburgo. Os diversos autores ligados a essa corrente
(Roman Jakobson, Boris Eichenbaum, Victor Chklóvski, Iuri Tynianov, entre outros)
compartilhavam, em seus estudos, uma mesma preocupação elementar: “criar uma
ciência literária autônoma, a partir das qualidades intrínsecas do material literário”3.
Pode-se dizer que essa preocupação em imprimir ao estudo da literatura uma
organização científica é análoga ao projeto de Saussure em relação à semiologia – era
preciso, segundo o autor suíço, sistematizar os estudos acerca dos signos e da língua.
A distinção saussuriana entre língua (langue) e fala (parole) – contribuiu com
seu empreendimento científico ao introduzir duas dimensões no estudo da linguística.
De acordo com Saussure, a linguística sincrônica parte de uma perspectiva estática e
deriva de um método estrutural, enquanto a linguística diacrônica se move num plano
evolutivo ou histórico4. Não obstante a interdependência entre língua e fala (manifestas
de forma sincrônica e diacrônica, respectivamente), Saussure concede primazia ao
estudo da primeira na criação de uma ciência da língua que, por sua vez, seria parte da
Semiologia5.
De forma semelhante à abordagem saussuriana, os estudiosos reunidos em torno
do grupo chamado Opoiaz “deram prioridade aos estudos sincrônicos, o que significa
uma completa descrição da linguagem como um sistema, sem recorrer a qualquer

3

4

5

EICHENBAUM, Boris. A teoria do “método formal”. In: TODOROV, Tzvetan. Teoria da literatura:
textos dos formalistas russos. São Paulo: Unesp, 2013, p. 33.
“A Linguística sincrônica se ocupará das relações lógicas e psicológicas que unem os termos
coexistentes e que formam sistemas, tais como são percebidos pela consciência coletiva. A Linguística
diacrônica estudará, ao contrário, as relações que unem termos sucessivos não percebidos por uma
mesma consciência coletiva e que se substituem uns aos outros sem formar sistema entre si”
(SAUSSURE, Ferdinand de. Curso de linguística geral. 28. ed. São Paulo: Cultrix, 2012, p. 142).
Afirma Saussure, a respeito da Semiologia: “Ela nos ensinará em que consistem os signos, que leis o
regem. Como tal ciência não existe ainda, não se pode dizer o que será; ela tem direito, porém, à
existência; seu lugar está determinado de antemão. A Linguística não é senão uma parte dessa ciência
geral; as leis que a Semiologia descobrir serão aplicáveis à Linguística, e esta se achará dessarte
vinculada a um domínio bem definido no conjunto dos fatos humanos” (SAUSSURE, op. cit., p. 47-48).
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interpretação histórica”6. Através de uma abordagem linguística da literatura, os
formalistas desfazem “a concepção do senso comum segundo o qual literatura é
expressão imediata da vida, como se o texto não fosse um simulacro convencional de
signos”7. Na contramão de seus predecessores (Viessielóvski e os simbolistas, por
exemplo), inovam ao definir a obra como centro de suas preocupações, voltando-se
mais à construção do texto literário do que a aspectos tidos como fundamentais na
crítica literária russa de outrora, como os caracteres psicológicos do escritor e a análise
do contexto histórico do momento da escrita.
Embora não tenham originalmente formulado a distinção entre linguagem
prática e linguagem poética, os formalistas imprimiram a tal dicotomia uma definição
bastante pronunciada. Opondo a linguagem conforme sua função poética à sua função
comunicativa, os estudiosos russos assentam a primeira como criadora de “um sistema
de signos de natureza peculiar, ou seja, um sistema de procedimentos (priom),
enquanto que a linguagem prática é o sistema de signos automatizados”8. A teoria
literária resulta assim, na acepção dos formalistas, numa teoria da linguagem poética:
“uma obra literária torna-se um produto verbal, já que seu material é a linguagem”9.
Isto quer dizer que os formalistas russos não estão interessados nas contingências
da comunicação prática, ou mesmo na possibilidade de se aceder ao significado de um
texto – objeto, por exemplo, da hermenêutica. Ao revés, seu interesse reside justamente
no uso da linguagem poética como fator que dificulta nossa chegada ao significado,
como desvio normativo da linguagem prática. No estudo das obras, o método formal
não busca definições gerais a respeito da literatura, mas sim identificar a presença da
“literariedade” – compreendida como o uso da linguagem afastado das formas
cotidianas. O texto literário emerge então como objeto de estudo conforme sua função

6

7

8
9

POMORSKA, Krystyna. Formalismo e futurismo: a teoria formalista russa e seu ambiente poético. São
Paulo: Perspectiva, 2010, p. 25.
TEIXEIRA, Ivan. O formalismo russo: fortuna crítica. Revista Cult. Revista Brasileira de Literatura. São
Paulo: Lemos Editorial, ago. 1998, p. 37.
Id., ibid., p. 34.
POMORSKA, op. cit., p. 30.
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poética, e não através da problemática semântica que venha a apresentar. As
preocupações relativas à interpretação do texto fogem ao escopo dos formalistas.
A tradição hermenêutica, ao contrário, precisa lidar com a questão do sentido, e o
faz, primordialmente, a partir do reconhecimento de que não é possível ter acesso pleno
ao objeto a não ser via significado, que a compreensão precede a visão, ou seja, que
sempre conhecemos algo como algo, diferente do que ele realmente é10. Na tarefa de
atenuar esse problema, Gadamer indica que “toda interpretação correta tem que
proteger-se contra a arbitrariedade da ocorrência de ‘felizes ideias’ e contra a limitação
dos hábitos imperceptíveis do pensar, e orientar sua vista ‘às coisas elas mesmas’”11.
Dentre os estudiosos da Opoiaz, é Victor Chklóvski quem levará a fundo a
questão de como a linguagem poética é capaz de retardar, através de seu jogo
particular, a chegada do leitor ao significado do texto e de como a arte, por meio da
linguagem poética, é capaz de nos proporcionar visões, mesmo que instantâneas, das
“coisas elas mesmas”, tal como na proposta da hermenêutica gadameriana.
Na tentativa de apreender as especificidades da prosa, a maioria dos formalistas
recorreu à aplicação dos mesmos métodos de análise da poesia, ou seja, tomou por base
os aspectos sonoros. A linguagem poética, transformadora, contrária ao sentido
automatizante da língua, foi entendida pelos formalistas num primeiro momento como
sendo um fenômeno essencialmente fônico. A abordagem de Chklóvski nesse campo,
porém, é diversa: ao invés da proeminência da sonoridade, a prosa é entendida como
procedimento de enredo (siujét), tomado não como simples sequência de fatos
dispostos ao longo da narrativa, mas como junção de todos os seus componentes

10

11

“Quando dizemos que o acesso aos objetos se faz pela clivagem do significado, pela via do significado,
dizemos que o nosso acesso aos objetos é sempre um acesso indireto. Nós chegamos a algo, mas
enquanto algo; nós nunca percebemos apenas o anel, ele nunca é conhecido numa identificação plena
dele mesmo do ponto de vista lógico. Ele é sempre clivado enquanto algo, como um objeto que simboliza
algo, um objeto de uso determinado, que, por exemplo, pode substituir o cigarro na mão, mas antes de
mais nada como anel” (STEIN, Ernildo. Aproximações sobre hermenêutica. Porto Alegre: EDIPUCRS,
1996, p. 19).
GADAMER, Hans-Georg. Verdade e método: traços fundamentais de uma hermenêutica filosófica. 3.
ed. Petrópolis: Vozes, 1997, p. 401-402.
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literários. No estudo da prosa, o que interessa é a relação de encaixe entre a miríade de
elementos formadores da obra, ou seja, tudo aquilo que dá forma ao texto12.
Contrariando a afirmação de que a arte é o “pensamento por imagens”13,
Chklóvski sugere que o trabalho das escolas poéticas não é a criação de imagens, mas a
sua disposição – a “acumulação e revelação de novos procedimentos para dispor e
elaborar o material verbal”14. Essa “disposição” é que assume o nome de forma.
Quando mais dificultada ela for, melhor ela executará a mesma função que a linguagem
poética possui no estilo que lhe é próprio, o papel de “abolir a automatização da
percepção”15.
Significa dizer que a função que na poesia cabia ao som na prosa compete à
organização da obra. A tendência do discurso prosaico é a da automatização, pois “uma
vez que se tornam habituais, as ações se tornam automáticas. Assim, todos os nossos
hábitos se refugiam num meio inconsciente e automático”16. Por força do hábito, “os
objetos percebidos diversas vezes começam a sê-lo por um reconhecimento; o objeto
encontra-se à nossa frente, nós o sabemos, mas não o vemos mais. É por isso que nada
podemos dizer sobre ele”17.
Utilizando-se a terminologia gadameriana, o que Chklóvski quer dizer com a
automatização da linguagem prática (prosaica) é que ela nos impede de ver “as coisas
elas mesmas” – e é no afã de recuperar essa possibilidade que existe a arte. Esse é o
fenômeno que o autor descreve na seguinte passagem:
[...] para devolver a sensação de vida, para sentir os objetos, para
sentir que a pedra é de pedra, existe o que chamam arte. A finalidade
12

13

14
15
16
17

No formalismo “a noção de forma ganhou um sentido novo, ela não é um invólucro, mas uma
integridade dinâmica e concreta que tem um conteúdo em si mesma, fora de toda correlação”
(EICHENBUAM, op. cit., p. 46).
“Esta frase pode ser de um estudante de graduação, mas também representa e de um erudito filólogo,
que a coloca como ponto inicial de uma teoria literária qualquer. Tal ideia está arraigada na consciência
de muita gente; entre os seus criadores, é preciso citar Potebnia: ‘Não existe arte e, em particular, poesia
sem imagem’, diz ele” (CHKLÓVSKI, Victor. A arte como procedimento. In: TODOROV, Tzvetan. Teoria
da literatura: textos dos formalistas russos. São Paulo: Unesp, 2013, p. 83).
Id., ibid., p. 85
POMORSKA, op. cit., p. 47.
CHKLÓVSKI, op. cit., p. 89.
Id., ibid., p. 92.
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da arte é dar uma sensação do objeto como visão, e não como
reconhecimento; o procedimento da arte é o procedimento de
singularização dos objetos, e o procedimento que consiste em
obscurecer a forma, em aumentar a dificuldade e a duração da
percepção. O ato de percepção na arte é um fim em si e deve ser
prolongado; a arte é um meio de experimentar o vir a ser do objeto, o
que já ‘veio a ser’ não importa para a arte18.

A finalidade da arte na concepção de Chklóvski é, portanto, proporcionar o
“estranhamento” (ostranenie) daquilo que, tão habituados a enxergar, já não vemos
mais senão de forma superficial. Nossa percepção é assim retirada do ritmo veloz e
automatizante a que a linguagem prática tende a reduzi-la e reconduzida para o âmbito
da visão detida que a linguagem poética e a forma literária são capazes de nos fornecer.
Em suma, “ao contrário do convívio cotidiano com as coisas, o convívio com a arte deve
ser particularizado, dificultoso e lento”19.
No intuito de exemplificar seu enunciado sobre a arte, Chklóvski busca aporte na
obra de Tolstói, citando trechos de Kholstómer e Guerra e Paz e fazendo referência à
ocorrência do mesmo fenômeno no último romance do autor, Ressurreição – sobre o
qual passamos a discutir.
3

TOLSTÓI: AMOR RESSUSCITADO, JULGAMENTO IMPOSSÍVEL

Chklóvski aponta que, dentre os meios artísticos de libertação da experiência
automatizante, a literatura de Tolstói recorre frequentemente a um deles: o
procedimento de singularização dos objetos. Esse expediente consiste, como afirma
Chklóvski, "em não chamar o objeto pelo nome, mas descrevê-lo como se o visse pela
primeira vez, e tratar cada incidente como se acontecesse pela primeira vez"20.
Inserindo Tolstói numa tradição que remonta ao imperador romano Marco
Aurélio e a autores modernos como Montaigne e Voltaire, o historiador Carlo Ginzburg
vai além:

18
19
20

Id., ibid., p. 91.
TEIXEIRA, op. cit., p. 37.
CHKLÓVSKI, op. cit., p. 92.
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Tolstoi via as convenções e as instituições humanas com os olhos de
um cavalo ou de uma criança: como fenômenos estranhos e opacos,
vazios dos significados que lhes são geralmente atribuídos. Ante seu
olhar, ao mesmo tempo apaixonado e distante, as coisas se revelavam
– para empregar as palavras de Marco Aurélio – ‘como realmente
são’21.

Enxergar a sociedade russa do final do século XIX como ela realmente é constitui
o mote principal de Ressurreição, último romance do autor, e para isso Tolstói recorre
largamente ao procedimento do estranhamento22. Suas críticas implacáveis ao governo,
à Igreja, ao sistema judicial e à aristocracia são dispostas ao longo da jornada espiritual
empreendida pelo personagem principal, o príncipe Nekhliúdov. Na condição de
jurado, Nekhliúdov reconhece como uma das rés Máslova, criada de suas tias que ele
seduzira e abandonara na juventude; tomado de arrependimento, o nobre busca salvála da condenação que lhe é imposta.
Uma das passagens mais célebres do romance – onde o uso da técnica do
estranhamento é notório – é a narração da missa, que contribuiu para a posterior
excomunhão de Tolstói por parte da Igreja Ortodoxa Russa23. No âmbito do direito, o
estranhamento é utilizado primeiramente como forma de desnudar os ritos do

21

22

23

GINZBURG, Carlo. Estranhamento: pré-história de um procedimento literário. In: GINZBURG, Carlo.
Olhos de madeira: nove reflexões sobre a distância. São Paulo: Companhia das Letras, 2001, p. 22.
Não obstante a abordagem linguística seguida neste trabalho, na esteira das reflexões de Chklóvski e os
formalistas, é valido mencionar que, segundo uma biógrafa do autor, a ideia para o romance “surgiu em
uma conversa de Tolstói com um amigo, o jurista Anatóli Fiódorovitch Kóni. Convocado para integrar
um júri, um jovem aristocrata espanta-se ao reconhecer na ré a pobre criada a quem anos antes havia
seduzido e engravidado. Abandonada por ele e expulsa da casa pela patroa, a moça havia se tornado
prostituta até ser presa sob a acusação de roubo. Quando a jovem é condenada a uma pena de trabalhos
forçados na Sibéria, o nobre, corroído de remorso, se oferece para ajudá-la e lhe propõe casamento.
Contudo, a moça morre de tifo no presídio, antes que o rapaz tivesse a chance de pagar por seus
próprios pecados. Ao ouvir o relato do amigo, Tolstói emocionou-se e não pôde evitar a sensação de
culpa ao se lembrar de quando jovem ele mesmo havia seduzido a jovem criada Gacha Trubetskaia na
fazenda de sua irmã. Em Ressurreição Tolstói combinou a história que ouviu do amigo Kóni à sua
própria jornada espiritual” (BARTLETT, Rosamund. Tolstói: a biografia. São Paulo: Globo, 2013, p.
465).
“A missa consistia em que o sacerdote, vestido numa roupa especial, estranha, bordada e muito
desconfortável, cortava e arrumava uns pedacinhos de pão num pires e depois os colocava numa taça de
vinho, enquanto pronunciava diversos nomes e algumas preces. [...] A essência da missa consistia em
supor que os pedacinhos de pão partidos pelo sacerdote e colocados no vinho, por efeito de certas
manipulações e preces, transformavam-se no corpo e no sangue de Deus” (TOLSTÓI, Liev.
Ressurreição. São Paulo: Cosac Naify, 2013, p. 137-138).
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julgamento, e depois para acentuar o aspecto ridículo do erro que levou a acusada
Máslova à condenação aos trabalhos forçados na Sibéria. Tolstói compara este erro com
outra situação absurda, segundo a qual um jurista decide se a razão estaria com o autor
ou com o réu conforme o resultado de uma disputa de par ou ímpar, e a seguir o
descreve, da seguinte forma:
O mesmo ocorria agora. Aquela decisão, e não outra, foi tomada não
porque todos estivessem de acordo, mas sim, em primeiro lugar,
porque o presidente, que expôs o seu sumário tão demoradamente,
daquela vez deixou de falar o que sempre dizia, justamente que, ao
responder os quesitos, os jurados podiam dizer: ‘Sim, culpada, mas
sem a intenção de tirar a vida’; em segundo lugar, porque o coronel
contou a história da esposa do seu cunhado de modo muito demorado
e maçante; em terceiro lugar, porque Nekhliúdov estava tão agitado
que não notou o descuido com a ressalva sobre ausência da intenção
de tirar a vida e pensou que a ressalva ‘Sem intenção de roubar’ já
cancelasse a acusação [...] e, acima de tudo, porque todos estavam
cansados, com vontade de livrar-se o mais depressa possível e, por isso
mesmo, dispostos a concordar com a decisão que mais rapidamente
pusesse um fim a tudo aquilo24.

Em virtude da decisão absurda que declara Máslova culpada por envenenar um
homem sem qualquer motivo, Nekhliúdov dispõe-se a atuar no caso de modo a reverter
a condenação. Principia então um grande percurso que o levará a questionar o mundo
aristocrático em que vive, passando lentamente a compreender o sistema judiciário e as
práticas da alta sociedade russa como as fontes que alimentam as mazelas sociais e as
injustiças cometidas contra a maioria da população. Transitando entre o horror das
prisões e o brilho dos teatros, a pobreza dos vilarejos de camponeses e o luxo dos
grandes salões da nobreza, Nekhliúdov sente-se como entre duas faces completamente
distintas do mesmo país. Através do contato com um mundo apartado das pessoas de
sua condição, o personagem passa a estranhar seus próprios modos e os de sua classe.
Tal atitude de estranhamento é progressiva ao longo da narrativa, acrescida pelo
estranhamento que pode ser identificado como sendo do próprio Tolstói, na pele do
narrador. Essa espécie de sobreposição de “estranhamentos” é em boa parte
responsável pela força da narrativa, e se retrata na forma impiedosa como personagem
24

Id., ibid., p. 91.
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e/ou narrador descrevem pessoas e instituições, como quando Nekhliúdov recorre a um
oficial a fim de conceder um favor a um preso:
O homem de quem dependia o abrandamento do destino dos presos
em Petersburgo era cheio de condecorações, que não usava, a não ser a
Ordem da Cruz Branca na lapela [...] particularmente lisonjeira para
ele, porque, naquela época, sob o seu comando, mujiques russos de
cabelo raspado, vestidos em fardas e armados com fuzis e baionetas,
haviam matado mais de mil pessoas que defendiam sua liberdade, sua
casa e sua família. Depois serviu na Polônia, onde também obrigou
camponeses russos a cometerem os mais diversos crimes, pelo que
também ganhou uma medalha e novos enfeites na farda25.

A ocupação desse velho general
consistia em manter criminosas e criminosos políticos em calabouços,
em prisões incomunicáveis, e tratá-los de tal maneira que, no decorrer
de dez anos, metade deles sucumbia, uma parte enlouquecia, outra
parte morria de tuberculose e outra parte se suicidava: alguns de
fome, outros cortavam as veias com um caco de vidro, outros se
enforcavam, outros ateavam fogo ao corpo26.

Exemplos dessa natureza são ricos e numerosos, seja pelo comprometimento
direto do autor ou pelas conclusões atribuídas ao personagem. Um dos fatores que
geram certo suspense na narrativa é o fato de que Nekhliúdov deve se policiar diante
das ameaças constantes de pensamentos e situações que o levem a normalizar
(automatizar) novamente aquilo que começava a lhe parecer profundamente
vergonhoso. A tensão automatização/estranhamento passa dessa forma do campo da
linguagem poética para o do próprio enredo, onde o personagem não deve deixar-se
sucumbir pelo conforto e a riqueza pregressa, desistindo de seu projeto de salvar
Máslova e, consequentemente, salvar a si mesmo. “Antes que eu perceba, serei puxado
de novo para dentro dessa vida”27, admite Nekhliúdov, o que o leva a reforçar sua
atitude de estranhamento em relação a vida que deixou para trás: “Uma ação má

25
26
27

Id., ibid., p. 260-261.
Id., ibid., p. 261.
Id., ibid., p. 252.
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apenas aplana o caminho para as ações más; já os maus pensamentos atraem
irresistivelmente para esse caminho”28.
Quando abandonados os pensamentos automatizantes e superados os conflitos
existenciais, o personagem finalmente pode experimentar “o sentimento de alegria de
um viajante que descobre um mundo novo, belo e desconhecido”29. É o mundo onde se
pode ter visões das coisas como elas realmente são, sem as distrações da percepção
cômoda. Este novo lugar de compreensão é fundamental para que Nekhliúdov – com o
inconfundível requinte narrativo de Tolstói – conceba uma visão totalmente nova a
respeito do sistema judiciário e, mais além, do próprio ato de julgar.
O eixo principal da narrativa inicia, conforme já mencionado, quando Nekhliúdov
reconhece a ré que, abandonada por ele no passado, tomou o caminho de uma vida
devassa e de privação na condição de prostituta. Enganada pelos outros réus do
processo, acabara envenenando um cliente, de modo que se achava frente ao tribunal
onde sua sorte seria determinada por ritos e procedimentos inescrutáveis ao seu olhar
confuso de acusada. De alguma forma, ali se produziria justiça, e isso era o que todos os
jurados, menos Nekhliúdov, sentiam naquele momento:
Assim o secretário terminou a sua leitura do longo auto de acusação e,
depois de colocar em ordem as folhas de papel, sentou-se em seu
lugar, ajeitando os cabelos compridos com as duas mãos. Todos
soltaram um suspiro de alívio, com a agradável consciência de que
agora teria início o julgamento e logo tudo ficaria esclarecido e a
justiça seria cumprida. Apenas Nekhliúdov não experimentava esse
sentimento: estava completamente absorvido pelo horror do que
poderia ter feito aquela Máslova que ele havia conhecido, dez anos
antes, como uma menina ingênua e encantadora30.

Ao mesmo tempo em que ocupa a condição de jurado, Nekhliúdov condena a si
mesmo pela situação da acusada – e então, para ele, o julgamento já não é mais o que
sempre pareceu aos olhos das pessoas de sua posição social, ou seja, a pura e simples
manifestação do justo. Em seguida, na tentativa de reparar o erro cometido no

28
29
30

Id., ibid., p. 283.
Id., ibid., p. 347.
Id., ibid., p. 50.
KATHÁRSIS - CENTRO DE ESTUDOS EM DIREITO E LITERATURA DA IMED

264

ANAIS DO II CIDIL

V. 2, N. 1, JUL/2014

julgamento, adentra nos meandros do sistema judiciário e reforça a impressão de que
ali não se produz nada semelhante a qualquer noção verdadeira de justiça.
Nekhliúdov assiste um julgamento em que um menino pobre e sem qualquer
instrução é acusado de furto, e conclui:
[...] é obvio que o menino não é nenhum facínora especial, mas sim a
pessoa mais comum do mundo – todos vêem isso – e que se tornou o
que é agora só porque vivia em condições que engendram pessoas
assim. E portanto, parece claro, para que não existam meninos assim,
é preciso esforçar-se para eliminar as condições em que se formam
essas criaturas infelizes31.

O que o sistema penal faz, no entanto, é algo muito diferente, conforme nota o
personagem com uma clareza que surpreende a si próprio:
Agarramos um menino desses que, por acaso, caiu nas nossas mãos,
sabendo muito bem que milhares iguais a ele continuam à solta, e o
metemos na prisão, em condições de completa ociosidade, ou então o
mandamos para o trabalho mais insalubre e absurdo, em companhia
de outros que, como ele, perderam as forças e emaranharam-se na
vida, e depois o deportamos à custa do Estado, em companhia das
pessoas mais pervertidas32.

No percurso para salvar Máslova, Nekhliúdov se depara com uma infinidade de
casos injustos envolvendo criminosos comuns, presos políticos, sectários religiosos e
toda a espécie de transgressores na definição das leis oficiais. Na tentativa de melhorar
a situação de alguns deles, se depara com funcionários obtusos que só o respeitam em
razão de sua posição social, e que estão preocupados tão somente em executar suas
funções da forma mais eficiente possível – o que significa, na maioria das vezes, manter
uma atitude fria e cruel em relação aos condenados. Nekhliúdov, ao enxergar as “coisas
como realmente são”, espanta-se com a verdade que descobre:
Tal explicação de tudo o que acontecia pareceu a Nekhliúdov muito
simples e clara, mas justamente essa clareza e simplicidade forçavam
Nekhliúdov a hesitar em aceitá-la. Não era possível que um fenômeno
tão complexo tivesse uma explicação tão simples e terrível, não era
possível que todas aquelas palavras sobre a justiça, o bem, a lei, a fé,

31
32

Id., ibid.,, p. 126-127.
Id., ibid.,, p. 127.
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Deus etc. fossem apenas palavras e encobrissem a crueldade e o
egoísmo mais grosseiro33.

Perplexo com a situação, o personagem empreende uma pesquisa bibliográfica
“sobre o motivo por que todas aquelas pessoas tão variadas eram mantidas na prisão,
enquanto outras pessoas iguais a elas andavam soltas e até as julgavam”34, e frustra-se
ao não encontrar respostas minimamente satisfatórias nos livros:
Havia ali muita coisa inteligente, erudita, interessante, mas não a
resposta para o principal: com que direito alguns castigam os outros?
Não só não havia essa resposta, como todos os raciocínios destinavamse a esclarecer e justificar o castigo, cuja necessidade era reconhecida
como um axioma35.

Tão descrente com o direito como Tolstói, Nekhliúdov vai encontrar a resposta
somente no plano espiritual. Depois de um longo trajeto de três meses entre prisões e
repartições públicas, conclui que
o único e indubitável meio de salvação daquela maldade horrível na
qual as pessoas sofriam era as pessoas sempre se reconheceram
culpadas diante de Deus e portanto incapazes de castigar ou de
corrigir os outros36.

Essa passagem sintetiza de forma extraordinária os estudos e as interpretações da
realidade que Tolstói credita ao príncipe Nekhliúdov, essa espécie de alter-ego do
autor. O grande problema reside, de acordo com a reflexão do personagem, no processo
de desumanização dos que vêem “à sua frente não pessoas e suas obrigações, perante
elas, mas sim um cargo oficial e suas exigências”37, por pensarem “que existem
situações em que se pode tratar um ser humano sem amor, mas tais situações não
existem”38.

33
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Id., ibid., p. 292.
Id., ibid., p. 303.
Id., ibid., p. 304.
Id., ibid., p. 424.
Id., ibid., p. 336.
Id., ibid., p. 338.
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Por meio do estranhamento, a instituição do julgamento se revela insustentável
na narrativa tolstoísta39. A natureza do ato de julgar é contestável na medida em que a
estrutura que o legitima pressupõe ser possível tratar as pessoas sem reconhecê-las
como iguais. Essa, na concepção formulada por Nekhliúdov, é a razão de todo o mal
que é narrado ao longo do romance – os tratamentos degradantes, os castigos, as
condenações equivocadas, as prisões políticas. Se Deus existe, a prerrogativa do
julgamento é sua; logo, a única atitude possível para um ser humano é culpar-se
perante ele, e tratar seus semelhantes com amor. Não existe direito com o qual uns
possam castigar os outros.
Esta saída espiritual para o problema do julgamento deriva, evidentemente, das
fortes convicções de Tolstói, que levaram muitos críticos a identificarem em
Ressurreição a mera tentativa de difundir suas ideias sobre o Evangelho. A par dessa
questão, a obra fornece um poderoso exemplo do “uso do estranhamento como
expediente deslegitimador em todos os níveis, político, social, religioso”40.
No estudo de problemas jurídicos a partir de representações artísticas, é notável
em Ressurreição a capacidade de transmitir ao jurista a visão renovada das práticas e
instituições as quais muitas vezes ele se encontra profundamente familiarizado. O
mesmo ocorre através do uso do estranhamento em Grande Sertão: Veredas – mas de
uma forma ligeiramente distinta.
4

GUIMARÃES ROSA
E O IRREMEDIÁVEL DEFEITO DO JULGAMENTO

Na obra-prima de Guimarães Rosa, a distinção empregada pelos formalistas entre
linguagem prática e linguagem poética ganha contornos nebulosos. Riobaldo, numa
espécie de monólogo assistido, descreve sua história ao interlocutor instruído de quem
não se ouve sequer uma palavra no romance inteiro. À primeira vista, um exercício de
39

40

Fica implícito no emprego da expressão tolstoísta o fato de que a obra não apenas foi escrita por Tolstói
com também contém elementos do tolstoísmo, espécie de seita criada pelos seguidores do escritor com
base em seus ensinamentos e suas interpretações sobre o Evangelho.
GINZBURG, op. cit., p. 33.
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prosa, somente mais longo que o habitual – impressão que não se sustenta em uma ou
duas páginas, ou mesmo na leitura do primeiro parágrafo41.
Logo se percebe que a linguagem não desponta para ser abreviada, ou, à maneira
de Chklóvski, não se oferece como presa fácil ao processo de automatização, lei do
discurso prosaico. Pelo contrário, a palavra em Grande Sertão: Veredas é criadora. Eis
“o traço fundamental do autor: a absoluta confiança na liberdade de inventar”42. Com
base nessa premissa, opera-se toda a espécie de interferência gramatical,
transgredindo-se abertamente as convenções da língua, impondo-se toda a sorte de
reinvenção de sentido onde cada palavra aparece, em cada uso, com força renovada.
Como afirma Heloísa Starling, numa frase que caberia muito bem a um formalista, é
marcante na literatura de Guimarães Rosa o método que consiste na “utilização de cada
palavra como se ela houvesse acabado de nascer, para limpá-la das impurezas da
linguagem cotidiana e reduzi-la a seu sentido – e som – original”43.
Todo o romance se faz no campo da linguagem poética, embora não se dispense o
recurso prosaico do estranhamento que, sobreposto, só reforça o caráter não
automatizado da linguagem. Na esteira das demarcações nebulosas, ao falar da
intenção do narrador a sinopse apressada poderá incorrer no equívoco de afirmar que
Riobaldo é um jagunço simplesmente rememorando fatos de sua vida na presença de
um estranho, um estrangeiro em matéria de sertão. Porém, muito além de uma
evocação do passado, “o que está em jogo é a memória – busca de uma verdade
universalmente válida que transcenda os fatos particulares da vivência singular”44.

41

42

43

44

“– Nonada. Tiros que o senhor ouviu foram de briga de homem não, Deus esteja. Alvejei mira em
árvore, no quintal, no baixo do córrego. Por meu acerto. Todo dia isso faço, gosto; desde mal em minha
mocidade. Daí, vieram me chamar. Causa dum bezerro: um bezerro branco, erroso, os olhos de nem ser
– se viu -; e com máscara de cachorro. Me disseram; eu não quis avistar.” ROSA, João Guimarães.
Grande Sertão: Veredas. 19. ed. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 2001, p. 23.
CANDIDO, Antonio. O homem dos avessos. In: CANDIDO, Antonio. Tese e antítese. Ensaios. 4. ed. São
Paulo: T. A. Queiroz, 2002,, p. 121.
STARLING, Heloísa. Caminhos cruzados: João Gilberto, Guimarães Rosa e a poética do Brasil.
Disponível em: <http://www1.folha.uol.com.br/fsp/ilustrissima/46498-caminhos-cruzados.shtml>.
ROSENFIELD, Kathrin. Os descaminhos do demo: tradição e ruptura em Grande sertão: veredas. Rio
de Janeiro/São Paulo: Imago/Edusp, 1993. p. 12.
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Tratando de atar as pontas da vida com o nó do entendimento, Riobaldo repassa
todas as contingências enfrentadas e “relata-as com a surpresa, a reação fresca de quem
as experimentasse pela primeira vez no mundo”45. Isto talvez poderia ser dito de outra
forma: Riobaldo é o narrador-estranhamento. É aquele que busca apreender as coisas
pelo verdadeiro nome. Que vai atrás da realidade delas, mesmo sabendo que “a vida
não é entendível”46. Ao longo da tentativa – que é travessia47 – vai combinando o
lógico-racional e o pitoresco, numa mescla irreversível entre fantasia e realidade. No
processo de desenveredamento do sertão, descobre-se que “o real é inintelígel sem o
fantástico, e que ao mesmo tempo este é o caminho para o real”48.
A partir de seus apontamentos individuais, fragmentados, de seus começos e
recomeços, Riobaldo vai compondo o mosaico do Sertão – que é o mundo. Lá estão a
metafísica, o direito natural, os raciocínios teológicos, as interpretações místicas –
enfim, os numerosos problemas que ocupam o pesquisador das ciências humanas –
conduzidos através de uma narrativa ininterrupta, marcada pelos traços da oralidade e
expressa através de sensações comumente indescritíveis. Mas a complacência frente ao
indescritível não é do feitio do narrador, e assim ele tenta, se preciso recorrendo a
procedimentos não-lineares, expor suas dúvidas da forma mais detalhada possível ao
ouvinte que não possui voz, mas que é “uma presença organizadora do discurso do
próprio jagunço”49.
A linguagem se estica ao máximo para evitar que alguma coisa se escape.
Entretanto, se ela se curva a fim de obedecer ao arranjo das reminiscências
riobaldianas, ao leitor ela muitas vezes permanece estranha, dificultada. Esse efeito da
“forma dificultada” – como diria Chklóvski – leva a alguns enunciados que soam

45

46
47

48
49

RÓNAI, Paulo. Três motivos em Grande sertão: veredas. In: Grande sertão: veredas. 19. ed. Rio de
Janeiro: Nova Fronteira, 2001, p. 19.
ROSA, op. cit., p. 156.
“Amável o senhor me ouviu, minha ideia confirmou: que o Diabo não existe. Pois não? O senhor é um
homem soberano, circunspecto. Amigos somos. Nonada. O diabo não há! É o que eu digo, se for... Existe
é homem humano. Travessia” (ROSA, op. cit., p. 624).
CANDIDO, op. cit., p. 139.
STEIN, Ernildo. Anamnese: a filosofia e o retorno do reprimido. Porto Alegre: EDIPUCRS, 1997, p. 138.
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bastante peculiares a quem os interpreta. Diante da proposta de apreensão do
estranhamento na narrativa literária, é exatamente a análise de um desses enunciados
– proferido no ínterim do fatídico julgamento de Zé Bebelo – que nos ocupará.
A guerra jagunça acabou, e Zé Bebelo foi derrotado. Por conta de um ardil
matutado por Riobaldo, o líder do bando vencido escapa da morte e é levado a
julgamento – “a escolha do discurso contra a violência”50. O julgamento representa a
suspensão da vingança ou, retomando Ricoeur, a instauração da “justa distância”51 que
dá fim ao corpo-a-corpo – justa aqui entendida em dois sentidos, tanto de justiça como
de pequena, ínfima: é preciso recordar que no decorrer do julgamento o frágil corpo do
acusado está exposto aos seus numerosos inimigos.
E então, em meio ao pronunciamento dos chefes sobre o fim que Zé Bebelo
deveria ter, Riobaldo reflete:
O justo que era, aquilo estava certo. Mas, de outros modos – que bem
não sei – não estava. Assim, por curta ideia que eu queria dividir:
certo, no que Zé Bebelo tinha feito; mas errado no que Zé Bebelo era e
não era. Quem sabe direito o que uma pessoa é? Antes sendo:
julgamento é sempre defeituoso, porque o que a gente julga é o
passado. Eh, bê. Mas, para o escriturado da vida, o julgar não se
dispensa; carece? Só que uns peixes tem, que nadam rio-arriba, da
barra às cabeceiras. Lei é lei? Lôas! Quem julga, já morreu. Viver é
muito perigoso, mesmo52.

Uma coisa era o ato que Zé Bebelo perpetrara, ao guerrear com os jagunços; o que
ele, no instante do julgamento, era ou deixava de ser, tratava-se de algo muito diferente
– tratava-se, por assim dizer, de outra pessoa. Logo, conclui Riobaldo, o ato de julgar
alguém (que agora é ou não é o que era antes) por algo que fez (quando era outro) será
sempre defeituoso, embora seja forçado a reconhecer que “para o escriturado da vida, o
julgar não se dispensa”.
Diferentemente do estranhamento concebido por Tolstói, onde o objeto não é
nomeado, mas singularizado ao máximo em seus aspectos visivelmente ocultos,
50

51
52

RICOEUR, Paul. O justo 1: a justiça como regra moral e como instituição. São Paulo: Martins Fontes,
2008, p. 179.
Id., ibid., p. 5.
ROSA, op. cit., p. 285.
KATHÁRSIS - CENTRO DE ESTUDOS EM DIREITO E LITERATURA DA IMED

270

ANAIS DO II CIDIL

V. 2, N. 1, JUL/2014

Guimarães Rosa explicita o termo, mas dele arranca uma afirmação tão profundamente
elementar que apenas um personagem livre da ubiquidade automatizante da expressão
“julgamento” é capaz de elaborar.
Nas sociedades onde o direito funciona como instituição unificadora, julgar é ato
rotineiro e indispensável. Em tais condições, poderá se discutir a legitimação do
julgador, o aporte legislativo do julgamento, ou em que lugar o julgamento deve ou não
deve ocorrer. No entanto, questão de outra ordem concerne à natureza do ato de julgar,
em si próprio – nosso pensamento está familiarizado demais com o julgamento para
enxergar nessa contingência um verdadeiro problema. Não podemos sondar a
profundidade da questão primordial acerca da natureza do julgamento – afinal, alguém
pode julgar alguém? – em razão da superficialidade provocada por nossa percepção
automatizada sobre o objeto. Retomando a expressão de Chklóvski, reconhecemos um
julgamento, mas não o vemos – ao menos não da mesma forma como Riobaldo o vê
naquele momento.
As circunstâncias da narrativa contribuem para o estranhamento de Riobaldo: o
julgamento de Zé Bebelo não ocorre perante autoridades oficialmente legitimadas que,
embora já existam (e é provável que Riobaldo não desprezasse sua existência), não
alcançaram muitas das veredas do imenso sertão dos Gerais. Zé Bebelo, disposto a
acabar com a jagunçagem, está sendo julgado pelos líderes dos bandos que procurou
extirpar, pelos adversários de batalha. Isto não significa, porém, a inobservância
absoluta de regras. No lugar reservado a lei positivada que ainda não se fez ouvir,
impera naquele tempo uma espécie de “ética jagunça”, cuja função é coibir os excessos
a que conflitos armados costumam dar vazão. Embora dois dos seis chefes dos jagunços
se oponham, decide-se que Zé Bebelo, como homem que travou honrosa luta, tem
direito a um julgamento – cuja justeza, residirá, evidentemente, no limite dos hábitos e
costumes jagunços.
Não se dispensa, inclusive, certo procedimento: ouvem-se os chefes, ouve-se o
acusado, abre-se espaço para que os demais jagunços ali reunidos exponham suas
opiniões. É em meio a esse rito particular e inédito, de formas estranhas e intenções
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desconhecidas, que Riobaldo contestará, do alto de seu jeito poeticamente inculto de
ser, a possibilidade de se julgar um homem, constatando a imperfeição manifesta
naquela encenação. Então, como interpretar a noção de defeito aludida pelo
personagem? O que ela implica para nós quando, afastados de nossa visão
automatizante, a percebemos?
O caminho é obscuro. O julgamento é sempre defeituoso, afirma Riobaldo. É
possível inferir, com base nisso, a fatalidade do defeito, que não pode de forma alguma
ser remediado. Caso pudesse, aquele que julga rápido – sem provas, sem testemunhas,
sem ouvir o acusado – poderia se orgulhar de estar praticando um julgamento “menos”
defeituoso, de acordo com o distanciamento temporal em relação ao fato ocorrido.
Julgar, mesmo rapidamente, é olhar para o passado, e a extensão desse passado pouco
importa. A velocidade do julgamento interessará, na melhor das hipóteses, para efeitos
futuros, quando se procurará, também defeituosamente, reparar as ações pretéritas.
Pode-se argumentar: se julga alguém pelo que fez porque, como Riobaldo
assente, é preciso; e não há mais nada a se discutir em relação a esse fato. Conforme tal
argumentação, o ato praticado – devidamente tipificado – é o único objeto que está em
jogo, e bastará reconstituir as circunstâncias em que ele se deu (quem participou, de
que forma etc.). Todavia, sabe-se que as tentativas de elucidação do passado, ainda que
essenciais a uma primeira parte do julgamento, irão se relacionar de modo
invariavelmente arbitrário à segunda parte: a sentença. Nenhum julgamento elucida
sem sentenciar, sob pena de deixar de sê-lo. A decisão quanto aos efeitos futuros estará
de alguma forma vinculada ao que se apurou a respeito do passado, mas nesse vínculo
reside sempre uma resposta valorativa em relação a esse passado, que deverá ser – tal
como na tradição do historicismo clássico – “objetivado”. Com efeito, interessa para a
sentença o que o acusado, no preciso instante do julgamento, é ou deixa de ser?
Em caso positivo, inicia-se uma arriscada tentativa de reconstituir o acusadopresente a partir de sua vida pregressa, e tal busca deverá recair necessariamente em
algum fato que não seja aquele que está sob julgamento. De um passado
trabalhosamente reconstituído (só a acusação teria tempo e disposição de organizá-lo,
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diga-se de passagem) se buscará uma espécie de projeção que se assemelhe à figura
efetiva do acusado-presente. Mesmo se ignorássemos o fato de que – como nos lembra
Gadamer – não podemos esperar uma consciência plenamente objetiva em relação ao
passado, correríamos o sério risco de chegarmos a resultados insatisfatórios. É o que
ocorre, de fato, n’O Estrangeiro de Albert Camus53.
Caso se responda negativamente à pergunta anterior, volta-se a recair no defeito
incontornável que Riobaldo enuncia. Isto quer dizer que não há saída? Se levarmos a
cabo a reflexão de Riobaldo, de fato não há. É o que o próprio personagem parece
querer esclarecer na sequência da passagem: aquele que julga, já morreu. Que sentido
preciso pode se dar a esta referência?
Voltamos à incerteza. O contexto narrativo parece lançar algumas luzes para que
se compreenda o significado da “morte do julgador”. Riobaldo avalia a situação de Zé
Bebelo com base em seus dois exemplares – o do guerreador que queria liquidar os
jagunços e o do acusado prostrado sob jugo de seus adversários – e não consegue
decidir-se acerca da justeza do caso54.
No entanto, é preciso decidir-se. Senão diretamente ele, ao menos os líderes estão
impelidos, em razão de seus postos, a tomarem uma decisão. Zé Bebelo não pode
permanecer prisioneiro. Mas como conciliar tal necessidade com a impossibilidade de
se fazer um julgamento que não resulte defeituoso? É nesse ponto que a lógica de
Riobaldo parece recorrer metaforicamente à morte, isto é, aquele que já tomou a
decisão – que enfrentou a escolha que lhe era impossível e para isso teve,
inevitavelmente, que desconsiderar uma opção tão ou mais aceitável que a sua – já
“morreu” para a questão. Em outras palavras, o homem que está de antemão decidido é
um homem morto. Ou, se retomarmos Tolstói, é um homem que indevidamente
usurpou uma das prerrogativas exclusivas de Deus.

53

54

O personagem Meursault mata um árabe e, no julgamento, é condenado em boa parte por sua
indiferença com a morte da mãe e com a sua própria vida.
Depois, é bem verdade, ele consegue. Mas então, conforme a lógica que posteriormente ignora, estaria
morto.
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A reflexão, no caso de Guimarães Rosa, é circunstancial e acidentalmente
filosófica. Insere-se no mosaico de conclusões semelhantes desenvolvidas ao longo de
toda a obra. É fruto de uma visão renovada, da aplicação de uma linguagem poética que
não se contenta em admirar a realidade como se fosse uma vitrine da história, mas que
se lança na tentativa de encontrar o lugar onde as coisas sejam vistas como "elas
mesmas".
5

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A Teoria Literária é um campo permanente de indagações e prenhe de uma gama
multifacetada de interpretações. Espécie de constelação por onde vagueiam definições,
análises e métodos que assumem muitas vezes posições irreconciliáveis na tentativa de
estabelecer a literatura como um objeto concreto de estudo. Neste e em outros
aspectos, as semelhanças com a Teoria do Direito são notáveis – e empreendimentos
que as unam são realizações prementes.
A corrente do formalismo russo, conforme se procurou explanar, é capaz de
fornecer elementos rejuvenescedores para o estudo do direito como narrativa. Seu foco
na linguagem não é dogmático, mas cuidadoso. A noção da arte como estranhamento,
por exemplo, está menos para um sistema rígido do que para um exercício da
imaginação poética – o que de forma alguma minimiza o forte compromisso teórico
contido no ensaio de Chklóvski.
Seria possível dizer que, ao perscrutar o ato de julgar, o estranhamento chega tão
longe quanto qualquer teoria jurídica de respeito. Nas vicissitudes do procedimento
linguístico, encontra-se a forma do direito retomar o seu caminho de casa: através da
literatura como estranhamento, o direito volta a ser “ele mesmo”.
Tolstói revela um sistema jurídico falido e degenerado onde se retirou toda e
qualquer possibilidade de participação do amor, o elixir das relações humanas.
Nekhliúdov descobre aquilo que a burocracia não justifica, que nenhum livro de
criminologia explica, que nenhum homem à sua volta é capaz de perceber: a saída está
mais para o espírito, porque o furor caótico da realidade não permite saber o que há de
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errado. Tudo está errado, mas ao mesmo tempo Deus existe; logo, julgar é impossível.
Para o autor russo, aquele que não é capaz de amar fará melhor restando calado.
No sertão de Guimarães Rosa, porém, não se sabe se Deus existe – ou, melhor
dizendo, se o Diabo existe. O julgamento – esse existe, porque Riobaldo fez existir. Mas
então ele se pergunta: quem é esse Zé Bebelo à sua frente? O homem que é e não é. O
homem “sendo”, no meio de sua própria travessia. Como então um outro homem
poderia julgá-lo sem morrer? São as coisas da vida, que volta e meia resvalam no
direito.
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“VOCÊ É UM BICHO, FABIANO"1
REFLEXÕES A PARTIR DA OBRA VIDAS SECAS DE G. RAMOS

D ANIELA DOS S ANTOS 2
S ALETE O RO B OFF 3
RESUMO: A narrativa inicia com Fabiano, um nordestino pobre e ignorante, sua
mulher Sinhá Vitória, os dois filhos e a cadelinha Baleia, ‘retirantes’ em busca de
uma vida melhor. Depois de caminharem sob o sol escaldante encontram uma
fazenda abandonada e desejam ficar por ali. A chuva chega e juntamente com elas o
dono da fazenda que tenta expulsar Fabiano, mas o nordestino diante de sua
desgraça oferece seu trabalho, o dono da fazenda aceita. Em meio à exploração e
com a seca, a única alternativa é se retirarem. As condições sub-humanas de
sobrevivência vividas pelos personagens retratam a animalização do homem
hostilizado pelo ambiente e a necessidade da busca de uma vida mais justa e
humana. Diante das mazelas apresentadas na obra observa-se um fenômeno que
continua ocorrendo no Brasil: a migração interna. A seca traz milhares de
nordestinos aos grandes centros à procura de oportunidades, e de melhores
condições de vida diante da hostilidade que o meio lhes impõe. Porém, essa
migração traz sérias consequências, primeiramente, porque as cidades não são
projetadas para receber esse número de pessoas e nem o mercado de trabalho
possui postos para absorver a mão de obra, geralmente sem qualificação. As
necessidades fazem com que os ‘retirantes’ se submetam ao mercado informal e,
consequentemente, desprovidos de direitos trabalhistas e previdenciários, o que
resulta na exploração de mão de obra barata e, até, em condições próximas à
escravista, tornando o homem “bichos-coisas”. O método adotado é o indutivo e a
técnica de pesquisa a bibliográfica.
PALAVRAS-CHAVE: dignidade da pessoa humana; migração interna; Vidas secas.

1
2

3

Frase extraída do romance Vidas secas.
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INTRODUÇÃO

O autor da obra é o principal ficcionista da literatura brasileira da década de
1930, focalizou seu trabalho principalmente no Nordeste brasileiro, trazendo temáticas
como a seca, o coronelismo e a exploração. O romance Vidas secas teve sua primeira
publicação em 1938, o autor aborda na obra a dimensão social (exploração), a
dimensão psicológica da repressão (introspecção) e por fim a dimensão natural (seca).
Importante destacar a época e as circunstâncias em que o romance foi escrito uma vez
que o Brasil encontrava-se em plena ditadura Vargas, passava por uma crise econômica
com a quebra da bolsa de valores de Nova Iorque, a crise cafeeira, bem como a
Revolução de 19304.
A obra Vidas secas, de Graciliano Ramos, retrata a realidade brasileira não
somente à época em que foi escrita, como também na atualidade, especialmente a
miséria, as desigualdades sociais e as migrações internas.
A narrativa começa com Fabiano um nordestino pobre e ignorante, sua mulher
Sinhá Vitória, os dois filhos (o menino mais novo e o menino mais velho), o papagaio
que pouco falava (talvez porque convivia com pessoas que também pouco falavam) e
fora abatido na véspera para matar a fome que acometia a família e a cadelinha Baleia
animal de estimação da família tratada como “gente”, ‘retirantes’ em busca de uma vida
melhor.
Depois de muito caminharem sob o sol escaldante encontram uma fazenda
abandonada e desejam ficar por ali. A chuva chega e juntamente com ela o dono da
fazenda que tenta expulsar Fabiano e sua família, mas o nordestino diante de sua
desgraça oferece seu trabalho, ganha roupas de vaqueiro e as marcas de ferro, “agora
Fabiano era vaqueiro, e ninguém o tiraria dali”5, assim o dono da fazenda passa a ser
seu patrão.
O patrão tem um armazém e explora Fabiano, diante da exploração o nordestino
começa a ir a cidade comprar mantimentos para fugir dos descontos absurdos do
4
5

Disponível em: http://educacao.globo.com/literatura/assunto/resumos-de-livros/vidas-secas.html
RAMOS, Graciliano. Vidas secas. 74. ed. Rio; São Paulo: Record, 1998, p. 19.
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patrão, mas o personagem tem seus vícios, junta-se ao Soldado Amarelo (figura militar)
para jogar baralho, devido o infortúnio no jogo o Soldado Amarelo o prende e mais uma
vez Fabiano se coloca como bicho sem direitos: “Então mete-se um homem na cadeia
porque ele não sabe falar direito?”6
Tais circunstâncias demonstram os personagens oprimidos pelo meio, mas
também vitimizados pelos mecanismos sociais, representados pelo patrão e pelo
Soldado Amarelo. A narrativa demonstra que o personagem sonha com uma vida
melhor, oscilando entre a condição humana e animalizada que sua realidade teima a
lhe impor. As condições sub-humanas de sobrevivência vividas pelos personagens
retratam a animalização do homem hostilizado pelo ambiente e a necessidade da busca
de uma vida mais justa e humana.
Ao final com a seca amedrontando Fabiano, a alternativa é novamente se
retirarem, diante das mazelas apresentadas pela obra observa-se um fenômeno que
vem ocorrendo no Brasil: a migração interna. A seca no nordeste trouxe milhares de
nordestinos aos grandes centros fugindo das condições sub-humanas de sobrevivência,
a procura de oportunidades de trabalho, de melhores condições de vida, bem como da
garantia de seus direitos diante da hostilidade que o meio lhes impõe.
Porém a migração interna traz sérias consequências, uma vez que as cidades não
são projetadas para receber esse número de pessoas e nem mesmo o mercado de
trabalho possui postos para absorver a mão de obra geralmente sem qualificação. As
necessidades fazem com que essas pessoas se submetam ao mercado informal de
trabalho e, consequentemente, desprovidos de direitos trabalhistas e previdenciários o
que resultam também na exploração da mão de obra barata e até escravista, tornando o
homem “bichos-coisas”. O método adotado é o indutivo e a técnica de pesquisa é a
bibliográfica.

6

RAMOS, 1998, p. 36.
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MOBILIDADE HUMANA: BREVES CONSIDERAÇÕES
SOBRE MIGRAÇÕES INTERNAS NO BRASIL

“Seu Tomás fugira também, com a seca [...]”7, a obra inicia com a “Mudança” da
família em busca de condições melhores de sobrevivência. Os personagens são
protagonistas do fenômeno chamado migração interna, refletindo as necessidades da
mobilidade humana, bem como a ocupação de novos territórios e seu papel nas
mudanças sociais no Brasil.
Inicialmente faz-se necessário a conceituação de tal fenômeno, segundo Santos8
pode ser definida como o “movimento da população pelo espaço”. As motivações e seus
significados variam tanto no tempo como no espaço, devido às transformações
econômicas, sociais e políticas. Assim “migração é um fenômeno histórico e social”,
pois o que leva as pessoas a migrarem são as condições de cada momento histórico.
É nesse contexto que se insere a narrativa, Fabiano e sua família são retirantes
nordestinos, em busca de melhores condições de vida, devido às condições subhumanas em que vivem, a seca que maltrata, a miséria que embrutece, as
desigualdades sociais, etc. Assim o que resta é a busca por condições melhores de
sobrevivência, a procura de trabalho digno, de alimentação, estudo para os filhos e
moradia.
Um dos principais elementos que fizeram com que as pessoas migrassem foi a
esperança de melhores condições de vida pela industrialização de algumas regiões e a
melhoria dos meios de transporte também facilitou todo esse processo.
No Brasil os vetores migratórios vêm se manifestando desde o período colonial,
mas teve sua intensificação no inicio do século XX, foram as grandes metrópoles (São
Paulo, Rio de Janeiro e Campinas) os principais vetores das migrações internas,
principalmente com o declínio econômico do Nordeste e a industrialização da economia
cafeeira da região Sudeste. Porém o que se observa segundo o Instituto de Pesquisa

7
8

RAMOS, 1998, p. 15
SANTOS, Regina Bega. Migração no Brasil. São Paulo: Scipione, 1994. p. 6
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Econômica Aplicada (IPEA) é que esse vetor começou a diminuir a partir da década de
1980:
[...] o número de pessoas saindo do Nordeste rumo ao Sudeste foi, pela
primeira vez, menor do que o do sentido contrário. Essa tendência
repetiu-se anualmente até 2008. Essa transformação explica-se pelo
fato de o Nordeste vir apresentando novos índices de recuperação
econômica e de industrialização. Além disso, a oferta de empregos no
setor industrial do Sudeste vem diminuindo graças à migração de
indústrias para o interior do território brasileiro (desconcentração
industrial) e pelo fato de o setor secundário oferecer menos empregos
em razão do crescente processo de implementação de novas
tecnologias no campo produtivo9.

As razões que levam as pessoas a migrarem são as mais variadas, mas a principal
delas é econômica – a busca por melhores condições de vida e trabalho, porém as
pessoas migram também para escapar de perseguição religiosa ou política, guerras ou
de calamidades naturais, como terremotos, secas e epidemias.
Contudo, tais processos de deslocamentos humanos trouxeram consequências
sérias, como o êxodo rural10, o aumento dos trabalhadores urbanos, a urbanização da
população brasileira e algumas concentrações populacionais principalmente no sudeste
o que causou o processo de metropolização em São Paulo e no Rio de Janeiro11.
Esse processo de metropolização também ocasionou a favelização de algumas
regiões, devido à falta de políticas públicas que impedissem as pessoas de se instalarem
naqueles locais e o despreparo na promoção do direito a moradia, que hoje se encontra
previsto como direito fundamental social no artigo 6º da Constituição Federal.
Sem falar das relações de trabalho, que muitas vezes devido às fragilidades e as
vulnerabilidades dessas pessoas, são submetidas à informalidade ficando desprovidos
de seus direitos trabalhistas bem como previdenciários, resultando na exploração da
9
10

11

Disponível em: http://www.mundoeducacao.com/geografia/migracoes-internas-no-brasil.htm
Êxodo rural é o termo pelo qual se designa o abandono do campo por seus habitantes, que, em busca de
melhores condições de vida, se transferem de regiões consideradas de menos condições de
sustentabilidade a outras, podendo ocorrer de áreas rurais para centros urbanos. Este fenômeno se deu
em grandes proporções no Brasil na segunda metade do século XX e foi sempre acompanhado pela
miséria de milhões de retirantes, e sua morte aos milhares, de fome, de sede e de doenças ligadas à
subnutrição. Disponível em: <http://pt.wikipedia.org/wiki/%C3%8Axodo_rural>.
SANTOS, 1994, p. 7.
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mão de obra barata e até escravista, afrontando assim o princípio da dignidade da
pessoa humana.
Por fim a obra reflete as condições de vulnerabilidade e fragilidade de Fabiano e
sua família, engolidos pela desgraça da seca, da fome, da miserabilidade e da
ignorância, submetem-se a exploração do patrão, vivem como se bichos fossem, não
sabem se comunicar (emitem grunhidos), e a única alternativa que enxergam é a de
novamente se retiraram em busca de uma vida melhor.
3

A CONDIÇÃO HUMANA VERSUS A ANIMALIZAÇÃO DE
“FABIANO”: REFLEXÕES A PARTIR DO PRINCÍPIO DA
DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA
Você é um bicho, Fabiano. Isto para ele era motivo de orgulho. Sim,
senhor, um bicho, capaz de vencer dificuldades. [...] O corpo do
vaqueiro derreava-se, as pernas faziam dois arcos, os braços moviamse desengonçados. Parecia um macaco. [...] Vivia longe dos homens, só
se dava bem com animais. Os seus pés duros quebravam espinhos e
não sentiam a quentura da terra. Montado, confundia-se com o cavalo,
grudava-se a ele. E falava uma linguagem cantada, monossilábica e
gutural12.

A narrativa demonstra a oscilação do personagem entre sua condição humana e a
animalização, isso se denota na obra por várias passagens, seja pela forma que os
personagens são tratados, ou como se identificam (o menino mais velho e o menino
mais novo), pela falta de comunicação, bem como pela hostilização que meio lhes
impõe.
Nesse contexto observa-se a escassez que Fabiano e sua família vivem, tanto de
itens de sobrevivência como de direitos, além da violação de sua dignidade. A dignidade
respeitada protege intimamente a condição humana, para que os demais direitos
fundamentais possam ser, então, ratificados.
Para se entender o direito e princípios faz-se necessário entender o homem,
daquilo que ele é, faz e da influência de sua condição. Assim é possível entender o valor
12

RAMOS, 1998, p. 18-19.
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que a dignidade exerce sobre a existência humana bem como a proteção de seus
direitos. Sarlet explica que
[...] se levando em conta que a dignidade, acima de tudo, diz com a
condição humana do ser humano, cuida-se de assunto de perene
relevância e atualidade, tão perene e atual for a própria existência
humana. Aliás, apenas quando (e se) o ser humano viesse ou pudesse
renunciar à sua condição é que se poderia cogitar da absoluta
desnecessidade de qualquer preocupação com a temática ora
versada13.

A dignidade, na condição de valor intrínseco do ser humano, gera para o
indivíduo o direito de decidir de forma autônoma sobre seus projetos existenciais e
felicidade e, mesmo onde esta autonomia lhe faltar, o princípio deve ser considerado e
respeitado pela sua íntima relação com a condição humana14.
Foi no contexto pós-guerra, que surgiram os primeiros movimentos pelos direitos
humanos, pela criação da Organização das Nações Unidas em 1945, pela Declaração
Universal dos Direitos Humanos em 1948 entre vários tratados e pactos que exercem
um papel central nos debates atuais sobre direitos humanos15 essa é uma luta de longa
data que pertencem ao homem simplesmente por sua condição de ser homem.
Flávia Piovesan elucida bem isso dizendo que
[...] a Declaração Universal de 1948 objetiva delinear uma ordem
pública mundial fundada no respeito à dignidade humana, ao
consagrar valores básicos universais. Desde seu preâmbulo, é
afirmada a dignidade inerente a toda pessoa humana, titular de
direitos iguais e inalienáveis. Vale dizer, para a Declaração Universal a
condição de pessoa é o requisito único e exclusivo para a titularidade
de direitos [...] A dignidade humana como fundamento dos direitos
humanos e valor intrínseco à condição humana é concepção que,
posteriormente, viria a ser incorporada por todos os tratados e
declarações de direitos humanos, que passaram a integrar o chamado
Direito Internacional dos Direitos Humanos16.

13

14
15

16

SARLET, Ingo Wolfgang. Dignidade da pessoa humana e direitos fundamentais na Constituição
Federal de 1988. 5. ed. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2007. p. 27
SARLET, 2007, p. 52
BARROSO, Luís Roberto. A dignidade da pessoa humana direito constitucional contemporâneo. Belo
Horizonte: Fórum, 2013. p. 20.
PIOVESAN, Flávia. Direitos humanos e o direito constitucional internacional. 8. ed. São Paulo:
Saraiva, 2007. p. 137.
KATHÁRSIS - CENTRO DE ESTUDOS EM DIREITO E LITERATURA DA IMED

283

ANAIS DO II CIDIL

V. 2, N. 1, JUL/2014

Tamanha é a relevância da relação entre condição humana e dignidade que, no
mundo inteiro, vem reconhecendo, através de documentos internacionais, que tais
condições do homem não podem ser violadas. A dignidade é um valor inerente à
condição humana, ou seja, por meio daquilo que o homem faz, ele evidencia que é um
ser diferente, dotado de características particulares que o faz merecedor de dignidade.
Efetiva-se assim sua condição de homem, que é um ser condicionado, mas nesse caso,
quer-se dizer que o homem já evoluiu tanto que a dignidade
[...] compreendida como qualidade integrante e irrenunciável da
própria condição humana, pode (e deve) ser reconhecida, respeitada,
promovida protegida, não podendo, contudo [...] ser criada, concedida
ou retirada (embora possa ser violada), já que existe em cada ser
humano como algo que lhe é inerente17.

Onde existe vida humana esta deve ser assegurada, indo mais além, também
objetiva-se a proteção de sua dignidade. Não é decisivo que o titular tenha consciência
de que possui dignidade ou que saiba defendê-la, basta, para sua fundamentação, as
qualidades potenciais inerentes a todo ser humano. Existe uma íntima relação entre
condição humana e dignidade, haja vista as duas expressões terem sentido muito
próximos e uma servir de base para que a outra seja reconhecida e efetivamente
protegida pelo meio jurídico.
Muitas vezes confunde-se dignidade e condição humana, porém o que necessita
ser entendido é que tais expressões não devem ser tratadas como sinônimos, embora a
princípio possam parecer. A condição humana é à base de tudo. É o ponto de partida.
Esta reconhecida parte-se para a próxima etapa, que é proteger tudo aquilo que faz com
que o homem seja reconhecido enquanto tal, como um ser com características
diferenciadas que requer também proteções e efetivações particularizadas. Assim, a
dignidade da pessoa humana tem como alicerce a condição humana em que o homem,
através de suas ações, modifica o mundo em que vive e modifica-se também enquanto
homem, pois através destas ações ele evolui, descobre seus direitos e entende que é ele,
o homem, que precisa exigir do Estado à proteção de tais direitos que lhe são inerentes.
17

SARLET, 2007, p. 43.
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A condição humana é a base para que o princípio da dignidade da pessoa humana
seja reconhecido. Esta e seus desdobramentos exercem um papel que dá unidade,
sentido e coerência aos direitos fundamentais previstos no sistema jurídico. Assim,
protegida a condição humana como um valor base à dignidade do homem pode-se ter a
certeza de que os outros direitos fundamentais pertencentes ao homem terão condições
de serem ratificados, pois sem o devido respeito às condições intrínsecas ao homem,
não há princípio e nem direito que seja confirmado no plano real. Como explica
Figueiredo
A dignidade da pessoa humana, ademais, é pré-jurídica, não existindo
apenas quando e na medida em que corroborada pelo Direito, já que
possui um dado prévio, um conceito a priori. Portanto, não se cogita
nem de pretensão jurídica, nem tampouco de direito fundamental à
dignidade humana; o que há são pretensões jurídicas a direitos
subjetivos decorrentes da dignidade da pessoa humana, ou ainda uma
pretensão de respeito e proteção que dela pode decorrer. Não há
direito fundamental à dignidade da pessoa humana – embora se possa
pensar num direito à existência digna18.

Pode o homem, assim, ter reconhecido algum direito, mas caso não tenha sido
respeitada a sua dignidade não há a sua efetivação, pois é preciso, antes de tudo,
respeitar o homem em seu aspecto mais íntimo. Pode-se dizer, então, que a condição
humana é a base para o entendimento da evolução do homem e de seus direitos. A
condição humana sustenta a dignidade como sendo um valor intrínseco ao homem,
tendo em vista todas as condições que o diferenciam dos demais seres. Assim, é preciso
respeitar a dignidade humana e os direitos que dela decorrem para que o homem possa
perceber que sua evolução enquanto homem e também enquanto sociedade surte
resultados no sentido de buscar sempre um maior entendimento e proteção a respeito
de sua condição e seus direitos.
Fabiano, sinhá Vitória, o menino mais novo e o menino mais velho são retratos de
pessoas fragilizadas pelo meio, vítimas da escassez e carentes de autonomia. Oscilam

18

FIGUEIREDO, Mariana Filchtiner. Direito fundamental à saúde: parâmetros para sua eficácia e
efetividade. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2007. p. 53.
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entre a condição humana e a animalização, são sobreviventes. Nesse sentido Arendt19
ensina que a vida humana ou vita activa e a condição humana tem três níveis: o labor
(o trabalho, operosidade, escravismo), trabalho (fabricações dos artefatos, se o homem
não consegue superar não será homer faber) e ação (discussões políticas).
Esclarece a autora que nem os animais e nem os Deuses participam da política, e
sim é a condição humana que proporciona a condição política. Assim a relação entre a
ação e a vida do homem é o que o faz o Zoon Politikon. Traduzido por Aristóteles como
o “animal político” ou aquele que trata dos interesses gerais, o que para os latinos se
traduzia no “animal social” aquele que trata dos interesses particulares, nessa
conjectura Tomás de Aquino coloca que “o homem é, por natureza, político, isto é,
social”. O Zoon tem uma vida (bios politikos) na pólis e se traduz na práxis (ação).
Fabiano é o exemplo da exclusão da ação, portanto trata-se de pessoa sem autonomia.
Nesse interim Barroso esclarece:
A autonomia é o elemento ético da dignidade humana. [...] A noção
central aqui é a autodeterminação: uma pessoa autônoma define as
regras que vão reger a sua vida. [...] A autonomia pressupõe o
preenchimento de determinadas condições, como a razão (a
capacidade mental de tomar decisões informadas), a independência (a
ausência de coerção, de manipulação e de privações essenciais) e a
escolha (a existência real de alternativas)20.

Fabiano não rege as regras de sua via, é ignorante, é preso pelo Soldado Amarelo
sem motivos e não sabe se defender, ora não tem jeito com as palavras, e escolha é algo
que “bicho” não tem.
Vidas secas é um exemplo real das violações vividas pelo povo brasileiro na época
em que o Brasil encontrava-se no poder da ditadura militar, da evolução do princípio
da dignidade da pessoa humana e a confirmação que a Constituição Federal de 1988 foi
marco importante para a ratificação de tal princípio e dos direitos fundamentais ali
abarcados.
ARENDT, Hannah. A Condição Humana/Hannah Arendt; Trad. de Roberto Raposo; introdução de
Celso Lafer. São Paulo: USP, 1981. p. 32.
20 BARROSO, Luís Roberto. A dignidade da pessoa humana direito constitucional contemporâneo. p. 8182.
19
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

Fabiano estava contente e acreditava nessa terra, porque não sabia como ela era
nem onde era. Repetia docilmente as palavras de Sinhá Vitória, as palavras que Sinhá
Vitória murmurava porque tinha confiança nele. E andavam para o sul, metidos
naquele sonho. Uma cidade grande, cheia de pessoas fortes. Os meninos em escolas,
aprendendo coisas difíceis e necessárias. Eles dois velhinhos, acabando-se como uns
cachorros, inúteis, acabando-se como Baleia. Que iria fazer? Retardaram-se, temerosos.
Chegariam a uma terra desconhecida e civilizada, ficariam presos nela. E o sertão
continuaria a mandar gente para lá. O sertão mandaria para a cidade homens fortes,
brutos como Fabiano, sinhá Vitória e os dois meninos21.
O que se observa é que a obra retrata a realidade brasileira não apenas na época
em que foi escrita, mas nos dias de hoje, traz reflexões diante da seca, miséria, fome,
desigualdades sociais, injustiça, além de remeter a ideia do homem animalizado sob as
condições sub-humanas de sobrevivência que o meio lhe impõe.
Por fim, apesar de no Brasil encontrarem-se positivados em sua Carta Magna
direitos fundamentais, bem como a proteção a dignidade da pessoa humana, o que se
observa é a falta de políticas pública eficientes, portanto pode-se afirmar que se vive
numa suposta pós-modernidade, porém em condições de Fabiano’s.
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O SUJEITO ILHADO:
ROBINSON CRUSOÉ E O MUNDO SEM DESTINATÁRIO

D AVID L EAL DA S ILVA 1
Y URI F ELIX 2
RESUMO: No personagem ilhado, Robinson Crusoé, de Daniel Defoe, é possível
identificar um sujeito perverso. Trata-se de falar de uma experiência de uma vida
sem outrem que forma sua estrutura psíquica. Outrem significa um endereço, uma
destinação, Outrem é o outro ao qual me endereço. Trata-se de algo que se inscreve
no psiquismo por causa do Outro concreto decorrente de um encontro. É um erro
acreditar, como no Direito, que o perverso ofende a outrem de carne e osso. Ele
ataca uma abstração, uma peça, alguém que exerce um papel no sentido de uma
estrutura. Logo, como implicação social, os outros só podem ser: vítimas, carrascos,
objeto, etc. O outro não goza, é mero objeto. Daí se perceber os impasses sociais na
atualidade em que ser vítima é condição de legitimidade para determinada ação. O
pensamento político criminológico se depara com essa versão perversa da
experiência social que se pode nomear como a atual ordem vitimaria, a exemplo de
leis penais que adotam o nome de vítimas, até investidas estatais, que utilizam o
pretexto vitimário para suas ações.
PALAVRAS-CHAVE: criminology; literature; otherness; perversion; violence.
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O SUJEITO ILHADO SEM-OUTREM:
PARA UMA CRÍTICA À VIOLÊNCIA
DA ESTRUTURAÇÃO PERVERSA NO CAMPO SOCIAL
Ele teimava em não se sujeitar e tilintava o sabre
de modo abominável. Por causa daquele sabre,
guerreamos um ano e meio. Finalmente, venci. Ele
deixou de tilintá-lo.
(Dostoiévski, Memórias do subsolo)

Dostoiévski, no poema sobre o Grande Inquisidor, imaginou um Cristo que
regressara num tempo funesto, no furor da inquisição, momento em que suas palavras
- inscritas na bíblica como se na própria carne - foram pervertidas do modo mais
radical. E se acaso pensássemos no regresso de um criminólogo que viesse perturbar
essa “ordem” contemporânea, propondo – com a crítica - que a criminologia reatasse o
elo com a fala, ou seja, (re)colocando o interdito do simbólico3? Seria ele, assim como
Jesus de Dostoiévski, enviado à prisão? Deslegitimado, ele “sería innegablemente un
perturbador, y lo que sucede con semejante tipo lo sabemos todos muy bien”4.
Certamente, dir-lhe-iam: “com que direito pensas dizer alguma coisa, além do que já foi
dito? Não tens direito de dizer nada! Justamente agora que o poder está completando a
sua obra!”. Assim sendo, emudecer o outro – e por conseqüência o Outro - não seria
uma das façanhas do poder cínico?
Parece bastante revelador para os nossos tempos o fato de Jesus de Dostoiévski
não ter dito uma só palavra, ficar emudecido diante do discurso do grande inquisidor.
Afirmamos isso porque aquilo que a nova economia psíquica vem promover é
justamente a nulidade do discurso do Outro. E é por isso que estamos às voltas de

3

4

Interessante referir que a ordem simbólica “funda a constituição do ser desejante no campo do Outro,
distinguindo um eixo alteritário sem o qual o advento do sujeito seria impossível” (PHILIPPI, Jeanine
Nicolazzi. A lei: uma abordagem a partir da leitura cruzada entre direito e psicanálise. Belo Horizonte:
DelRey, 2001, p.338).
SLOTERDIJK, Peter. Crítica de la razón cínica. Trad. de Miguel Ángel Veja. Siruela, 2007, p. 298.
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sujeitos do limbo5, sujeitos sem Outrem, que evitam o encontro com a alteridade do
outro.
Por encontro devemos entender que “implica deixar seu lugar à subtração do
gozo, à perda, que portanto sempre se trata no fim das contas de uma não-relação”.
Logo, o encontro corresponde à anuência do sujeito em se furtar de parte do gozo
extraído do seu corpo – efeito menos-de-gozar da linguagem – “e que tenha aceitado
ser entregue a cada vez, no encontro com o outro, à repetição dessa perda”6. Desta
forma, só haverá encontro quando se consentir em deixar-se “desregular” com a
inserção no sistema simbólico cuja regulação do gozo opera pelo significante. É a partir
disso, enquanto responsável por essa subtração de gozo, que o sujeito será tributário de
obrigações de ser falante7. E o que ocorre em se fazendo o contrário: sujeitos cujo gozo
é incondicional a priori, cuja fala se perde a cada dia? Parece ter tido razão Hannah
Arendt quando viu nos funcionários nazistas sujeitos que perdiam a capacidade de
julgar à medida que não sabiam mais realizar distinções. A perda dessa capacidade foi
bem demonstrada por Orwell: o pensamento limitado pela Novafala podia operar
mediante duas idéias contrapostas sem que isso causasse um curto-circuito mental.
Nisso vemos o ganho de uma arma cínica: a linguagem como instrumento do poder.
Vamos tentar a partir de agora buscar uma resposta a esses problemas no
pensamento de Gilles Deleuze.

5

6
7

“O limbo recobre ‘esses dois lugares separados mas que se parecem por sua própria função de lugar de
espera de seres humanos que não conhecem o batismo. [...] A palavra limbus significa em latim borda e
o limbo designa duas bordas do Inferno’. Com analogia ao limbo, Lebrun diz que: [...] os sujeitos
produzidos no limbo por nosso laço social atual estão a priori privados da prevalência do simbólico, ou
mais exatamente privados dessa relação com o ‘pai real’ que vem ‘atualizar e finalizar’ a metáfora
paterna”. Esse sujeito contemporâneo mesmo não sendo perverso, apresenta traços perversos por
somente dispor do registro da relação com a mãe. Por não ter lugar para se arrimar, segue uma
economia que escapa à negativação do objeto positivado que deveria implicar o significante. Em síntese,
o libo diz respeito a uma relação persistente com o ventre materno, à mèreversão (LEBRUN, JeanPierre. A perversão comum: viver juntos sem outro. Trad. de Procopio Abreu. Rio de Janeiro:
Companhia de Freud, 2008, p. 303).
LEBRUN, op. cit., p. 294.
Id., p. 295.
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Ao escrever sobre o trabalho de Michel Tournier, institulado Sexta-feira ou os
limbos do pacífico8, que lê segundo seu modo a desventura de Robson Crusoé de Daniel
Defoe9, Deleuze vê neste personagem ilhado um perverso, apesar de ele não ter atitudes
perversas. Segundo suas palavras: “Este Robinson não faz nada de perverso; e,
contudo, como nos desembaraçarmos da impressão de que ele é perverso, isto é,
segundo a definição de Freud, aquele que desvia quanto aos fins?”10 O romance de
Tournier, para Deleuze, revela a experiência de uma vida sem outrem, os efeitos da
ausência de Outrem11. “Ao invés de uma tese sobre a perversão, é um romance que
desenvolve a tese mesma de Robinson: o homem sem outrem em sua ilha”12.
Outrem, como ensina Deleuze, deve se distinguir do grande Outro, lugar da fala e
da linguagem, e do pequeno outro, um semelhante pertencente ao registro do
imaginário. Muito embora Outrem tenha a mesma etimologia de outro, do latim alter,
Outrem quer significar um endereço, uma destinação, um movimento e, por
conseguinte, “Outrem é o outro ao qual me endereço”13. No entanto, esse Outrem não
se reduz ao outro de carne e osso. Trata-se de algo que se inscreve no psiquismo por
causa do Outro concreto, o “pai real”. Em síntese, há o Outro como linguagem, o outro
enquanto alter ego, e, finalmente, o Outrem designando a inscrição do rastro de outro
de carne e osso decorrente do encontro. Para Deleuze, temos de: “conceder a maior
importância à concepção de outrem como estrutura: não ‘forma’ particular em um
campo perceptivo (distinta da forma ‘objeto’ ou da forma ‘animal’), mas sistema
condicionado ao funcionamento do conjunto do campo perceptivo em geral”14. O
filósofo francês ensina-nos que devemos tomar por diferentes Outrem a priori, que
8
9
10

11
12
13
14

Id., p. 306.
DEFOE, Daniel. Robinson Crusoé. Trad. de Domingos Demasi. Rio de Janeiro: BestBolso, 2009.
A propósito: “O conceito de perversão é bastardo, semijurídico, semimédico. Mas nem a medicina, nem
o direito ganha nada com isso” (DELEUZE, Gilles. Michel Tournier e o Mundo sem Outrem. In:
DELEUZE, Gilles. Lógica do sentido. Trad. de Roberto Salinas Fortes. São Paulo: Perspectiva, 2009, p.
313).
LEBRUN, op. cit., p. 307.
DELEUZE, op. cit., p. 314.
LEBRUN, op. cit., p. 307.
DELEUZE, op. cit., p. 327.
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designa uma estrutura, e este-outrem-aqui e aquele-outrem-lá, que correspondem “os
termos reais efetuando a estrutura neste ou naquele campo”15. Se outrem é sempre
alguém, o Outrem a priori nunca é alguém, não é ninguém, porquanto a estrutura é
transcendente no que concerne aos termos reais que a efetuam. Essa estrutura Outrem
é a estrutura constituída pela categoria do possível. O Outrem é o que “possibilita”, por
existir ou mesmo proibir16. Observemos então algo essencial. O desmentido agiria como
negação daquilo que significou o rastro de Outrem que sexualmente suprimiu a mãe do
sujeito.
A questão para Tournier, conforme interpreta Deleuze, representa desvendar os
efeitos da presença da estrutura Outrem a partir da ausência de outrem. É o que se
descobre quando da seguinte situação: Robinson não dispõe mais do barco encalhado
chamado Virginie, então, ele constrói uma embarcação que será batizada de Evasão17.
Como podemos observar no seu relato: “Trabalhei nesse bote tão ingenuamente como
nenhum homem minimamente ajuizado jamais teria feito”. Contudo, ele elabora em
seus pensamentos a justificava de que: “Vamos primeiro fazer a canoa, e garanto que,
de um modo ou de outro, darei um jeito de prosseguir com isso, quando ela estiver
pronta”. Logo depois, ele se convencerá de que: “Foi o método mais absurdo de se fazer
algo, mas a ânsia da minha fantasia prevaleceu, e segui com o trabalho”18. Robinson
percebe que para arrastar a canoa até o mar teria de valer-se da ajuda de outrem. Logo,
pelo peso da construção, afigurar-se-ia impossível fazê-lo.
Nessa operação fracassada está a gravidade do problema. Ele percebeu a
mudança que seu espírito sofria por conta da solidão. O campo da sua percepção se
reduzia, e ao mesmo tempo mil coisas atravessavam seus pensamentos, de modo a não
se preocupar com nenhuma. Eis que ele compreende que outrem é o responsável por
lançar luz a objetos localizados à margem de nossa atenção, bem como capaz de se

15
16
17
18

Id., p. 327.
Id., ib.
LEBRUN, op. cit., p. 306-314.
DEFOE, op. cit., pp. 157- 160.
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tornar o próprio foco dela. Preocupado apenas com a Evasão, Robson, um solipsista
ilhado, deixa escapar o problema de como levá-la ao mar19.
Sem a presença de outros, portanto, estaremos ilhados sem Outrem, pois
absorvidos na tarefa que prescrevêramos a nós mesmos despreocupamo-nos com a
conexão dessa tarefa com os elementos condicionantes do seu próprio êxito. Isso é o
que Jean-Pierre Lebrun chama de “foraclusão do encontro”, a conseqüência de faltar
lugar para o outro, uma vez que ele não pode incorporar-se na estrutura Outrem20.
Robinson sentia que dia após dia ruía a cidadela verbal em que se abrigava seu
pensamento. Sua mente era tomada por idéias fixas que não progrediam. Os
significados das palavras obnubilavam-se por não mais designarem as coisas concretas.
Por tal razão, em não mais encontrando o outro concreto, a linguagem perde seu fôlego.
O lugar do Outro se apaga21.
Assim, Qual é o sentido da ficção “Robinson”? Que é uma robinsonada? O
pensador Gilles Deleuze responderá: Um mundo sem outrem22. A dissolução
progressiva da estrutura é o que o perverso adquire por sua ilha interior. É justo isso
que não permitirá que outros sejam apreendidos como outrem, ou seja, a estrutura que
lhes daria lugar não mais existe, desaparece. Quando falta a estrutura Outrem, tudo se
torna brutal: “oposição do sol e da terra, de uma luz insustentável e de um abismo
obscuro: ‘a lei sumária de tudo ou nada’”. Onde não estamos tudo se torna obscuro,
reina uma noite insondável, inexplicável horror: “os objetos se erguem ameaçadores:
descobrimos então maldades que não são mais as do homem”23.
Robinson não teve comportamento perverso algum, afirma categoricamente
Deleuze. Contudo, é de uma “estrutura perversa” que decorrem eventualmente os
comportamentos perversos. Portanto, a estrutura perversa será aquela que se oporá à
estrutura Outrem, substituindo-a, matando-a. Logo, os outrem concretos são termos
19
20
21
22
23

LEBRUN, op. cit., p. 309.
Id., p. 309-10.
Id., p. 310.
DELEUZE, op. cit., p. 327.
Id., p. 316.
KATHÁRSIS - CENTRO DE ESTUDOS EM DIREITO E LITERATURA DA IMED

294

ANAIS DO II CIDIL

V. 2, N. 1, JUL/2014

atuais e variáveis efetuando a estrutura Outrem, mas os outrem diante da estrutura
perversa pressupondo a ausência de Outrem são termos que, logicamente, efetuam a
estrutura perversa. A estrutura como algo essencial no comportamento perverso traz,
por exemplo, em Sade a evidência de que os outros, quer como vítimas, quer como
cúmplices, não são captados como outrem: “mas ora como corpos detestáveis, ora como
duplos ou Elementos aliados (não sobretudo duplos do herói, mas duplos de si
mesmos, sempre saídos de seu corpo à conquista dos elementos atômicos)”24.
O grande erro é pensar, como no Direito, que o perverso ofende outrem, como se
a perversão não fosse nada sem o comportamento do outro, mormente se se falar em
voyerismo, exibicionismo, etc. É exatamente o contrário quando se pressupuser a idéia
de estrutura. A estrutura Outrem falta quando substituída por outra, logo os outros
reais não executam mais o papel de termo na estrutura que desaparece. O que isso quer
dizer? Eles só poderão atuar como vítimas, cúmplices, ambos no sentido que o perverso
atribui aos corpos. Neste contexto: “O mundo do perverso é um mundo em que a
categoria do necessário substitui completamente a do possível: estranho spinozismo em
que falta o oxigênio, em proveito de uma energia mais elementar e de um ar rarefeito (o
Céu-necessidade)”25. Não será apresentará a perversão senão como outremcídio,
altruicídio, assassinato dos possíveis. Estes estão na linha do comportamento perverso.
O que lhes motiva é a estrutura perversa. A robinsonada é mesmo a expressão da
estrutura perversa26ensimesmada, da estrutura Outrem suprimida e, por conseqüência,
do outro inexistente, sem fala.
A propósito, não podemos observar sem muito esforço que a própria economia do
signo é marcada pela recusa de qualquer tipo de encontro, uma vez que o signo vale por
si só num mundo fechado em si mesmo (ilhado)? A economia do significante ao
contrário depende de uma remissão, de um contato, de um encontro, encontro este que
se efetiva com outros significantes em infindáveis interconexões sem se bastarem por si

24
25
26

Id., p. 329.
Id., p. 329.
Id., p. 330.
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próprios. Então, não seria essa a condição para estabelecermos o encontro a partir do
qual pressupomos a condição do Outro? Lacan falou em sujeito do significante.
Atualmente, sem dúvida, estamos diante de sujeitos do signo. O signo deixa o outro
num mundo sem fala, o número emudece o criminólogo, assim como o Grande
Inquisidor emudeceu Jesus de Dostoiévski.
Jean-Pierre Lebrun defenderá que a mutação contemporânea do laço social faz o
Outrem desaparecer. Não o grande Outro, dado que ainda falamos. Mas Outrem como
o que torna possível “ceder lugar à irrupção de uma alteridade concreta, o que permite
sustentar o choque com o estranho”27.
É judicioso mencionar que existe uma correspondência entre grade Outro e
relação com a mãe e Outrem e relação com pai. Expliquemos. Se a mãe é o primeiro
grande Outro da criança, o pai, em sendo o homem da mãe, virá ocupar o lugar
Outrem, lugar que deixa rastro de que houve outro sexualmente. O ganho desse
conceito de Outrem articulado por Deleuze se encontra em reconhecer a inscrição do
outro concreto – o “pai real” – no aparelho psíquico do sujeito28. Então nos
perguntemos: o sujeito contemporâneo não estaria já na condição mesma de um sujeito
sem-Outrem? Se o Outrem não está inscrito na estrutura psíquica do sujeito, então a
relação com o outro está fadada ao desencontro. Reconhecer, então, essa economia
psíquica atual pode nos ajudar a melhor proceder em relação às dificuldades com as
quais nos deparamos no campo criminológico, uma vez que obedecendo à estrutura
perversa a criminologia não pode entender o outro na condição de sujeito falante. Este
será apenas vítima, carrasco, elemento (número).
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A (DES)NECESSIDADE DO ART. 16 DA LEI 11.340/2006
PARA SUPERAÇÃO DO REDUCIONISMO DA MULHER:
UMA LEITURA DE IRACEMA DE JOSÉ DE ALENCAR

C AMILA DE M EDEIROS P ADILHA 1
RESUMO: O art. 16 da Lei 11.340/2006 traz a retratação da representação oferecida
pela ofendida perante o juiz, em audiência designada especialmente para tal, nas
ações penais públicas condicionadas. Consoante o dispositivo, o presente trabalho
objetiva discutir acerca da motivação dessa intervenção excepcional do Estado.
Para tanto, se utiliza do romance Iracema de José de Alencar, como mecanismo de
análise da (des)necessidade do dispositivo. Assim, se imaginaria: a figura da
“virgem dos lábios de mel” - reducionismo- corruptora do “bom” colonizador
cristão e civilizado, dominado pelo “segredo de Jurema”; ou Iracema, vulnerável e
submissa, seria o “bom selvagem”, corrompida e dominada por Martim.
Independente da perspectiva que se adote, a figura feminina presa no Oikos, que é
o caso da Índia contida na tribo de Araquém, ao se ver na Polis, a mulher tutelada
pela “Lei Maria da Penha”, se mostraria vinculada as questões que são, para Freud ao dar voz às “histéricas” -, abstinências sexuais ou intelectuais, já que o mundo
público ainda não supriu todas as manifestações contidas. Assim no espaço do
partejar das ideias de Sócrates- representando o masculino- surgem essas figuras
que, segundo Platão em Timeu, possuem “um mostro dentro do corpo”. Caso se
imagine que a mulher “muda” pensa com todo o corpo, não limitado à lógica
aristotélica, esse ser humano –sujeito do feminismo para Mary Wollstonecraft-,
precisaria, afinal, do Estado como auxiliar na negação da coisificação da mulher ao
“belo sexo”, no equívoco de não individualização por Kant.
PALAVRAS-CHAVE: intervenção do Estado; retratação da representação; violência
doméstica e familiar contra a mulher.
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INTRODUÇÃO

O Brasil possui um histórico de violência que se revela na atualidade. Não
bastasse os “400 anos de escravidão”, a obra Iracema -de José de Alencar- mostra na
colonização o exercício do poder como dominação do “outro”. Nessa medida, mesmo
que os índios não vivessem no estado de natureza – se é que ele existiu nesses moldespregado por Rousseau, vislumbra-se uma submissão ao “homem branco” de uma forma
que faz, o “bom selvagem”, corromper os próprios preceitos. Como é o caso da
aderência a religião, que ocorre ao final do romance (cruz e espada).
Consoante essa “bagagem”, a Comissão Interamericana de Direitos Humanos, em
2001, questionou o país acerca da inercia frente a violência existente nos núcleos
familiares. A partir de então, com início de algumas medidas, em 2006 a Lei 11.340
veio, envolvida por uma discriminação positiva, compensar a hipossuficiência da
mulher frente os conflitos no âmbito doméstico e familiar.
Assim, o presente trabalho busca, através da imagem de Iracema- criada por Jose
de Alencar-, demostrar a existência de um reducionismo do feminino, a Galatéia de
Pigmalião2. Essa “coisificação’ do indivíduo é verificada pela: filosofia, psicanálise,
literatura. Afinal, a mulher resumida ao “hysteron” – útero- teve contida as ideias,
desejos; além, por muito tempo, a vida pública lhe foi inabitável. Através dessa
verificação, a relevância da comunicação –retomada pelo art. 16 da Lei em questão- na
expressão dos sentimentos, como forma de responsabilização pelos fatos que
concernem a própria vida.
Pra tanto, em um primeiro momento, discute-se a figura da “virgem dos lábios de
mel”, e a forma como se apresenta este sujeito, assim como, a dinâmica com os demais
personagens. A partir disso, a necessidade de mecanismos que auxiliem na interrupção
da cultura de vulnerabilidade, submissão, dependência da mulher em relação ao seu
provedor histórico.

2

BONINO. R. O poder do olhar. Revista Educação, 2009. Disponível em: <
http://www.ip.usp.br/imprensa/midia/2009/rev_educacao_eddicao149.html>. Acesso em: 19 out.
2014.
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Fundado nesse paradigma, compreende-se a Lei 11.340/06 como um desses
mecanismos. Não apenas na defesa das mulheres, mas de direitos humanos. Isso se
justifica, no entendimento que a mulher desenvolve um papel extremamente
importante no núcleo familiar.
Reconhecendo tal função, o artigo 16 da Lei Maria da Penha, revela-se como um
auxiliador na superação das tendências, construídas ao longo da história. Isso, através
da imposição da comunicação, que poderá resultar em uma responsabilização.
2

“A VIRGEM DOS LÁBIOS DE MEL”
Mais rápida que a ema selvagem, a morena virgem corria o sertão e
as matas do Ipu, onde campeava sua guerreira tribo, da grande
nação tabajara3

Mesmo diante do predomínio de lentes europeias, José de Alencar em 1865
publicou Iracema. Um romance que deu continuação a um repertório – em especial: O
guarani em 1857 –, e que teria sequência – O gaúcho, 1870; O sertanejo, 1875, entre
outros tantos –, de patriotismo, valorização cultura brasileira, destaque das riquezas
naturais, explanação da linguagem nativa.
Dentre as inúmeras obras, foi, através de Iracema, contada a história do primeiro
cearense – Moacir, filho do sofrimento-. A peculiaridade poderia ser vinculada ao
próprio autor. José Martiniano de Alencar nasceu em Mecejana no Ceará, foi
governador deste estado e senador do Império, além, advogado e “escritor brasileiro e
um dos fundadores da nossa literatura também porque sua obra é uma obra nacional”4.
Reconhecido o contexto das valorizações propostas, dignemo-nos observar, a
partir de outra esfera, que tais circunstâncias não são absolutas, tampouco fieis como a
aparência não meticulosa sê-lhes parece. Em muitos momentos, é possível enxergar
Martim – Marte, guerra, filho de guerreiro-, o colonizador, vangloriado e, em um

3
4

ALENCAR. J. M. de. Iracema. Porto Alegre: L&PM, 2006, p. 22.
Id., p. 7.
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contexto geral, se sobrepondo a Iracema- da tribo dos tabajaras- e Poti – amigo de
Martim da tribo dos pitiguaras, inimigos dos tabajaras-.
Além da entrega e submissão de Iracema ao seu romance, o colonizador se
mostra extremamente educado, racional, compreensivo com as questões culturais dos
“selvagens” e, em inúmeras passagens, é chamado de “cristão”. Sendo que a religião,
como demonstração da dominação, é fator de submissão de Poti ao Deus dos “brancos”
ao final da obra. Estas, características não correspondem com as da filha de Araquém
que, em um primeiro encontro, lança uma flecha na face daquele “bom homem” que,
ironicamente urbanizado, retribui com um semblante de compreensão, um sorriso.
Embora possam ser sutis, para alguns, as demonstrações de inferioridade dos
índios para com os “invasores”, remetemo-nos a carta emitida ao Dr. Jaguaribe, em
razão da primeira edição:
Sem dúvida que o poeta brasileiro tem de traduzir as ideias, embora
rudes e grosseiras, dos índios; mas nessa tradução está a grande
dificuldade; é preciso a língua civilizada se molde quanto possa à
singeleza primitiva da língua bárbara; e não represente imagens e
pensamentos indígenas senão por termos e frases que ao leitor
pareçam naturais na boca do selvagem5.

Observemos que, mesmo considerando o tempo e o espaço cultural em que a obra
foi escrita, é clarificada, através de alguns termos, a ideia de inferioridade do
“selvagem”. Por óbvio, não se desconsidera a façanha do escritor ao contemplar tal
linguagem, de uma forma que atinge o entendimento, inclusive, nos dias de hoje.
Memorável! Considerando a multiplicidade cultural da língua diante da extensão
geográfica brasileira. Além, é clara a busca pela expressão do pensamento do índio,
suas particularidades e as “imagens poéticas” que se materializam na imaginação do
leitor. O que não significa o enegrecer de percepções diversas.
Tais percepções, levando em conta que toda a interpretação deve respeitar um
contexto, possibilitam a construção cultural da índia Iracema. Ademais, como forma de
complementar o panorama em que se apresentará a “virgem dos lábios de mel”, cabe
uma breve reprodução do argumento histórico lusificado pelo dono da obra.
5

Id., p. 125.
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Assim, cinge os personagens do romance, reais operantes da história brasileira.
Martim, português por quem Iracema se apaixona, tratar-se-ia de Martim Soares
Moreno: reconhecido como um excelente cabo português na libertação do Brasil da
invasão holandesa. Soares Moreno, para tanto, teria sido de grande importância para a
retomada da colonização do Ceará, frustrada por Pedro Coelho em 1603, que havia a
batizado de Nova Lisboa, findada em razão da não construção de um bom
relacionamento com os índios da região.
Do contrário, Martim estabeleceu frutífera amizade com Jacaúna, que chefiava as
comunidades litorâneas, onde conhece Poti – Antônio Filipe Camarão- capitão
destacado na guerra holandesa. Considerando essas relações, políticas e culturais
estabelecidas de forma construtiva, por ordem de Dom Diogo de Meneses, em 1608
retomaram as expedições para a colonização daquele território. Jacaúna, ao estabelecer
a tribo na região, além de povoá-la serviu como proteção dos índios do interior –
poderíamos considerar a tribo dos tabajaras, no romance, chefiada por Araquém- e dos
franceses.
Sem a possibilidade de esgotar e detalhar o que, aparentemente, é o ambiente
inspirador do escritor, entende-se que, apesar do panorama de conturbações, Iracema
não se opunha, totalmente, ao poder. É, em alguns momentos, a imagem de uma
mulher poderosa, habilidosa que se demonstrava em um patamar de vantagem social.
Afinal, era possuidora do “segredo de Jurema”. Substancia que só era produzida pela
índia: um alucinógeno que proporcionava ao consumidor a vivencia de sensações
imagináveis, prazeres, delírios e desejos. Era uma dádiva e um carma, na medida que
deveria se manter virgem, na percepção de pureza. Tratava-se, porém, de uma missão
“divina”, apesar da importância que lhe introduzia, impedia os pequenos prazeres e
destinos comuns da vida, como exemplo, os dois trechos que seguem: “- Estrangeiro,
Iracema não pode ser tua serva. É ela que guarda o segredo de Jurema e o mistério do
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sonho. Sua mão fabrica para o pajé a bebida de Tupã6. [...] – O amor de Iracema é como
vento dos areais; mata a flor das árvores”7.
Consoante essa dicotomia das posições assumidas pela personagem, observa-se
que há uma vitimização da sua finitude, conforme será desenvolvido. No entanto,
apesar do sofrimento vivido pela índia: saudade da família, frustração amorosa,
solidão, dor; há a construção de um contexto que seria o responsável por essa dor.
Além, pela tristeza que lhe é imposta, a índia se culpa pela vida desmotivada e sem
emoção do marido. Isso, ficaria claro na medida que Martim já havia conformado seus
desejos – aceitado viver sem Iracema-. No entanto, em uma atitude irracional e sem o
consentimento do outro, a Índia usou do “segredo de Jurema” para enganá-lo. Distante
da realidade, induzido pelos efeitos alucinantes, o estrangeiro não teria percebido que a
filha do pajé havia se “tornado sua esposa”.
Para tanto, além das agressões mais explicitas no livro, como o abandono e a
submissão, aqui se ingressa na órbita de uma violência consentida pela história. Os
conflitos, diante da incompreensão nos remetem a fundamentá-los na existência do
outro. Segundo Maria Tereza Maldonado8 (2012, p.29), colocar o outro na posição de
causador do descontrole próprio decorre, nitidamente, da dificuldade de assumir a
responsabilidade a gravidade das próprias atitudes. Isso decorre de uma rede histórica
que forma uma epigenética9 – acima da genética-, que figura como disseminadora da
mulher submissa, vulnerável. Assim, poderíamos considerar, que a atribuição de culpa
ao pretérito não é solução para essas características. Na ideia de que estimulo
(histórico) e causa (violência) devem ser separados, surge a construção da paz,

6
7
8

9

Id., p. 29.
Id., p. 40.
MALDONADO, M. T. Os construtores da paz: caminhos da prevenção da violência. São Paulo:
Moderna, 2012. 29.p
FONTAPPIÉ. M. Epigenética e memória celular. Revista Carbono, 2013. Disponível em:
<http://www.revistacarbono.com/wp-content/uploads/2013/06/Marcelo-Fantappie-Epigen%C3%
A9tica-e-Mem%C3%B3ria-Celular.pdf>. Acesso em: 20 out. 2014.
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comunicação não violenta, amadurecimento que reconhece as experiências, mas visa
um presente de atitude, para um futuro transformador10.
Sob as construções desenvolvidas, é possível a análise da Lei. 11.340/2006, a
partir da caracterização histórica da mulher, especificamente, brasileira – através da
guerreira de José de Alencar. Mesmo ponderando que o fato presente – principalmente
nos centros urbanos –, especialmente com o fim da década de 60, é extremamente
diverso do vivido nas comunidades indígenas – inclusive nas atuais –, o que se
demostra são as construções de uma imposição de destino. Assim, na sequência,
enfatizar-se-á a Lei Maria da Penha como uma disseminadora de direitos humanos,
uma forma de igualar “as” desiguais.
3

A LEI 11.340/2006, DISSEMINADORA DE DIREITOS HUMANOS
Iracema acendeu o fogo da hospitalidade; e trouxe o que havia de
provisões para satisfazer a fome e a sede11.

A ideia de tratamento desigual aos desiguais não atinge apenas o sujeito em
questão. Ao tratarmos das peculiaridades dos grupos, ditos, “minorias”, está sendo
tratada a constituição da sociedade e o seu equilíbrio. Afinal, todos ganhamos com as
potencialidades do outro, reprimir não é uma afronta ao reprimido, apenas, é a redução
do campo de perspectivas do próprio repressor.
Sob esta expectativa, Maria Tereza Maldonado (2012, p.29) refere a amplitude
das consequências geradas pela violência no âmbito familiar. A personalidade, nas
múltiplas fontes de constituição, as maneiras de responder a questões comuns do
cotidiano e, por obvio, a posição frente as dificuldades, compatibilizam para um cenário
de doenças. É uma alteração – ou construção- biopsicossocial dos autores e da plateia.
Há também a questão da exposição traumática de crianças e jovens à
violência, não só como vítimas, mas também no papel de observadores
ou testemunhas, seja de cenas veiculadas pela mídia, seja de atos
como assaltos, assassinatos ou brigas violentas dentro de casa (por
exemplo, a mãe sendo espancada pelo marido ou companheiro).
10
11

ROSENBERG. M. Comunicação não-violenta. Trad. de Mário Vilela. São Paulo: Àgora, 2006.
ALENCAR, op. cit., p. 26.
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Muitas crianças e jovens reagem com sintomas típicos da síndrome de
estresse pós-traumático12.

Reconhecendo a impossibilidade medir a extensão das consequências dos
conflitos, em especial, que ocorrem no núcleo primário da sociedade, a Constituição
Federal (1988) estabelece o seguinte dispositivo:
Art. 226. A família, base da sociedade, tem especial proteção do
Estado.[...] § 8º - O Estado assegurará a assistência à família na
pessoa de cada um dos que a integram, criando mecanismos para
coibir a violência no âmbito de suas relações.

Remetemo-nos à constituição familiar, que deixou de ser a restrita ideia de: pai,
mãe e filhos. Hoje essa entidade se forma além dos vínculos sanguíneos e civis. A
valorização do afeto, como constituidor e fortalecedor das afinidades, busca melhor
satisfazer a identidade do ser humano, além da genética. Isso se reflete na existência de
inúmeras “espécies” de núcleos familiares, os quais se tenta dar uma nomenclatura,
como por exemplo: famílias monoparentais –há a figura de apenas um dos genitores-,
sócioafetivas –constituídas pelos vínculos de afeto-, homoafetivas –estruturada por
casais do mesmo sexo-, multiparentais – mais de um pai ou mãe-, mosaico –união das
famílias pré-existentes a que se está formando-.
Para tanto, considerando que a violência contra a mulher atinge a comunidade,
por óbvio, a família como um grupo dentro daquele; observemos, que a cada nova
percepção de família, temos novos agentes afetados. Torna, tudo isso, compreensível a
disposição do Art. 6º da Lei. 11.340: estabelecendo que a violência doméstica contra a
mulher é uma violação de direitos humanos.
Em verdade, o primeiro reconhecimento desta disposição através da Conferência
Mundial de Direitos Humanos em Viena em 1993. Outrossim, ainda mais abundante
afirmação, através da Organização dos Estados Americanos em 1994, na convenção de
Belém do Pará, onde se estabeleceu, frente a Comissão Interamericana de Direitos
Humanos, um conjunto de ações para erradicar a violência contra a mulher. Sendo que
este compromisso firmado pelo Brasil veio, felizmente, em 2001 “em decisão inédita, a
12

MALDONADO, op. cit., p. 29.
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Comissão Interamericana condenou o Estado brasileiro por negligência e omissão em
relação à violência doméstica”13. Sendo que as recomendações então dadas, foram
precursoras de um caminho de estudos, pesquisas, análises- Lei 10.455/02; Lei 10.
886/04- que resultaram, em 2006, na Lei em discussão.
A inclusão, na pauta dos gestores, dos direitos da mulher em um tópico de
direitos humanos, vai além das motivações já descritas. Em uma tentativa de descrever
a Paz, do ponto de vista feminista, se reconhece que as construções político-sociais
devem ser implementadas além da perspectiva macro, em um nível micro- famílias-.
Essa ideia traz a mulher como, não a única, mas, importantíssima figura na construção
da paz. Afinal, o cotidiano, culturalmente reconhecido: cuidados com os filhos, animais,
corporeidade, casamento, é uma “tecelagem cotidiana de amor e de cuidados” que
“sempre fez parte do universo feminino e da evolução da humanidade, embora esses
aspectos não tenham sido valorizados nos livros de história”14.
Como confirmação desse entendimento, observemos que em Iracema, também se
destaca esse papel lúdico da mulher:
Foi rápido, como o olhar, o gesto de Iracema. A flecha embebida no
arco partiu. Gotas de sangue borbulharam na face do desconhecido.
De primeiro ímpeto, a mão lesta caiu sobre a cruz da espada; mas logo
sorriu. O moço guerreiro aprendeu na religião da sua mãe, onde a
mulher é símbolo de ternura e amor. Sofreu mais da alma que da
ferida15.

Outrossim, para que não se digne a importância desse aspecto, meramente como
subjetivo, romântico, enfim, feminino do ponto de vista patriarcal – que acreditasse ser
o real constituidor do termo, já que o paradigma é masculino-, há dados que interessam
para os que se incomodam com o trato das emoções:
A violência doméstica ainda apresenta como consequência o prejuízo
financeiro. Em conformidade com o BID (Banco Interamericano de
Desenvolvimento), uma em cada cinco mulheres que faltam ao
13

14
15

PIOVESAN. F.: PIMENTEL. S. A Lei Maria da Penha na perspectiva da responsabilidade internacional
do Brasil. In: CAMPOS. C. H. de. (Org.). Lei Maria da Penha: comentada em uma perspectiva jurídicofeminista. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2011, p. 109.
MALDONADO, op. cit, p. 161.
ALENCAR, op. cit., p. 24.
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trabalho o fazem por terem sofrido agressão física. A violência
doméstica compromete 14,6% do Produto Interno Bruto (PIB) da
América Latina, cerca US$ 170 bilhões. No Brasil, a violência
doméstica custa ao país 10,5% do seu PIB16.

Independentemente do que se utilize como fundamento cultural da Lei Maria da
Penha, cabe assumirmos, conforme o entendimento de Lênio Streck, “que, em um
universo jurídico dominado por um imaginário masculino, uma lei que visa à proteção
da mulher (violência de gênero) gera(rá) interpretações controversas”17. Sendo assim,
qualquer que seja a discussão, independente do dispositivo, a interpretação da Lei
11.340, deve ser aquela que assume a necessidade de rigor na coibição da violência
intrafamiliar.
Sob a configuração trazida pela Lei – em especial nos artigos 5º e 7º-, é possível
verificar que o sujeito passivo da violência é o que se define como mulher. Qualquer
dúvida relacionada as questões de gênero além da biologia, restariam solucionadas pelo
parágrafo único do artigo 5º. Claro que trata-se de uma questão altamente complexa,
não tanto nas relações homoafetivas entre mulheres, mas sim, entre homens. Creio não
ser possível chegar ao grotesco ponto de discutirmos, no caso concreto, quem era o
“feminino” da relação para sabermos quem será amparado pela Lei. Seria um
afrontamento a dignidade de qualquer sujeito. Porém, a ideia trazida pelo STF (HC
212.767/DF; DJ 09/11/11) de que o sujeito passivo é a mulher por ser esta vulnerável;
poderia ser suprida pela compreensão de Maria Berenice Dias: que a Lei alcançaria os
sujeitos que se reconhecerem socialmente como mulher18.
Diversamente do sujeito passivo, o sujeito ativo (agressor) não traz maiores
discussões. Sendo aquela pessoa que, independente do sexo, está “coligada à ofendida
por vínculo afetivo, familiar ou doméstico”19. Com relação as formas de violência,
segundo Norberto Avena (2014, p. 826), por terem sido tratadas genericamente, seria
16

17
18
19

STRECK. L. L. Lei Maria da Penha no contexto do Estado Constitucional: desigualando a desigualdade
histórica. In: CAMPOS. C. H. (Org.) Lei Maria da Penha: comentada em uma perspectiva jurídicofeminista. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2011, p. 110.
Id., p. 93.
DIAS apud AVENA, N. C. P. Processo penal: esquematizado. São Paulo: Método, 2014.
Id. p. 826.
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viável incluir o “sofrimento sexual por omissão”. Ou seja, o marido/companheiro(a)
que nega o relacionamento íntimo ao outro20. Por óbvio, que tal questão deve ser
cautelosa, dependendo inteiramente das especificidades do caso concreto, afinal,
obrigar o marido a manter relações sexuais com a esposa seria uma violência contra
este. Mas, como uma característica da insegurança, retomando a literatura de José de
Alencar, observemos que o abandono afetivo, descaso, indiferença na relação, são
causadores de: dor, sofrimento, depressão. Portanto, sem a possibilidade de esgotar os
delitos a serem abarcados pela Lei que se analisa, deve-se considerar os demais,
previstos no Código Penal e outras Leis esparsas.
Atentando, as Leis extravagantes devem servir como ampliação dos delitos que
podem ser cometidos no âmbito dos lares. Não cabendo, pela lógica interpretativa das
razões motivadoras da norma, que se introduza procedimentos que contrariem tais
norteadores. Nesse sentido, muito se discutiu o artigo 41 da Lei 11.340, que
expressamente prevê a não aplicação da Lei 9.099/95. O que deveria ser óbvio, na
medida que a Lei dos Juizados Especiais, embarca-se em institutos despenalizadores
que visam minimizar os efeitos da pena, nos crimes de menor potencial ofensivo.
Contrariando a intuitiva da Lei Maria da Penha, na medida que a gravidade da
violência no âmbito familiar não pode ser considerada como de menor potencial
ofensivo, no sentido subjetivo do termo.
Para que não se ludibriasse o contexto legal, o STF, ao julgar a ADIN 4.424 e a
ADC 19, trouxe no informativo 654, a declaração da constitucionalidade de tal artigo.
Sendo as seguintes consequências: A impossibilidade de simples lavratura de termo
circunstanciado; proibição de aplicação dos institutos: transação penal, suspensão
condicional e composição de danos cíveis que vise a extinção da punibilidade; vedação
da denúncia ou queixa de forma oral; impossibilidade de interposição de recurso ás
turmas recursais, devendo ocorrer a apreciação pelos Tribunais – mesmo que os
processos de violência doméstica sejam processados e julgados pelo JECRIM, como se

20

Id., p. 827.
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discutirá em seguida-; autorização de prisão em flagrante, arbitramento de fiança e
instauração de inquérito nas infrações ditas de menor potencial ofensivo21.
Da mesma forma, a impossibilidade de enquadramento da Lei 9.099, faz dispor
que os procedimentos devem ser: Comum ordinário, no caso da pena máxima privativa
de liberdade ser igual ou superior a quatro anos – art. 394, §1º, I do CPP-; Comum
sumário, no caso de infração com pena máxima privativa de liberdade inferior a quatro
anos, conforme o art. 394, §1º, II do CPP e, por fim, Procedimento do Júri, no caso de
infração dolosa contra a vida art. 394, §3º do CPP.
Ademais, a questão suscitada, acerca da possibilidade de processamento e
julgamento das matérias descritas na Lei 11.340, pelos Juizados Especiais Criminais,
gera uma discussão com relação a competência. A Lei em referência previu a criação
dos Juizados de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher. De acordo com as
disposições de cada comarca, abrangendo a competência cível e criminal. Caso
contrário, as varas criminais cumulariam a competência nos dois âmbitos, pela regra de
transição do art. 33. Sendo assim, pelo entendimento do STJ – conflito de competência
97.456/DF-, os JECRIMs poderiam processar e julgar as causas cíveis e criminais que
dizem respeito a Lei Maria da Penha, desde que, não aplicando os dispositivos da Lei
9.099/95.
Considerando essas discussões expostas, consciente da existência de muitas
outras questões que fomentam o estudo doutrinário e jurisprudencial, o que realmente
se busca – para introduzir o próximo capítulo- é que “não se pode examinar a Lei Maria
da Penha de forma aparadigmática e descontextualizada [...] a Constituição estabelece a
necessidade de leis diferenciadas no Brasil, a fim de desigualar as desigualdades físicas
e materiais”22. Ou seja, a construção histórica nos é inexorável, não é possível criar um
“Domus” (casa) para homens e uma “Pólis” (mundo público) para mulheres– nem seria
o ideal perseguido-. Mas, a compreensão do que nos contextualiza é indispensável para
a criação de ferramentas realmente potentes.
21
22

Id., p. 829.
STRECK, op. cit., p. 98.
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“TUDO PASSA SOBRE A TERRA”?!
ARTIGO 16 DA LEI MARIA DA PENHA
COMO A VOZ DO “HYSTERON”
Os lábios suspirosos da mísera esposa se moveram, como pétalas do
cacto que um sobro amarrota, e ficaram mudos. Mas as lágrimas
debulharam dos olhos e caíram em bagas23.

Ao

referirmos

ferramentas,

para

dirimir

os

impactos

da

cultura

de

“aprisionamento” da mulher ao “Oikos” (casa), o artigo 16 da lei 11.340/06 é um
resgate – aparentemente positivo- de uma ideia que já se apresentou historicamente
construtiva para o universo “feminino”. Como veremos, o ato de “ouvir as mulheres” eles e elas-. Sob essa perspectiva, vale, antes da análise do propósito do artigo 16,
resgatar esses pontos que conduzem a relevância da comunicação.
As repressões, intelectuais, sexuais, culturais, em contraponto, com a garantia da
possibilidade de liberdade e igualdade entre os homens, pregadas por Locke e
Rousseau, fizeram surgir adeptas, desta última perspectiva, como Mary Wollstonecraft
e Harriet Taylor24.
É certo, que tais ideias não tinham o intuito de aplicação ao universo “delas”. Mas
o que se teve foi uma análise marxista do ambiente familiar. Que seria construído por
uma indução capitalista, jamais por um instinto ou necessidade humana. Esse seria um
feminismo mais radical. Mas, diante da impotência dessas ideias, Simone de Beauvoir
propõe uma análise profunda da psique feminina25. Ressalva que a feminilidade, como:
fragilidade, submissão, passividade – visíveis em Iracema-; não são questões biológicas
e sim, sob uma perspectiva psicanalítica, uma consequência do ambiente que as impõe
tal realidade26. Porém, atualmente, talvez em um equívoco de interpretação, há um
feminismo agressivo com as próprias mulheres. A imposição, dos diversos padrões,

23
24

25
26

ALENCAR, op. cit., p. 114.
NYE, A. Teoria feminista e as filosofias do homem. Trad. de Nathanael C. Caixeiro. Rio de Janeiro:
Rosa dos Tempos, p. 15.
Id., ib.
BEAUVOIR, S. de. O segundo sexo. Trad. de Sérgio Milliet. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1980, p. 21.
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frustra quem tenta segui-los. Afinal, nada contenta, a super. valorização da presença no
mercado de trabalho, gora aquelas que sonham com: maternidade e casamento. Do
contrário, demostrando a impossibilidade de satisfação dessas ideias, aquela que se
dedica ao trabalho é vista com pena pelas demais.
A fomentação e incentivo para que a mulher ingressasse na “polis” foi,
equivocadamente aplicado, segundo Camille Paglia. Possivelmente o radicalismo fosse
necessário para que se construísse algo, já que o terreno não era fértil para tais ideias.
Porém, teria o feminismo criado um ambiente de hostilidade aos homens e desrespeito
as constituições biológicas. Ela traduz que essa confusão é violenta para os homens e
para as mulheres, relatando as frustrações: “As mulheres pedem aos homens que eles
sejam o que não são, quando eles se tornam o que não são, elas não querem mais”27.
Considerando os extremos, poderia se identificar o medo da repressão pelo sexo
oposto, gerando o anseio por um patamar afastado daquele inferiorizado. Porém,
mesmo com esse medo- que poderia ser positivo ao gerar mudanças-, quais as razões
que a mulher cria para –muitas vezes- permanecer no ambiente de violência sem
buscar auxilio? Para Maria Tereza Maldonado28, isso se institui na mulher por
inúmeras causas: pela própria natureza empática que a faz tentar “salvar” o núcleo
familiar, dependência financeira, mitos em torno dos divórcios – preconceito,
narcisismo dos pais, afastamento de determinados grupos-; e diante da existência de
um ciclo de violência provocado pelas figuras masculinas. Este, faz com que aceitem
inúmeras formas de agressão, por acreditar que os homens são todos iguais, não há
escapatória29.
Essa “aceitação” da violência, vem de um contexto histórico no Brasil. Além dos
“400 anos de escravidão”, a colonização já apresenta o ser humano como mercadoria,
posse. Nesse sentido, Freud explica que a motivação para “possuir” o outro decorre do
27

28

29

REVISTA VEJA. Camille Paglia. “Nós sufocamos os homens”. Disponível em: <http://veja.abril.
com.br/blog/ricardo-setti/tema-livre/camille-paglia-nos-sufocamos-os-homens/>. Acesso em: 19 out.
2014.
MALDONADO, M. T. Os construtores da paz: caminhos da prevenção da violência. São Paulo:
Moderna, 2012.
Id., ib.
KATHÁRSIS - CENTRO DE ESTUDOS EM DIREITO E LITERATURA DA IMED

311

ANAIS DO II CIDIL

V. 2, N. 1, JUL/2014

contentamento em subjugar, apesar da inferioridade –segundo o entendimento do
sujeito dominante-, haveria mais utilidade fazer o uso dessas condições:
A partir do momento em que as armas foram introduzidas, a
superioridade intelectual já começou a substituir a força muscular
bruta; mas o objetivo final da luta permanecia o mesmo [...]
Conseguia-se esse objetivo de modo mais completo se a violência do
vencedor eliminasse para sempre o adversário, ou seja, se o matasse
[...]À intenção de matar opor-se-ia a reflexão de que o inimigo podia
ser utilizado na realização de serviços úteis, se fosse deixado vivo e
num estado de intimidação. Nesse caso, a violência do vencedor
contentava-se com subjugar, em vez de matar, o vencido30.

Esse imaginário, de dominar o outro, nos permite verificar que o homem traz
consigo a cultura de dominar, educar a mulher. No musical My fair lady, adaptado
para o cinema em 1958, está presente esse desejo de dominação e de afirmação da
superioridade. Observado o pensamento Kant, a mulher como o “belo sexo”, inclusive,
perde toda a graciosidade no momento que foge da posição de sensibilidade,
vulnerabilidade, maternidade e todo o emaranhado de emoções femininas31. A ideia,
também é trazida por José de Alencar. Iracema se destaca pela beleza, pelo exótico.
Diante disso, a mulher é surpreendentemente percebida pelo “animal” que traz
dentro do próprio corpo, na ideia de Platão- em Timeu-. Esse monstro insatisfeito é
perturbador, para a mulher e para a sociedade, é o hysteron32. Mas apesar de tantos
estudos e críticas quanto ao que seria a composição da mulher, Freud foi o primeiro a
ter a “coragem” de ouvir, não apenas mulheres, mas mulheres histéricas. Neste
momento, se verificou que a histeria – contorções e descontroles do corpo- era causada
pela abstinência sexual, que sempre foi contida nas mulheres. Mas além, Freud verifica
outras manifestações. Em algumas de suas pacientes, em especial Ana O., ele observou
que não era apenas a corporeidade que compunha aquelas histéricas, mas sim, havia
30

31

32

SEITENFUS, R. A. S.; VENTURA, D. de F. Um diálogo entre Einstein e Freud: por que a guerra? Santa
Maria: FADISMA, 2005, p.31.
LEOPOLDI, J. S. Rousseau- estado de natureza, o “bom selvagem” e as sociedades indígenas. Rio de
Janeiro: Alceu, 2002. Disponível em: <http://revistaalceu.com.puc-rio.br/media/alceu_n4_
Leopoldi.pdf>. Acesso em: 25 out. 2014.
PLATÃO. Timeu. Trad. de Rodolfo Lopes. Coimbra: Centro de Estudos Históricos e Humanísticos, 2011.
Disponível em: <Plat%C3%A3o%20-%20Timeu%20e%20 Critias.pdf>. Acesso em 20 out. 2014.
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algo intelectual. Afinal, quando expressavam suas ideias, algumas inclusive
inteligentes, se sentiam aliviadas33.
A relação da mulher com o “falar”, deve ser uma política saudável em razão da
relevância. Para Goleman, as meninas se constituem em grupos menores celebrando a
cooperação, enquanto meninos vivem em grupos maiores com destaque da competição.
As mulheres, portanto, desenvolvem um diálogo mais aprofundado entre esse grupo,
atribuindo uma capacidade maior de expressão e compreensão dos sentimentos34.
Poderíamos dizer, então, que para os homens a lógica aristotélica: identidade, não
contradição e o terceiro excluído; seria muito mais aplicável. Isso geraria uma fenda
nos relacionamentos, já que os homens têm maior dificuldade na expressão dos
sentimentos. E o silencio para “elas” é dramático, por vezes35. E essa lógica é pouco
relevante, diante das contradições, opções e imaginário no feminino.
No entanto, no que se refere aos núcleos familiares, observemos que há um
“pacto de silêncio” em nome da privacidade da família36. Iracema, após o nascimento
do filho recebeu a visita de seu irmão, que percebeu, e questionou sobre o sofrimento
que a irmã passava. Essa preferiu não relatar as suas dificuldades. Para Marshall, o
diálogo, expressão, discussão, tem alto valor na constituição das relações. Sendo que
“para as famílias, o preço se torna alto quando os membros não são capazes de
comunicar suas emoções”37.
Diante disso, analisemos que o grande erro – no âmbito da violência doméstica e
familiar- é o pacto de silêncio, já discriminado. Afinal, falar é responsabilizar-se, além
de um terceiro ouvinte, o próprio sujeito se oportuniza a auto escuta. Nessa
perspectiva, culpar os outros: marido, filhos, “destino”. É desresponsabilizar-se pela
33

34

35
36
37

FREUD, S. Estudos sobre a histeria. In: FREUD, S. Edição standard brasileira das obras psicológicas
completas de Sigmund Freud. Rio de Janeiro: IMAGO, 2005. v. 2. Disponível em:
<http://www.psicanaliseflorianopolis.com/images/stories/downloads/Vol.02.rtf>. Acesso em: 19 out.
2014.
GOLEMAN, D. Inteligência emocional: A teoria revolucionária que redefine o que é ser inteligente.
Trad. de Marcos Santarrita. Rio de Janeiro: Objetiva, 1995.
Id., ib.
MALDONADO, op. cit.
ROSENBERG. M. B. Comunicação não-violenta. Trad. de Mário Vilela. São Paulo: Àgora, 2006.
KATHÁRSIS - CENTRO DE ESTUDOS EM DIREITO E LITERATURA DA IMED

313

ANAIS DO II CIDIL

V. 2, N. 1, JUL/2014

própria vida, atribuindo aos outros as próprias dores. É a ideia que temos, em alguns
casos, que a mulher se coloca em papel de vítima. É um erro muito frequente, causado
por um comodismo de linguagem, ora, é difícil encarar que somos os causadores de
tanto sofrimento, assim, “usamos a nossa própria linguagem de muitas maneiras
diferentes para nos iludirmos com a crença de que nossos sentimentos resultam do que
os outros fazem”38.
Na perspectiva discorrida, acreditasse estar claro o avanço que representa o art.
16 da Lei. 11.340. Esse dispositivo prevê:
Art. 16. Nas ações penais públicas condicionadas à representação da
ofendida de que trata esta Lei, só será admitida a renúncia à
representação perante o juiz, em audiência especialmente designada
com tal finalidade, antes do recebimento da denúncia e ouvido o
Ministério Público.

No que consiste a terminologia “renuncia”, a doutrina crê no equívoco do
legislador,

sendo

adequado

“retratação”.

Afinal,

uma

renúncia

antecede

o

acontecimento, o que não é o caso da situação em que já há representação. Não
cabendo maiores discussões.
Dessa forma, a questão que entorna o dispositivo como exceção, é o fato de tratar
das ações penais públicas condicionadas. No caso destas, o Ministério Público é o
titular, porém, depende do ofendido – ou representante- para a autorização, através da
manifestação de vontade, para que se tenha início a ação. Trata-se de uma proteção da
intimidade do ofendido, é uma forma de evitar que o strepitus judicii – escândalo do
processo- aumente os prejuízos já vivenciados pelo sujeito, o que impede inclusive a
instauração de inquérito policial (art. 5º, §4º do CPP). Por óbvio, sendo o Ministério
Público (MP) o titular, após iniciada a ação penal, aplica-se o princípio da
indisponibilidade39.
Essa situação, porém, especialmente no que se refere o strepitus judicii, no caso
da violência doméstica contra a mulher – como já discutiu-se- seria o Estado
“pactuando” com o pacto de silêncio.
38
39

ROSENBERG, op. cit., p.199.
CAPEZ, F. Curso de processo penal. 18.ed. São Paulo: Saraiva, 2011, p. 163.
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Neste sentido, é que se torna necessária a retratação perante o juiz, em audiência
designada para esse fim, ouvindo o MP, como condição para sua efetividade. Nessa
audiência, o Juiz verificará a espontaneidade da ofendida, questionará acerca das
motivações do ato. Se for verificado que houve coação pelo agressor, é possível
desconsiderar por completo a retratação, seguindo normalmente a ação. Por óbvio, essa
audiência só deve ser designada se houve alguma manifestação, por pare da ofendida,
no sentido de almejar pela retratação.
Esse dispositivo, considerando que excepciona os limites da intervenção do
Estado na intimidade do sujeito, gerou muitas discussões. Dentre as quais, o discutido
na Ação Direta de Inconstitucionalidade 44.424 – propondo uma interpretação
conforme a CF-, em razão do impasse dos artigos 88 da Lei 9099/95 (lesão corporal
leve- condiciona-se a representação) e 41 da Lei Maria da Penha (não se aplica as
disposições da Lei 9.099/95 na abrangência da Lei 11.340/06), no que consiste o crime
de lesão corporal leve.
Na solução, o STF adotou o entendimento de que: nos crimes de lesão corporal
leve, no âmbito da violência doméstica e familiar contra a mulher, a ação seria pública
incondicionada- não se aplicando o artigo 16. Outrossim, permanece a necessidade da
representação – nos moldes do artigo 16 da Lei Maria da Penha- para os demais
dispositivos que assim exijam40.
Diante disso, por fim, é que se entende que: o artigo 16 da Lei 11.340, ao impor a
fala, mesmo que o magistrado não consiga verificar a coação ou não, mas o simples fato
de expressar – ou conter a expressão- poderia gerar, a partir de então, uma reflexão da
situação em que a mulher se encontra. É uma proteção necessária, é uma forma de
auxiliar a reflexão acerca da desnecessidade de perdurar com o reducionismo, que
imporia um destino e que acarreta no parto do silêncio – inúmeras vezes-. Assim, “tudo
passa pela terra” e mesmo que se esqueça ou se ignore o preterido, as circunstancias
que compõe os diversos cenários de uma vivência são resultado de construções em um

40

AVENA, N. C. P. Processo Penal: esquematizado. São Paulo: Método, 2014.836. p.
KATHÁRSIS - CENTRO DE ESTUDOS EM DIREITO E LITERATURA DA IMED

315

ANAIS DO II CIDIL

V. 2, N. 1, JUL/2014

terreno cujas estruturas antecedem. Estando resguardada, assim, a excepcionalidade
do artigo aqui discutido.
5

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A imposição de um destino, sem precedentes diversos, é uma violência – muitas
vezes- consentida pela sociedade. No entanto, mesmo diante de padrões instituídos, o
que realmente estabelece tais condições, é a aceitação de tal. O que, conforme
desenvolvido, se constitui –em muitos momentos-, em um diálogo de não
responsabilização, é, em termos, a aceitação da condição de vítima. Afinal, essa
linguagem – solta no mundo sem reflexão, atenção-, atribui a culpa dos sofrimentos
íntimos aos outros, ao mundo, história, cultura. Enfim, qualquer que sê-lhes apresente,
já que é muito difícil para o ser humano assumir suas falhas, é muito difícil
compreender, ainda menos ser, o “super/além homem” de Nietzsche.
Apresentada a ideia, o que se pretende é a compreensão das limitações, como
delineadoras de metas para o alcance dos objetivos - evolução intelectual, moral,
constituição de família, trabalho-.
Assim, para que a mulher compense seu histórico de aprisionamento e
reducionismo – corporeidade, maternidade, afazeres do lar-, há uma conjunção das
ideias supra mencionadas. Ou seja, é a responsabilização da própria vida, através da
linguagem. Sendo que esta, tem um papel de: se fazer dizer e ouvir. Não há interesse no
interlocutor, pois o conteúdo de expande, também, no interior de quem o emana.
O recurso da comunicação, já possui uma intimidade com as “multivalências” do
universo feminino. Freud, ao ouvir as histéricas, mostrou que o descontrole corporal
daquelas pacientes, decorria, de abstinências sexuais- por vezes- intelectuais. Duas
esferas negadas ao sujeito àquele durante a história da humanidade.
Sob o amparo dessas perspectivas, Iracema contempla o reducionismo, a falta de
auto responsabilização e, consequentemente, o sofrimento. A coisificação é
apresentada, em todos os momentos que se vangloriam os atributos corporais da Índia.
Apesar de ser a detentora do “segredo de Jurema” –conhecimento-, isso não foi o
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suficiente para introduzi-la em uma condição de direitos. Pelo contrário, na ideia de
não responsabilização, sofria pelo destino que lhe era imposto. Ao negar as
consequências que a natureza lhe atribui, indo em busca da construção de uma nova
perspectiva –casamento, maternidade-, se vê diante, mais uma vez –porém em outra
esfera-, das incontinências da vida, das dificuldades do cotidiano e dos desafios da
escolha. Dessa forma, ao não envolver-se como responsável, cria uma imagem de
inferioridade, vitimização.
Enfim, compreende-se que o artigo 16 da Lei 11.340/06, independente da
efetividade no caso concreto, é a apresentação da comunicação em favor da ofendida.
Afinal ao afirmar que “tudo passa sobre a terra”, entendemos o “devir” como nos sendo
inexorável. O que não significa vitimização, e sim, a responsabilização daquilo que nos
constitui, - no caso- através da linguagem que desiguala estimulo de causa.
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A BUROCRACIA HUMANA EM DOUGLAS ADAMS

C ASSIANO C ALEGARI 1
S ALETE O RO B OFF 2
RESUMO: Embora já tenham se passado mais de 500 anos do abandono da visão
geocêntrica, o homem possui uma tendência quase instintiva de se posicionar como
o centro do universo, não se tratando o antropocentrismo apenas a superioridade
do homem em relação às outras espécies, mas deste constituir o único tópico
relevante em todo o cosmos. Esta vaidade exacerbada reflete-se nos procedimentos
burocráticos que ordenam a vida em sociedade, demasiadamente complexos e
impeditivos tornam-se o fim e não mais o meio para se atingir a tutela jurídica
almejada. Este procedimento acaba, muitas vezes, se tornando mais complexo que
a realização de seu objeto, como se todo o universo girasse em torno do
procedimento. A série de livros O guia do mochileiro das galáxias traz uma
mudança na perspectiva humana pelo olhar externo em que a Terra (e a
humanidade) é, conforme o título de seu último livro, “praticamente inofensiva” em
um universo vasto que não se importa com estes “probleminhas” humanos, mas
com objetivos mais relevantes. Ao modificar o referencial do observador que avalia
as interações jurídicas evidencia-se a ineficácia dos sistemas jurídicos e a inversão
de valores ocorrida ao se primar pelo procedimento e não pelo fim pretendido. O
método utilizado para tanto é o dedutivo e a técnica de pesquisa é a bibliográfica.
PALAVRAS CHAVE: burocracia; Douglas Adams; literatura; O guia do mochileiro
das galáxias.

1

INTRODUÇÃO

Dentre as relações interdisciplinares do Direito destaca-se a análise da literatura
sob uma ótica jurídica, constituindo esta em uma forma de aprimorar a análise dos
mecanismos e relações legais, trazendo uma nova ótica sobre as normas e a filosofia

1

2

Advogado, mestrando em direito pela Faculdade Meridional – IMED. Linha de Pesquisa: Fundamentos
Normativos da Democracia e da Sustentabilidade. Grupo de Pesquisa: Direito e Desenvolvimento.
Pós-Doutora em Direito-UFSC. Professora do PPG Mestrado em Direito da IMED.
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jurídica. Ao se analisar casos literários é possível tanto compreender de uma forma
mais completa a abrangência da norma, quanto explorar, de forma preemptiva,
hipóteses ainda desconhecidas ao jurista, expandindo o escopo do direito para além da
mera análise do caso presente.
Nesta intersecção entre o direito (real) e a literatura (no momento ficção) o
presente trabalho estudará a burocracia sob a ótica de Douglas Adams em sua coleção
de livros O guia do mochileiro das galáxias (The Hitchhiker's Guide to the Galaxy),
com um enfoque, mas não limitado, nos dois primeiros livros da série: O guia do
mochileiro das galáxias e O restaurante no fim do universo.
Ao se estudar a burocracia da galáxia fictícia de Douglas Adams, em especial
aquela praticada pela raça dos “Vógons”, pretende-se compreender, através de uma
perspectiva extrapolada da realidade, o funcionamento e os erros cometidos ao se
implementar indevidamente processos burocráticos e os perigos da burocracia
exagerada.
2

A BUROCRACIA, O UNIVERSO E TUDO MAIS

Nas obras de Douglas Adams o universo é representado a partir de uma
perspectiva em que a galáxia é habitada por diversas raças alienígenas socialmente
ativas, com relacionamentos políticos e comerciais complexos. Cada uma dessas raças
alienígenas tende a representar um aspecto da humanidade, como uma visão exagerada
de uma característica ou estereótipo humano.
Neste universo a raça humana nunca saiu de seu planeta, a Terra, constituindo
uma espécie tão “sem graça” que sequer atraiu a atenção de outras raças alienígenas,
que estariam mais preocupadas em fazer coisas mais importantes que manter contato
com a vida terráquea. Esta visão é representada pelo verbete que ilustra a Terra no Guia
do mochileiro das galáxias, uma grande enciclopédia que compila informações de todos
os seres e raças da galáxia: “Inofensiva”, que posteriormente é atualizado para:
“Praticamente Inofensiva”.
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Douglas Adams parte ao extremo oposto do narcisismo humano, retratando a
humanidade como seres insignificantes e deslocados em um universo complexo e
ordenado, onde cada espécie possui seu papel, desde uma raça de cozinheiros
(“Dentrassis”) até uma raça de colchões, cultivados nos pântanos de Sqornshel-lous
Zeta.
A burocracia é, como todo o resto, exagerada a níveis galácticos. Pode-se observar
a perspectiva do guia sobre o que constitui a burocracia no dialogo inicial da obra, em
que a casa de um dos protagonistas, Arthur Dent, um humano que reside na Inglaterra,
esta para ser destruída pela prefeitura de seu município para a construção de um novo
desvio:
— Mas, Sr. Dent, o projeto estava à sua disposição na Secretaria de
Obras há nove meses.
— Pois é. Assim que eu soube fui lá me informar, ontem à tarde. Vocês
não se esforçaram muito para divulgar o projeto, não é verdade? Quer
dizer, não chegaram a comunicar às pessoas nem nada.
— Mas o projeto estava em exposição...
— Em exposição? Tive que descer ao porão pra encontrar o projeto.
— É no porão que os projetos ficam em exposição.
— Com uma lanterna.
— Ah, provavelmente estava faltando luz.
— Faltavam as escadas, também.
— Mas, afinal, o senhor encontrou o projeto, não foi?
Encontrei, sim — disse Arthur. — Estava em exibição no fundo de um
arquivo trancado, jogado num banheiro fora de uso, cuja porta tinha a
placa: Cuidado com o leopardo3.

Percebe-se o quão exageradamente o autor ressalta a ineficácia da publicidade e
as limitações da burocracia exagerada, criticando a incapacidade da informação atingir
a parte interessada na realização do procedimento. Neste dialogo é possível observar os
entraves burocráticos desnecessários, representados pela ausência de uma escada,
iluminação, posicionamento inadequado do departamento e, para finalizar a
representação satírica, a placa “cuidado com o leopardo”.
Mr. Prosser é o funcionário público com quem Arthur Dent argumenta. Prosser é
um humano comum, com 40 anos, gordo e desleixado. Seu único traço notável é ser um
3

ADAMS, D. O Guia do mochileiro das galáxias. [S.l.]: Editora Arqueiro Ltda, 2010.
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descendente direto da linhagem masculina de Gengis Khan, o que se manifestava em
sua irritação constante e eventuais sonhos com cavaleiros e vilarejos em chamas.
A imagem de Prosser como descendente do líder Mongol é utilizada para retratar
a supressão da natureza do homem pelo procedimento. Enquanto Prosser argumenta
com Arthur, que tenta evitar a destruição de sua casa, passa a ter visões da casa
queimando destruída, mas não as concretiza da maneira almejada em função de sua
covardia.
Este evento se desdobra com a destruição da Terra por uma raça extraterrestre,
os Vógons, para a construção de uma nova via expressa hiperespacial, construindo uma
decorrência lógica direta em que, se é possível a destruição da casa de uma pessoa
(Arthur Dent) para a construção de uma estrada em prol do bem comum da cidade, da
mesma forma seria justificável a destruição do planeta Terra para o mesmo motivo, em
prol do bem comum da galáxia. Deste evento decorre o dialogo:
— Povo da Terra, atenção, por favor — disse uma voz, e foi
maravilhoso. Som quadrafônico perfeito, com níveis de distorção tão
baixos que o mais corajoso dos homens não conseguiria conter uma
lágrima.
— Aqui fala Prostetnic Vógon Jeltz, do Conselho de Planejamento do
Hiperespaço Galáctico — prosseguiu a voz. — Como todos vocês
certamente já sabem, os planos para o desenvolvimento das regiões
periféricas da Galáxia exigem a construção de uma via expressa
hiperespacial que passa pelo seu sistema estelar e infelizmente o seu
planeta é um dos que terão de ser demolidos. O processo levará pouco
menos de dois minutos terrestres. Obrigado.
[...]
“— Esta surpresa é injustificável. Todos os planos do projeto, bem
como a ordem de demolição, estão em exposição no seu departamento
local de planejamento, em Alfa do Centauro, há 50 dos seus anos
terrestres, e portanto todos vocês tiveram muito tempo para
apresentar qualquer reclamação formal, e agora é tarde demais para
criar caso. O sistema de som foi desligado novamente e seu eco foi
morrendo por todo o planeta. As naves imensas começaram a virar
lentamente no céu, com facilidade. Na parte de baixo de cada nave
abriu-se uma escotilha, um quadrado negro vazio.
A esta altura, alguém tinha conseguido ligar um transmissor de rádio,
localizar uma frequência e enviar uma mensagem às naves vógons,
falando em nome do planeta. Ninguém jamais ouviu o que foi dito,
apenas a resposta. O imenso sistema de som voltou a transmitir. A voz
estava irritada:
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— Como assim, nunca estiveram em Alfa do Centauro? Ora bolas,
humanidade, fica só a quatro anos-luz daqui! Desculpem, mas se vocês
não se dão ao trabalho de se interessar pelas questões locais, o
problema é de vocês. — Após uma pausa, disse: — Energízar os raios
demolidores4.

Este diálogo termina com a destruição do planeta. Desta forma, se o leitor não se
sensibilizou com a situação de Arthur Dent e concordou com a visão de Mr. Prosser
sobre a necessidade da destruição de sua casa em prol do bem comum, representado
pela construção do desvio, o mesmo deverá, sob pena de incorrer em uma
inconsistência lógica, concordar com a justificativa Vógon e, portanto, com a destruição
da Terra, colocando-o, necessariamente, no papel de Arthur Dent como “vítima da
burocracia”.
A resposta da frota Vógon demonstra a falácia comum utilizada para atacar
aquele afetado pela ineficácia dos procedimentos estatais, o desinteresse em buscar a
informação. Embora nenhum entrave burocrático real possa constituir uma limitação
tão grande quanto viajar quatro anos-luz, consultar documentos em uma repartição
pública pode ser tão absurdo quanto visitar outra galáxia para um interessado
analfabeto ou completamente alheio aos procedimentos burocráticos, permitindo ao
leitor colocar-se em uma perspectiva que provavelmente será diversa da sua e
compreender a burocracia sob um referencial de hipossuficiência.
Desta forma, a exigência de interesse por parte do cidadão pode constituir uma
limitação tão intransponível quanto visitar o departamento local de planejamento em
Alfa do Centauro, especialmente quando aplicado às populações de baixa renda ou
baixa escolaridade.
A obra retrata o líder da frota Vógon responsável pela destruição da Terra,
Prostetnic Vógon Jeltz, como:
Prostetnic Vógon Jeltz não era bonito de se ver. Nem outros vógons
gostavam de olhar para ele. Seu nariz alto e abobadado elevava-se
acima de uma testa estreita e porcina. Sua pele verde-escura e
borrachuda era grossa o suficiente para permitir-lhe jogar — e bem —
o jogo da política do funcionalismo público vógon, e tão resistente à
4

Id., ib.
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água que lhe permitia sobreviver por períodos indefinidamente longos
no fundo do mar a profundidades de 300 metros, sem qualquer efeito
negativo.
O que não significa que ele sequer houvesse nadado algum dia, é claro.
Não tinha tempo para isso. Ele era do jeito que era porque, há bilhões
de anos, quando os vógons pela primeira vez saíram dos mares
primevos da Vògsfera e foram arfar nas praias virgens do planeta,
quando os primeiros raios do jovem e forte Vogsol os atingiu naquela
manhã, foi como se as forças da evolução houvessem simplesmente
desistido deles, virado para o outro lado, cheias de aversão,
considerando-os um erro infeliz e repulsivo. Nunca mais os vógons
evoluíram: não deviam sequer ter sobrevivido.
Se sobreviveram, isto se deveu à teimosia e à força de vontade dessas
criaturas de raciocínio preguiçoso. Evolução?, pensavam elas.
Evolução pra quê? E o que a natureza se recusou a fazer por eles ficou
por isso mesmo, até que pudessem consertar as grosseiras
inconveniências anatômicas através da cirurgia”5.

Prostetnic constitui o retrato do burocrata de Douglas Adams, uma criatura
grosseira, irritadiça que procura desculpas para se zangar e gritar com seus
subordinados. Da mesma forma não é inteligente e realiza cegamente os procedimentos
por mais irracionais que estes sejam. Conforme o autor, os Vógons são “criaturas
burras, de pensamento curto, cérebros de lesma, e pensar não é exatamente algo para
que tenham aptidão especial”6.
O desinteresse dos Vógons pela evolução demonstra o caráter antiquado do
aparato burocrático, incapaz de incorporar novas tecnologias e aprimorar seus
procedimentos, que seguem inalterados e ineficientes. Deste modo o funcionário
público (Prostetnic) constitui um ser atrasado, preso aos procedimentos clássicos e sem
interesse em aprender novas técnicas, acomodado ao seu cargo e descomprometido
com a qualidade do serviço prestado.
Em contraste à imagem do Vógon, seu platena, a Vógsfera, é habitado por
animais esteticamente agradáveis, com arvores altas e esguias e criaturas elegantes
similares a gazelas que os Vógons capturam para sentar em cima. Estas gazelas não
constituem um meio de transporte, uma vez que suas espinhas se partem

5
6

Id., ib.
Id., ib.
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imediatamente após algum Vógon sentar sobre elas, mas eles permaneciam a faze-lo
sem motivo aparente, apenas pelo habito de sentar sobre as criaturas, deixando claro a
teimosia do burocrata, por realizar atos sem sentido e danosos sem um motivo aparente
além de seu próprio habito ou, até mesmo, sadismo.
Portanto, os Vógons representam a imagem do serviço público, definindo-se sua
retidão moral como:
Diz-se que os vógons não estão acima de um pouco de suborno e
corrupção da mesma forma que o mar não está acima das nuvens, o
que era certamente verdadeiro no caso dele. Quando ouvia expressões
como "integridade" ou "retidão moral", corria para o dicionário, e
quando ouvia o tilintar de dinheiro fácil em grande quantidade corria
para o livro de regras e o jogava no lixo7.

Esta correlação entre a imagem do povo Vógon e o servidor público, ou o
burocrata, constitui uma das principais características de Douglas Adams, que emprega
paródias satíricas para retratar a humanidade de uma forma exageradamente clara sem
ofender diretamente aqueles criticados por sua obra8.
A definição trazida pelo Guia do Mochileiro das Galaxias para a Frota de
Construção Vógon retrata a ineficácia do povo Vógon em realizar tarefas simples e
urgentes em prazo hábil:
Frota de Construção Vógon. Você quer pegar carona com vógons?
Pode desistir. Trata-se de uma das raças mais desagradáveis da
Galáxia. Não chegam a ser malévolos, mas são mal-humorados,
burocráticos, intrometidos e insensíveis. Seriam incapazes de levantar
um dedo para salvarem suas próprias avós da Terrível Besta Voraz de
Traal sem antes receberem ordens expressas através de um formulário
em três vias, enviá-lo, devolvê-lo, pedi-lo de volta, perdê-lo, encontrálo de novo, abrir um inquérito a respeito, perdê-lo de novo e
finalmente deixá-lo três meses sob um monte de turfa, para depois
reciclá-lo como papel para acender fogo.

7
8

Id., ib.
COLFF, M. A. V. D. Douglas Adams: Analysing the Absurd. University of Pretoria, 2007. Disponivel
em:
<http://upetd.up.ac.za/thesis/available/etd-08212008-183816/unrestricted/dissertation.pdf>.
Acesso em: 5 nov. 2014.
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A melhor maneira de conseguir que um vógon lhe arranje um drinque
é enfiar o dedo na garganta dele, e a melhor maneira de irritá-lo é
alimentar a Terrível Besta Voraz de Traal com a avó dele9.

Ao utilizar de efeito patético forçado, o autor da ênfase ao absurdo da burocracia
Vógon. O procedimento exagerado a torna ineficaz à finalidade almejada, o que
transcende a literatura, uma vez que é comum a tutela judicial ou administrativa ser
tornada ineficaz pela morosidade do procedimento que a antecede.
Assim, os Vógons constituem a “espinha dorsal do funcionalismo público da
Galáxia”10, uma raça capaz apenas de seguir o procedimento que possui uma
inexplicável fascinação por irritar-se e gritar por qualquer motivo.
3

A POLÍTICA E A JUSTIÇA GALÁCTICAS

Douglas Adams, ao retratar o universo a partir de características humanas,
aborda, talvez inconscientemente, a todos os aspectos do Estado. Sua obra inicia
criticando a burocracia terrestre para partir a uma crítica à burocracia galáctica e deste
ponto constrói sua perspectiva do sistema presidencialista e do poder judiciário.
Na obra Zaphod Beeblebrox, presidente do império intergaláctico, é retratado
como um aventureiro, ex-hippie, bon vivant, “trambiqueiro”, maníaco por
autopromoção e frequentemente considerado um doido varrido. O cargo de presidente
do império se tornaria possível em função do último membro da família imperial estar
congelado em coma há séculos, sendo a galáxia governada por uma assembleia eleita
chefiada por um presidente eleito com ela. Um sistema político semelhante ao
parlamentarismo inglês.
Desta forma, o presidente constitui apenas uma figura pública, sem poder para
realizar qualquer ato de governo, constituindo sua única qualidade relevante, possuir
um “sutil talento para provocar indignação”. A real função do presidente estaria em

9
10

ADAMS, op. cit.
Id., ib.
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desviar a atenção do poder, permitindo a atuação daqueles que realmente governam a
galáxia, uma espécie de marionete política:
Na verdade, não é aí que está o poder, em absoluto. O presidente, em
particular, é simplesmente uma figura pública: não detém nenhum
poder. Ele é aparentemente escolhido pelo governo, mas as qualidades
que ele deve exibir nada têm a ver com liderança. Ele deve é possuir
um sutil talento para provocar indignação. Por esse motivo, o
presidente é sempre uma figura polêmica, sempre uma personalidade
irritante, porém fascinante ao mesmo tempo. Não cabe a ele exercer o
poder, e sim desviar a atenção do poder. Com base nesses critérios,
Zaphod Beeblebrox é um dos melhores presidentes que a Galáxia já
teve — pois já passou dois dos dez anos de seu mandato na cadeia,
condenado por fraude. Pouquíssimas pessoas sabem que o presidente
e o governo praticamente não têm nenhum poder, e, dessas
pouquíssimas pessoas, apenas seis sabem onde é, de fato, exercido o
verdadeiro poder político. A maioria das outras está convencida de
que, em última instância, o poder é exercido por um computador. Elas
não poderiam estar mais erradas11.

Zaphod Beeblebox retrata o político inapropriado para exercer o seu cargo, tendo
sido eleito por motivos alheios à sua competência política ou senso de moralidade. A
eleição de Zaphod se deu por sua polêmica e popularidade, algo oportuno para um
cargo que visa puramente distrair as massas, desta forma Zaphod é o político astro da
televisão ou jogador de futebol no Brasil, constituindo um mecanismo de simples
distração e demonstrando a imaturidade política do homem médio.
O guia do mochileiro das galáxias constitui o compêndio absoluto em qualquer
assunto galáctico, seu conteúdo é tão inquestionável que em um conflito entre as
informações contidas no Guia e a realidade, é a realidade que está incorreta por não
adequar-se ao estabelecido livro. Esta arrogância dos editores do Guia é análoga à
arrogância do legislador, editando leis que não se adequam à realidade ou às aspirações
do povo e determinando o seu cumprimento, de nada servindo a justificativa de seu
desuso ou de sua inadequação com a realidade.
Estes absurdos acabam então sendo confirmados pelas cortes, resultando em
decisões irreais ao aplicar a lógica positivista. Conforme ilustrado por Douglas Adams:

11

Id., ib.
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Era esse o âmago do que dizia o aviso. Ele dizia: ‘O Guia é definitivo. A
realidade é frequentemente incorreta’.
Isso tem levado a conseqüências interessantes. Por exemplo, quando
os editores do Guia foram processados pelas famílias daqueles que
tinham morrido em resultado de terem tomado literalmente o verbete
sobre o planeta Traal (dizia: ‘As Feras Vorazes Paponas
frequentemente fazem uma boa refeição para os turistas visitantes’ em
vez de ‘As Feras Vorazes Paponas frequentemente fazem uma boa
refeição dos turistas visitantes’), eles alegaram que a primeira versão
da frase era esteticamente mais agradável, intimaram um poeta
qualificado para declarar sob juramento que beleza é verdade e
verdade é beleza e esperaram assim provar que a parte culpada no
caso era a própria Vida por deixar de ser tanto bela quanto verdadeira.
Os juizes concordaram, e num discurso comovente sustentaram que a
própria Vida era um desacato àquele tribunal e confiscaram-na
prontamente de todos os presentes antes de saírem para uma
agradável partida de ultragolfe ao cair da noite12.

O argumento da beleza é a tese jurídica absurda aplicada por uma grande
corporação para proteger seus interesses enquanto a decisão dos juízes de confiscar a
vida dos presentes representa o poder ilimitado do magistrado, determinando a
adequação da própria vida ao procedimento, para que seja bela e verdadeira e não
apenas um ou outro.
Em seguida a partida de ultragolfe demonstra o descaso com as consequências da
decisão, constituindo apenas “mais um dia de trabalho” para o magistrado,
despreocupado com a morte das vítimas ou o destino daqueles que tiveram suas vidas
confiscadas.
Esta

passagem

permite

vislumbrar

as

consequências

da

jusfilosofia

demasiadamente abstrata, distanciando o Direito da realidade de forma a justificar
qualquer decisão por mais absurda que seja, adequando a realidade, de forma ad hoc,
ao direito e ignorando as consequências práticas da decisão.

12

Id., ib.
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42, A RESPOSTA PARA A VIDA, O UNIVERSO E TUDO MAIS

Qualquer trabalho sobre O guia do mochileiro das galáxias seria incompleto sem
abordar o emblemático significado para a vida, o universo e tudo mais. Na construção
literária de Douglas Adams a humanidade constitui a terceira espécie mais inteligente
da Terra, atrás dos ratos e dos golfinhos respectivamente.
Isso ocorre pois o planeta Terra trata-se de um experimento gigantesco
construído por uma raça interdimensional (representada pelos ratos) para
compreender a pergunta fundamental da vida, que tem inicio quando um grupo de
cientistas desta raça constrói um computador gigantesco, do tamanho de uma grande
cidade, chamado Pensador Profundo, para calcular a resposta para a vida, o universo e
tudo mais.
Este computador, após sete milhões e quinhentos mil anos, terminou de calcular
a resposta, apresentando-a: 42. Ao ser indagado sobre a resposta inconclusiva, o
computador justifica:
– Eu verifiquei cuidadosamente – disse o computador – , e não há
dúvida de que a resposta é essa.
Para ser franco, acho que o problema é que vocês jamais souberam
qual é a pergunta.
– Mas era a Grande Pergunta! A Questão Fundamental da Vida, o
Universo e Tudo o Mais – gritou Loonquawl.
– É – disse Pensador Profundo, com um tom de voz de quem tem
enorme paciência para aturar pessoas estúpidas – , mas qual é
exatamente a pergunta?
Um silêncio de estupefação aos poucos dominou os homens, que
olharam para o computador e depois se entreolharam.
– Bem, você sabe, é simplesmente tudo... tudo... – começou Phouchg,
vacilante.
– Pois é! – disse Pensador Profundo. – Assim, quando vocês souberem
qual é exatamente a pergunta, vocês saberão o que significa a resposta.
– Genial – sussurrou Phouchg, jogando o caderno para o lado e
enxugando uma pequena lágrima.
– Está bem, está bem – disse Loonquawl. – Será que dava pra você
nos dizer qual é a pergunta?
– A Pergunta Fundamental? – É!
– Sobre a Vida, o Universo e Tudo o Mais? – Pensador Profundo
pensou um pouco.
– Essa é fogo – disse ele.
– Mas você pode descobri-la? – perguntou Loonquawl. Pensador
Profundo ponderou a questão por mais algum tempo.
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– Não – respondeu por fim, com firmeza.
Os dois homens caíram sentados, em desespero.
– Mas eu lhes digo quem pode – disse o computador. Os dois
levantaram a vista de repente13.

A resposta, 42, demonstra o fim almejado, entretanto o grande erro desta espécie
foi sua incapacidade de definir o meio para atingi-lo, tornando o fim inútil e
incompreensível. O mesmo ocorre na burocracia, o fim é claro, entretanto o meio para
atingi-lo é obscuro, constituindo este o real obstáculo para a realização do ato.
Desta forma, há uma inversão de valores ao se construir meios burocráticos
restritivos que impossibilitam a finalidade almejada pelo procedimento. Torna-se assim
o procedimento uma contradição, uma vez que este é o meio para se atingir um fim,
mas também constitui o mecanismo que impossibilita ou dificulta demasiadamente a
obtenção desta finalidade.
Assim como no significado da vida, a finalidade é muito mais simples de ser
constatada do que o procedimento que resultará nesta finalidade. Este constitui o
grande ponto central a ser estudado: Qual é o procedimento mais eficaz e coerente para
se atingir a finalidade almejada? Este, assim como a pergunta que antecede o 42,
constitui o grande desafio das ciências jurídicas, apenas sabemos que o procedimento
atual é incapaz de suprir nossas expectativas.
5

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Douglas Adams, ao construir a galáxia, extrapola a humanidade. Suas raças
fictícias representam cada aspecto da vida humana, salientando suas características e
inconsistências ao remover o elo que une os grupos sociais, a própria humanidade.
Ao observar o homem desta forma, sem que este seja um homem, é permitido que
o leitor vislumbre, de uma forma imparcial, o papel de cada um destes grupos sociais e
as características que os definem. Esta ótica permite compreender a burocracia pura,
sem o fator humano que a permeia, impossibilitando a identificação do leitor com o

13

Id., ib.
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burocrata da mesma forma que o hipossuficiente se vê em relação ao agente público
burocrata.
Na relação de poder político exercida pelo aparato público o cidadão comum é
completamente incapaz e ignorante frente ao agente estatal. O idioma do burocrata,
altamente técnico e jurídico, é tão alienígena quanto o idioma Vógon para a maioria da
sociedade. Da mesma forma, a cultura burocrática constitui uma barreira de
compreensão e sensibilidade entre o agente burocrático, aquele afetado pela ação e o
stakeholder, impedindo que o primeiro entenda a ação e o motivo por traz dela e que o
segundo seja capaz vislumbrar a cadeia de causalidade que decorrerá do ato
burocrático, resultando na ineficácia ou uma sensação de ineficácia do Estado.
Portanto, para o cidadão, o burocrata e a burocracia são tão alienígenas quanto o
Vógon. O burocrata, por outro lado, vê o cidadão sob a perspectiva do Vógon, olhando
de cima para a humanidade primitiva e justificando seus atos no desinteresse da parte
prejudicada em participar do procedimento burocrático, ignorando as barreiras
intransponíveis que o circulam.
Inverte-se, desta forma, os fins e os meios. O burocrata preocupa-se apenas com o
meio (procedimento) e este acaba se tornando mais complexo e trabalhoso que o fim
almejado.
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O PALÁCIO DE CRISTAL E A RAZÃO RESSENTIDA:
DOSTOIÉVSKI E A CRÍTICA DO MIMO

D AVID L EAL DA S ILVA 1
Y URI F ELIX 2
RESUMO: Apresentar-se-á, no presente escrito, o Palácio de Cristal de Londres, do
séc. XIX. Trata-se de uma estrutura suntuosa, que Dostoievski avaliara com
bastante acuidade em suas andanças pela Europa Ocidental. Pretende-se
estabelecer os parâmetros fundamentais com a atualidade, bem como compreender
as implicações em termos de violência e controle do risco. Seguindo o literato, o
Cristal Palacy representa a metáfora das sociedades ocidentais. Uma grande
construção de vidro produtora de um humano específico, os chamados homens de
estufa, mimados pelo luxo. Num ambiente climatizado, os sujeitos mimados
procuram proteção contra os riscos de fora, os inimigos contra os quais eles agem
preventivamente. Eis aqui verdadeiro prenúncio das sociedades do consumo cuja
promessa não é outra senão a de vida em segurança e aquisição do mimo garantido
pelo Estado de bem-estar.
PALAVRAS-CHAVE: Dostoiévski; Estado de bem-estar; Palácio de cristal; risco;
violência.

MEFISTÓFELES
Prefiro assim... Sofro do mal-das-montanhas. Por
que você me atraiu para o alto?
Valéry, Paul. Meu Fausto.

1
2

Mestrando em Ciências Criminais. Bolsista Capes. Advogado.
Mestrando em Ciências Criminais. Bolsista Capes. Advogado.
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O PALÁCIO DE CRISTAL E A PROIBIÇÃO DO NEGATIVO:
O ENCONTRO COM O ABSOLUTO IDEOLÓGICO
OU: VIVER EM SOCIEDADES DE PAREDES FINAS

Há mais de 150 anos, em Londres, ganha forma um titânico monumento, real e
simbolicamente erigido, que, em seguida, seria considerado pelo escritor russo,
Dostoiévski, a materialização de uma metáfora assombrosa –porém, profeticamente
certeira- da civilização ocidental. Trata-se do Crystal Palace3. Quem contempla esse
palácio “sente que algo já foi alcançado aí, que há nisso uma vitória, triunfo. Até se
começa como que a temer algo”4. Depois de passar pela experiência traumática de estar
prestes a ser executado, de ser deportado para a Sibéria, condenado a trabalhos
forçados, e de viver um duro período numa casa dos mortos5, Dostoévski descobre que
a biopolítica tem início num recinto fechado6.
Sloterdijk considera Dostoievski, entre os escritores do séc. XIX, quem conseguiu
formular um diagnóstico mais clarividente a respeito dos avanços da exploração do
mundo. Nas Memórias7, para além da sensibilidade psicológica advinda da periferia
leste-europeia, por meio do seu porta-voz, o escritor do subsolo narra um cenário
atravessado por impasses de ordem moral, psicológica e política, culminando no prédio
3

4

5

6

7

O prédio original, construído a partir do outono de 1850, no Hyde Park de Londres, e inaugurado na
presença da rainha Vitória, teve uma incrível realização tecnológica considerada obra de Estado-maior,
pois reinstalado em 1854, quando ampliado e aprimorado em suas proporções, no subúrbio de
Sydenham, em Londres, até sua destruição num incêndio em 1936. No ano 1862, Dostoievski visitou o
palácio da Exposição Universal em South Kensington (maior que o Crystal-Palace de 1851).
Provavelmente, Dostoievski transpôs o nome de palácio de cristal para o edifício da Exposição Universal
por este não ter nome. Segundo Sloterdijk, Memórias do Subsolo é, além de documento que inaugura a
psicologia moderna do ressentimento, a primeira oposição à globalização. Cf. SLOTERDIJK, Peter.
Palácio de Cristal: para uma teoria filosófica da Globalização. Trad. de Manuel Resende. Lisboa:
Relógio D’Água, 2005. pp., 13-24, 185.
DOSTOIÉVSKI, Fiódor. O crocodilo e Notas de inverno sobre impressões de verão. Trad. de Boris
Schnaiderman. São Paulo: Ed. 34, 2000. p. 116.
Para um delineamento da trajetória de Dostoievski, ver: SOUZA, Maria Alice Timm de. Dostoievski:
uma desconcertante congruência. In: Ricardo Timm de Souza et al. (Org.). Literatura e psicanálise:
encontros contemporâneos. Porto Alegre: Dublinense, 2012. p. 348-81.
SLOTERDIJK, Peter. Palácio de cristal: para uma teoria filosófica da Globalização. Trad. de Manuel
Resende. Lisboa: Relógio D’Água, 2005. p. 185. A propósito, talvez seja por isso que o inferno de Sartre
tenha se localizado entre quatro paredes.
DOSTOIÉVSKI, Fiódor. Memórias do subsolo. Trad. de Boris Schnaiderman. São Paulo: Ed. 34, 2000.
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artificialmente climatizado. Sua crítica é lançada contra os homens de estufa, que, de
dentro da torpeza do seu palácio de cristal, prometem um progresso extraordinário das
condições de vida em geral, limitando os anseios humanos às satisfações materiais.
Dostoiévski soma às impressões da viagem a forte aversão ao romance de
Tchernichevsky, intitulado Que fazer?(1863). Numa perspectiva pró-ocidental, nessa
obra é anunciada a chegada de um homem novo que, consumada a solução técnica da
questão social, viveria num palácio coletivo de vidro e de metal com seus semelhantes,
um arquétipo comunitário, lugar com ar condicionado que perpetuaria a primavera do
consenso. O sol do bem brilharia de modo incessante e todos viveriam pacificamente.
Essa descrição contribuiu para o desenvolvimento da crítica de Dostoiévski ao palácio
de vidro. O próprio literato ironizava o espírito de sensatez que permeava o ambiente
de uma sociedade tal qual o palácio de vidro, porque entre outras coisas, tornava a
existência terrivelmente enfadonha. Até mesmo o sofrimento seria inconcebível nesse
espaço8. Assim, o que os arquitetos do palácio prometem realizar com a vontade de
fracção em nada se diferenciaria dos discursos de líderes políticos: segurança, proteção
e conforto, promessas modernas que bem podem ser consideradas duplos do discurso
do Grande inquisidor, de Os irmãos Karamázov9.
A cidade de Paris, por exemplo, confirmava a metáfora do Palácio. Dostoiévski
convoca a atenção dos seus leitores para essa cidade capitalista que esconde seus
pobres, mostrando-se limpa e ordeira. Ele a descreve, sarcasticamente, como a mais
virtuosa cidade do globo terrestre. Ordem, sensatez; o acontecer relacional no campo
de ressonâncias interpessoais feliz e firmemente definido; tudo assegurado,
conformado em regras. Esse é o modelo de uma estufa climatizada para aqueles que
têm direito ao conforto, o que permite comparar a vida em sociedade ao palácio
londrino. De fato, a Paris do passeio do escritor sintetiza uma organização social na
qual todo princípio se acomoda do lado da sua antítese, ambos andam teimosamente de

8
9

SLOTERDIJK, op. cit., p. 185.
DOSTOIÉVSKI, Fiódor. Os Irmãos Karamázov. Trad. de Paulo Bezerra. São Paulo: Ed. 34, 2008.
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mãos dadas, sem que se excluam10. Essa aparente desordem só demonstra a ordem
capitalista no seu estágio avançado. Ocorre que nem mesmo a cidade de Paris foi capaz
de produzir algo tão representativo das estufas-viveiros da sociedade atual como o
Palácio de Cristal. Esse monumento da razão confirma a vitória de uma força terrível –
não outra senão a ideológia- que conseguiu unir num só rebanho uma quantidade
incontável de homens. Num contexto como esse, os progressistas da estufa pressupõem
ser possível explicar a vontade humana segundo leis da natureza e da matemática, seria
dizer, pretendem desenvolver uma geometria da segurança, calculando a vida em
sociedade em todos os seus detalhes. Isso que se pode considerar como uma peculiar
forma de racionalidade se estabelece de tal maneira que, até os dias atuais, mantém
intacto o Palácio de Cristal, mesmo após sua destruição física. Não é estranho o quão
perceptível se torna, nos textos do literato, um estágio de consciência desacreditada,
anunciando um temor angustiante não por algo que irá suceder, mas pela presença de
algo suficientemente majestoso que exige submissão e não permite a escolha do
negativo. Veja-se que o ânimo visivelmente ressentido de Dostoiévski é fruto da
percepção de que se generalizou uma consciência hipertrofiada das almas do seu
tempo. Desde então, muito mais que política e econômia, configura-se uma
racionalidade própria aos chamados homens de ação, forjados nos moldes ideológicos,
que acaba por amortecer psicologicamente os habitantes do palácio. Dada a fragilidade
das paredes de cristal desses habitáculos, para falar como Pat O’malley, fomenta-se
uma consciência de risco11, que nada mais é do que o complexo de sempre ser vítima.
Mimados e vítimas12, palavras para o mesmo estado constitutivo psíquico de indivíduos
em espuma.

10
11
12

DOSTOIÉVSKI, O crocodilo..., p. 113-4.
O’MALLEY, Pat. Riesgo, neoliberalismo y justicia penal. Buenos Aires: Ad-Hoc, 2006. p. 21.
A metáfora do Palácio de cristal deixa claro que se está a falar de consumidores que, sem casca protetora
ou sem imunidades, exigem uma ampla teia de cuidados. É sintomático que ele tenha um número de
incansáveis demandas – na linguagem popular, um reclamão mimado pela sua vulnerabilidade ante um
mundo ameaçador. O consumidor vulnerável depara-se com o problema de estar em meio à era do risco
e ser, portanto, o consumidor vítima, por exemplo, de acidentes de carro. Constitui-se, com isso, uma
dimensão psicológica vulnerável e assombrada por forças catastróficas desencadeadas por todo tipo de
máquinas de risco. O criminoso é contabilizado dentro de uma série de outras externalidades que não
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Por essa razão, Dostoiévski pergunta se a estrutura que surge diante de nós não
representaria justamente o esgotamento, a finalização de algo que acontece perante
nossos olhos, ante uma imposição absoluta, como violência divina, forçando-nos a
considerar a sublime estrutura de cristal o signo da verdade absoluta, calando-nos para
sempre, dada toda a sua exorbitância, todo o seu orgulho titânico. “Tudo isto é tão
solene, triunfante, altivo, que nos oprime o espírito”13. Eis a chegada de algo ameaçador
que se entrevê na dimensão colossal do palácio. Nele está condensado aquilo que
alguns psicanalistas chamaram de economia do signo, verdadeiro atentado contra a
linguagem, ao inviabilizar relações organizadas não pela palavra (o simbólico), mas
pelo Real14 na primazia da imagem e do número. Então, edificado o Palácio, o
inconcebível na lógica da vida cotidiana vem ao mundo, o utópico presentifica-se,
resultando na indistinção entre imaginário alucinante e realidade palpável. Pensar o
impossível, tomando-se como referência a diferenciação, torna-se flagrantemente
impossível.
Nas impressões de Dostoievski, aquele que se pusesse diante do Palácio de Cristal
passaria a acreditar que se atingiu algo que é definitivo, que se chegou ao término, ao
fim da linha de um processo histórico evolutivo sem volta.
Certamente, não seria o caso de um mal-estar gerado por uma angústia de origem
indiscernível. Bem o contrário, o Palácio só gera fascinação (efeito de sedução),

13
14

permitem que o consumidor mimado goze os seus direitos devidamente. SIMON, Jonathan. Gorverning
Through Crime: how the war on crime transformed Democracy and created a culture of fear. New York:
Oxford: university press, 2007. pp. 86-88. E, talvez, aqui, sejamos nada mais do que máquinas
desejantes (Deleuze) ou cyborgs (Sloterdijk), máquinas produtoras de risco. É segundo essa concepção
que somos avaliados. Não é à toa que as máquinas tomam cada vez mais o controle do sistema, como
instrumentos de detecção biométrica de identidades, câmeras, detectores de metais, dispositivos de
vigilância; e outros dispositivos como câmeras com olfato e sensibilidade à umidade e à temperatura,
câmeras com capacidade de detecção de movimentos e de escuta, etc., realizam não o controle sobre um
indivíduo, senão reúnem fragmentos factuais que permitem classificá-lo e designar a que grupo de risco
pertence, com o fim de antecipar ações e calcular as possibilidades de cada evento. Daí que essas
técnicas permitem o acesso a determinados guetos voluntários (aeroportos, shoppings, condomínios) e
involuntários (favelas) que integram as cidades, dando sentido ao controle de fluxos sociais. GIORGI,
Alessandro de. A miséria governada através do sistema penal. Rio de Janeiro: Revan, 2006. p. 103.
DOSTOIÉVSKI, O crocodilo..., p. 116.
MELMAN, Charles. O homem sem gravidade. Trad. de Sandra Regina Felgueiras. Rio de Janeiro:
Companhia de Freud, 2008, p. 51.
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deixando estático quem o contempla. Anestesiando pela imagem, gera morte indolor,
como por injeção letal. Segundo o romancista russo, seria imprescindível dispor de uma
exorbitante resistência negadora para não se acabar cedendo à tentação de que,
definitivamente, o existente é o ideal, porque essa construção técnica provavelmente
paralisaria até a alma mais faminta, fazendo-a acreditar na sua imponência, a
conformar-se, acreditando que tudo tem de ser assim tal como se apresenta15.
Bem parece que é como se, para uma espécie de Goethe com Dostoiévski (um
enquanto complemento decisivo do outro), finalmente um Fausto perdesse a aposta
que firmara em seu gabinete e dissesse: “oh, para! és tão formoso/ Então algema-me a
contento,/ Então pereço venturoso!”16. Noutras palavras, torna-se claro o que não é
possível tornar-se claro: é nesse sentido que deve ser retorcida a máxima de Goethe de
que a beleza nunca pode estar certa de si mesma17, quiçá nunca completamente
desvelada.
O Palácio de Cristal faz a beleza ser absoluta. Estaticidade, submissão, conversão,
idolatria, consequência das façanhas desse Leviatã do luxo. Grande operador de uma
política cinética, segundo a qual todos vão conseguir aceder ao espaço de vidro. Para
aqueles que observam, de baixo, o palácio desprezar as leis da gravidade, existe uma
representação artística bastante ilustrativa na pintura de Renè Magritte, O castelo dos
pirineus. O castelo está acima do mar, sobre uma grande rocha.

15
16

17

DOSTOIÉVSKI, O crocodilo..., p. 117.
Menciona-se, aqui, a famosa passagem da obra de Goethe, em que Fausto, que não se satisfaz com o
saber adquirido durante seu percurso existencial, por ventura, se viesse a se sentir satisfeito com os
prazeres e as experiências do mundo que Mefistófeles lhe oferecer, e, com isso, pedir para deitar sobre
uma cama de preguiça, então o demônio jocoso poderia dominar sua alma, tornando-se senhor dessa
dialética. GOETHE, Johann Wolfgang Von. Fausto: uma tragédia. Trad. de Jenny Klabin Segall. São
Paulo: Ed. 34, 2004, p. 169.
AGAMBEN, Giorgio. Nudità. Roma: Nottetempo, 2010, p. 126-7.
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Renè Magritte, O castelo dos pirineus

O filósofo das esferas supõe que nas populações da esfera do conforto ocorre a
conclusão de uma modificação bastante profunda no pensamento tradicional, antes
manifesto nos conceitos de urgência e carência, em direção a um pensamento invulgar,
que recorre às opções. Essa transição atinge tal importância que não se trata de mera
mudança de mentalidade. Nessa cesura profunda, o reino da necessidade deu lugar ao
reino da liberdade, em que pese os defensores da necessidade queiram resistir às
circunstâncias. De românticos a religiosos, eles descobrem que liberdade e banalidade
convergem. Dada essa viragem, os motivos débeis - puro capricho e gosto pessoal –
erigem-se enquanto motivos fortes, algo que, anteriormente, aparecia como
necessidade imperiosa na figura do fundamental, do magnífico. Num mundo como
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esse, marcado pela desoneração de cargas, não há mais necessidade absoluta: “onde
havia necessidade, pode advir o capricho”. Essa mutação também é impulsionada pela
perda da idolatria do trabalho (predominante na modernidade) e a assunção da
desoneração em diversos níveis. Chama-se isso de espaço pós-necessitário. O conceito
de mimo não se converte à pedagogia conservadora, que defende que o ser humano
precisa ser orientado por uma mão forte.
O mimo, enquanto termo da antropologia histórica, designa os
reflexos psicofísicos e semânticos do movimento de desoneração
inerente desde início ao processo de civilização, mas que só pôde
amadurecer e adquirir a sua plena visibilidade a partir do momento
em que os bens deixaram radicalmente de ser raros18.

Tendo essas reflexões por base, vê-se no Estado econômico e no Estado
providência a consumação de um salto do mimo na história do homo sapiens.
Dostoiévski anteviu as consequências da estada no éter da grande estufa confortável.
Numa presença difusa, aparece um humor profundo em meio a uma existência
constituída sob o signo da paz permanente, da diversão sempre presente, convivendo,
contrariamente, com uma agitação constante num jogo de stress e competição,
assegurando um possível equilíbrio.
As potências efectivas do mimo formam um espaço de imersão que
impregna os seus habitantes com as condições atmosféricas de uma
garantia da existência concedida por princípio e antecipadamente19.

A representação artística da atual vivência nos espaços de climatizados pode ser
vista no filme Match Point (2005)20, de Woody Allen, inspirado no romance Crime e

18

19

SLOTERDIJK, op. cit., p. 227. Mimo diz respeito à atenção, ao cuidado, à dedicação, ao conforto e ao
bem-estar. Todas essas palavras referem-se à atenção da mãe direcionada ao filho. A concepção de
Sloterdijk permite analisar o advento da sociedade de massas do séc. XX e, igualmente, entender os
principais traços da figura estatal, não enquanto autoridade paterna, como fazem alguns psicanalistas,
senão pela figura materna - o Estado de bem-estar social. Essa acepção da palavra mimo também
oferece uma crítica interessante ao ressentimento. Fica claro, atualmente, que as promessas da
modernidade de permitir a satisfação material (e até psíquica) não se podem realizar totalmente, isto é,
só uma pequena parcela do social tem acesso ao Palácio de Cristal. Primeiro porque os bens são
escassos; segundo, por uma perspectiva lacaniana, nunca se está à altura das imposições de satisfação
nas sociedades de consumo (SLOTERDIJK, Peter. Esferas III: espumas. Esferologia plural. Trad. de
Isidoro Reguera. Madrid: Siruela, 2004, p. 551).
SLOTERDIJK, Palácio..., p. 227.
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Castigo de Dostoiévski. Tal como Dostoiévski, Woody Allen articula temas como crime,
moral, jogo, sedução, crença, morte e sorte. Como questão central, o diretor parece
querer mostrar a influência apavorante da sorte em nossas vidas21.
A película se passa na atual sociedade londrina. O protagonista, Chris (Jonathan
Rhys-Meyers), ex-jogador de tênis, começa a dar aulas num clube da alta sociedade e
conhece Tom (Mattew Goode). Chris casa-se com Schloe (Emily Mortimer), irmã de
Tom, e passa a ter uma vida amorosa com a Nola (Scarlett Johansson), sua cunhada.
Nola engravida em decorrência do romance. Chris resolve matá-la, pois a notícia dessa
criança e da vida dupla levaria o protagonista a perder o acesso à vida de luxo. Chris
utiliza uma espirgada de caça do seu sogro para cometer o crime. Vai até o apartamento
da vizinha de Nola, uma idosa, tirando-lhe a vida e lhe furta joias e remédios,
simulando um latrocínio. Logo após, Nola chega. Chris a espera subir e comete o
homicídio com um tiro em seu peito. Os investigadores suspeitam que Chris seja o
assassino de Nola. Chris se desfaz das joias lançando-as no Rio Tamisa. Restando um
anel no bolso, o protagonista lança a última joia, que não chega até as águas do rio e
bate no gradeado.
Após o crime, as implicações morais começam a aparecer. Até porque o
protagonista não é um sujeito incapaz de empatia (ou um psicopata, como uma leitura
psiquiatrizante poderia concluir). Veja-se que aqueles que não se desprendem
totalmente das afetações da moral (se é que isso é possível), são esmagados por sua
consciência, acabando por perder seu sono à noite. Então, na madrugada, quando Chris
acorda e vai até à cozinha beber água, algo como o espírito de Nola aparece perante ele.
Ela não lhe diz nada. Ele olha para o seu rosto e, defendendo a necessidade das suas

20

21

A partir deste ponto, partes do texto sobre Match Point integra a resenha crítica elaborada em coautoria
com Yuri Felix, no Programa de Pós-Graduação em Ciência Criminais da PUCRS. LEAL, David; FELIX,
Yuri. Match Point: sorte na vida ou vencer a qualquer preço? Revista Liberdades, v. 17, p. 156-162, 2014.
Tanto é que o monologo, de início, diz o seguinte: “O homem que disse: ‘prefiro ser sortudo a ser bom’,
entendeu bem a vida. As pessoas têm medo de reconhecer que grande parte da vida depende da sorte. É
assustador pensar que tantas coisas estão fora do nosso controle. Há momentos em um jogo em que a
bola bate na parte superior da rede e, por um milésimo de segundo, pode ir para frente ou cair para trás.
Com um pouco de sorte, ela vai para frente e você ganha... ou talvez não vá e você perde”. Disponível
em: “www.matchpoint.dreamworks.com/main.html”. Acessado em:
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ações, conta que não foi fácil puxar o gatilho. A idosa também aparece ao lado de Nola
dizendo que ela era uma inocente nessa situação trágica. Chris dá seus motivos,
dizendo que os inocentes são sacrificados em nome de algo maior, um “dano colateral”,
na sua tese. A idosa lhe diz que também o filho de Chris fora morto e ele responde com
a fala de Sófocles segundo a qual nunca nascer talvez seja a maior benção. Nola resolve
falar e lhe alerta para que se prepare para pagar o preço dos seus atos, cujos erros são
de alguém que suplica por ser pego. Ele diz que o correto seria ser pego e castigado. Ao
menos haveria uma fagulha de sentido e de justiça22.
Para a sorte de Chris, um usuário de drogas é encontrado morto com o anel. O
protagonista é avisado pelos policiais de que o autor do delito fora encontrado. O anel,
que simboliza o crime de Chris, foi justamente o que lhe permitiu escapar à
condenação. Eis o jogo da sorte. Chloe e Chris, ao final, têm um bebê. Na última cena,
na sala de sua casa, enquanto a família toda celebra a chegada da criança no seio
familiar, Chris, distante de todos e próximo das janelas de vidro, olha para o horizonte.
Então, o pai de Chloe diz: “que esse menino seja grande em tudo a que se propor”. E
Tom arremata: “não me interessa que seja grande, só espero que tenha sorte”23.
O final é contemplado por um tom trágico e, na cena, é como se Chris não
estivesse ali, apesar da convicção da necessidade das suas ações. Seu olhar é
extremamente sombrio. Seu semblante vazio é preenchido por algo que não
transparece no rosto dos outros personagens. Talvez sua obscuridade conclusiva revele
a existência de uma instância moral que, de alguma maneira, lhe afetou. Mas se se
pensar um mais, poder-se-ia dizer que há algo mais. Pode-se compreender que a triste
consciência do protagonista é não somente decorrente dos seus crimes, mas da
totalidade de ações que alicerçam um modo de vida elitista. Veja-se que Chris é alguém
que vem de baixo, é uma peça dissonante em relação aos demais, tanto na cena, quanto
por sua origem socioeconômica. No momento em que todos agem em sincronia, ele é
único atravessado pela consciência do trágico. O trágico acabou sendo aquilo que se fez
22

23

LEAL, David; FELIX, Yuri. Match Point: sorte na vida ou vencer a qualquer preço? Revista Liberdades,
v. 17, p. 156-162, 2014.
Id., ib.
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no meio de um percurso para consumar algo planejado, que é no filme nada menos do
que o conjunto de ações, para além do bem e do mal, sem dúvida, necessárias à
manutenção da forma de vida daquela família, que sempre aparece adequada ao ideal
de felicidade. A atmosfera decadente do fechamento é reforçada pela melancolia de
Una furtiva lagrima24.
Como mencionado, o tema central do filme é a sorte. A partir desse eixo temático,
outros assuntos são apresentados conjuntamente, especialmente: a sedução, a paixão, o
relacionamento, os interesses econômicos e empresariais, o crime, a culpa, a avaliação
entre meios e fins, o insucesso e a decadência da vida contemporânea. O que Woody
Allen parece querer demonstrar é que, independentemente de qualquer coisa, a sorte é
o fator de indeterminação da vida, algo que escapa à pretensão de controle dos
acontecimentos e que, ao acaso, confere um sentido particular à totalidade dos sentidos
da existência de cada um. No que importa comparar à obra de Dostoiévski, Crime e
Castigo, há uma diferença de fundo que é essencial. No romance do literato, o
personagem Raskolnikóv praticou o homicídio contra a velha usurária sem qualquer
finalidade material, diferentemente de Match Point, em que Chris pretendeu, com seus
crimes, ocultar o relacionamento proibido e dar fim às consequências que poderiam
advir. Nesse ponto, há um detalhe que merece ser salientado. O personagem de
Dostoiévski, Raskólnikov, desenvolve uma tese (que, inclusive, irá inspirar as obras de
Nietzche, na sua concepção de super-humano) e nela apresenta as suas verdadeiras
razões. Para Raskólnikov, a exemplo de Napoleão, existem homens extraordinários
cujas ações se projetariam para fora dos domínios da moral (ou com a qual não se
importariam), pois mesmo que esses heróis tenham promovido a morte de milhares de
seres humanos, ainda assim, seus nomes foram lembrados pela sua grandeza na
história. Mas Roskólnikov vai além. Ele queria, além disso, testar suas capacidades,
procurando saber se seria capaz de levar sua ideia ao extremo, se seria, em última
análise, capaz de transgredir limites a partir de uma ação que se pautaria pela sua cruel
necessidade. Assim sendo, ele se igualaria aos grandes nomes da história. Isso definiria
24

Id., ib.
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sua posição no mundo. No desenrolar da narrativa, contudo, Roskolnikov é afetado por
sua culpa de modo brutal: nos seus planos não estava inserida a ideia de tirar a vida de
um ser humano na sua singularidade. Eis que será uma prostituta miserável, chamada
Sônia, que lhe fará readquirir o amor à vida e lhe tocará o coração, simbolizando, neste
aspecto, a possibilidade de salvação pela regeneração da alma. Ou seja, se para todo
crime existe o castigo, também deve haver o perdão. Parece que esse acontecimento
permitiu ao personagem desviar-se do vazio existencial que lhe caracterizava, um
niilismo que o levava a uma angústia incessante.
No filme de Woody Allen, contudo, o quadro é um pouco diferente. Está implícito
que na ação de Chris havia uma finalidade que pressupõe a realização do crime, que
parece ser a luta do personagem para permanecer na zona de acomodação de uma vida
de luxo. Riqueza, consumo, poder e carreira: os fatores que impeliram, de forma
radical, os crimes do personagem de Match Point. O desfecho do filme – também – é
diferente do de Crime e castigo. E isso demonstra que Woody Allen – de certo modo –
não quis seguir à risca a narrativa de Dostoiévski; ou, quem sabe, preferiu fazer de seu
trabalho uma crítica mais condizente com a vida dos dias correntes. Significa que, se
Crime e castigo foi um ponto de partida, Match Point revela a expansão da vacuidade
da vida contemporânea. Pode-se deduzir disso que a consequência tirânica desse modo
de estar no mundo, retratado no filme, é que, num determinado contexto, aquele que se
apresentar como estorvo será violentamente eliminado. Quando a vida em sociedade
apresenta essas características, de fato, não resta outra coisa senão se jogar à sorte, à
possibilidade de que tudo possa se inverter em alguma ocasião futura, como num jogo
de tudo ou nada em que toda aposta é sempre de vida ou morte. E isso se estende aos
campos afetivos. Não é à toa que, atualmente, os próprios relacionamentos se definem
também por esses traços do jogo e da vitória. Interesses econômicos se confundem com
questões de amor. Frugalidade, sedução, orgulho, jogo, em suma, tudo o que se quer
seduzir é aquilo de que não se tem o domínio. O sedutor25, no final das contas, não é
25

Sobre as artimanhas da sedução: KIERKEGAARD, Sören. Diário de um sedutor. Trad. Jean Melville.
São Paulo: Martin Claret, 2004. Também: BAUDRILLARD, Jean. Da sedução. 2. Campinas: Papirus,
1992.
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outro senão aquele que sempre quer mais. Paradoxalmente, pensar que as
possibilidades de relacionamento estão mais fáceis do que nos tempos mais
repressores, talvez, esteja equivocado. No início do século passado, por exemplo, havia
toda uma ordem moral que restringia o exercício do desejo, mas que de forma alguma o
impossibilitava. Hoje em dia, numa conclamada sociedade libertária, poder-se-ia
acreditar que os limites foram praticamente apagados e, finalmente, as relações
poderão ser estabelecidas como se bem entender. Não. O desejo é algo extremamente
complexo, nunca se dá de forma direta, senão pelas beiradas, indiretamente. Fator
importante é que, não havendo mais autoridade para limitar o desejo, é preciso
deslocar-se para outro campo e atender a sua lógica própria. Esse é o campo da
sedução. Aqui, a lógica de funcionamento é a mesma do excesso de produtos oferecidos
para consumo. Com tantas oportunidades, o que não se consegue é, justamente, tomar
uma decisão segura, pois a sensação de estar perdendo a grande chance de algo melhor,
somada à lei que determinada viver o hoje, o aqui e agora, colocam um limite muito
mais eficaz do que os antigos valores do conservadorismo. Por isso que a vida
contemporânea, com seu característico excesso de possibilidades, talvez esteja presa
numa complexa teia do desejo sobremaneira obstaculizadora do seu fluxo necessário. O
campo da sedução é o lugar de cinismo, onde se dissimula, fala-se o contrário do que se
pensa, mente-se falando a verdade. Tudo com o interesse de ludibriar o adversário.
Logo, os relacionamentos se tornam sempre uma disputa, tal qual jogo. Num tempo de
sujeitos mimados e narcisistas, os relacionamentos encontram grandes dificuldades de
perdurar e a morte prematura é comumente o resultado mais certo. O desfecho, porém,
é sempre imprevisível, a sorte muitas vezes definirá o rumo e o resultado de cada
disputa. Porém, os relacionamentos, num mundo dominado pelo capital, definem-se
pela lógica do excesso (ou de quem o detém). Os endinheirados são os ganhadores e
podem se dar ao luxo de perder no jogo, tal qual o sedutor que pode perder num
momento ou outro, pois esbanja conquistas. Isto é, dinheiro atrai dinheiro26, e muito
mais.
26

GIRARD, René. Dostoievski: do duplo à unidade. Trad. de Roberto Mallet. São Paulo, 2011. p. 70.
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Em suma, o vazio da nossa época é preenchido pela vontade de definir as coisas
pela vitória ou pela derrota, questão de saber quem é o ganhador, engendrada por um
narcisismo universal. Aliás, mesma lógica que define a vida profissional, tendo sua
maior representação nas lutas de MMA, em que cada lutador quer destruir seu
adversário e somar mais uma vitória ao seu cartel. No final da luta, um abraço faz
sempre parte do show. Daí que no jogo da vida, o ganhador pode apresentar sua
própria narrativa, a verdadeira, como se estivesse inserido numa história prédeterminada pela sua sorte e, portanto, tem os deuses ao seu lado lhe firmando a razão
nas suas conquistas – sobretudo materiais - é claro. Assim, tudo se resolve como num
jogo. Um jogo agressivo. Percebe-se, no entanto, que mesmo em meio a uma sociedade
repleta de vidas orientadas pela vagueza existencial, em algum momento haverá um
limite que permitirá organizar o estado caótico das coisas deixadas à definição do
absurdo da sorte. E aqui aparece a semelhança moral entre Match Point e Crime e
castigo. Chris, diversas vezes, encontra-se com um amigo ao caminhar pela rua, alguém
que, mesmo no filme, está situado para fora da história, representando uma instância
sutilmente avaliadora dos seus atos – um grande Outro lacaniano. Esse personagem,
enquanto interlocutor externo, é o próprio limite ético que, de momento em momento,
depara-se com o personagem do filme. É como se a lucidez de um instante abrisse a
possibilidade do diálogo sobre uma alternativa refletida, frente ao prenúncio de uma
ação precipitada, normalmente, impelida pelo desespero ou pela gana material. Essa
instância, que pertence à história, mas está de fora pelo distanciamento, é o que
suspeita dos jogos da sorte, pois presssupõe os limites da ética em sociedade. Não seria
esse o motivo do afastamento de Chris na última Cena? Talvez. Foi o personagem,
realmente, um sujeito de sorte? Sua sorte lhe protegeu de ser descoberto pelos
investigadores. Mas ele não foi capaz de escapar do julgamento de sua própria
consciência, que penetrou seus pensamentos e entristeceu sua face. E, por isso, o peso
que lhe esmaga é o preço que têm de pagar – como dissera Nola -, na convivência com
os fantasmas do passado. Isso quer dizer que o filme traz uma forte influência ética,
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sendo essa ou não a intenção de Woody Allen. Seu personagem segue um caminho
oposto ao de Raskolnikov, que se redime em razão do crime brutal. Chris, não.
Ao final, com o olhar vago para o horizonte, Chris está num palácio de vidro.
2

DA ADORAÇÃO À IDOLATRIA: UM GUIA PARA NÃO CEDER À
TENTAÇÃO DO BELO? A SEDUÇÃO E OS JOGUETES DO PODER

É evidente, contudo, que algo de estranho passa a acontecer desde a emergência
do Palácio moderno, essa que percebemos como uma prototípica arquitetura das
futuras experiências que ensejaram os romances distópicos de sociedade assépticas
posteriores. A propósito, seria mero acaso que no desfecho do romance de Orwell,
198427, a personagem Winston acabe por amar o Grande Irmão ao contemplá-lo, qual
devoto ajoelhado? De fato, efeito da cristalização pela técnica da sedução, uma beleza
opressiva desde o interior do palácio que é projetada para o mundo por sua
transparência. E quanto ao Grande Irmão e Grande Inquisidor, o que teriam em
comum? É de se levar até as últimas conseqüências a pergunta a respeito das façanhas
do poder. Ou seja: fazer-se amar28, em última instância pela idolatria, gerar fascinação,
afinal, seria a chave de compreensão que nos permitiria o acesso aos recintos fechados
em que estariam revelados os jogos sedutores do poder? Com a morte do Deus cristão,
seria o caso do nascimento de uma Afrodite pós-moderna, deusa vaidosa que estaria
agora a exigir para si uma nova teoria do amor, uma estética da sedução? Dada essas
questões, não se torna também, razoavelmente, compreensível que a psicanálise, uma
teoria do amor, tenha sido gestada no final do séc. XIX, vindo a atestar desde então
uma série de óbitos e comas causados pelo sublime? Para além desses paralelos - que
podem muito bem ser considerados basilares para a compreensão da dinâmica
moderna-, considera-se que o testemunho de Dostoiévski se consagrou como um marco

27

28

ORWELL, George. 1984. Trad. de Alexandre Hubner, Heloisa Jahn. São Paulo: Companhia das Letras,
2009.
Nesse sentido: LEGENDRE, Pierre. O Amor do Censor: ensaio sobre a ordem dogmática. Tradução e
revisão Aluísio Pereira de Menezes. Rio de Janeiro: Aoutra, 1983.
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de época, o encontro com o absoluto ideológico definidor dos contornos de ambições
opressivas da modernidade.
Desta forma, uma das grandes questões da percepção de Dostoiévski é expandida
por Sloterdijk. Veja-se que tão logo o Palácio de Cristal seja edificado, normatiza-se o
tédio, com a proibição do negativo, neutralizando a história para impossibilitar a
promoção de qualquer irrupção no mundo, visto que a vida deve estar toda planificada.
O futuro se torna presente com prognósticos de risco. O poder do Estado tem, então,
um objetivo preciso: encorajar a imobilidade, garantindo que o tédio assuma a forma
de um projeto. Esse mundo do projeto pós-histórico, uma estufa do relaxamento, é o
lugar do consumismo, expandido em seu significado – pois, inclusive, o Estado se torna
um consumidor de um produto que lhe é bem caro: a violência-, em que tudo é
orientado para o futuro, eis que numa comunidade assim sedimentada, a mensagem
que se emite é que o conforto e o luxo crescerão numa marcha constante. Significa,
também, que, por outras palavras, o Palácio de Cristal, enquanto edifício profético que
foi copiado em todo o mundo, representa nada menos do que uma alusão ao
capitalismo integral (“a religião dos ricos e já completamente sem máscara”29), que
corresponde ao vivencial, ao popular, estando em jogo esse peculiar processo de
absorver o mundo exterior num espaço interior calculado na sua totalidade. O Palácio
de Cristal, alargado mundialmente, produz um consenso razoável que impede o lado
externo de ações unilaterais. As capacidades humanas (trabalho, arte, desejo, etc.) são
transpostas para o poder de compra. Celebra-se a inibição recíproca. Os possíveis
agressores dos sistemas nervosos dos habitantes desse palácio de paredes finas
mostram que a invasão pode se dar sem dificuldades, daí seus habitantes aguardarem
ansiosos por notícias do exterior. As janelas podem ser quebradas. Programas
paranoides dos cidadãos das zonas de prosperidade caçam os mínimos sinais da
existência de um inimigo externo. Essa expectativa é disseminada pelos consumidores
da violência que absorvem a sensação de ameaça e que lhes serve, além de tudo, como
um estimulante para o seu metabolismo. Por isso que a própria existência do Estado,
29

DOSTOIÉVSKI, O crocodilo..., p. 122.
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com esferas deformadas, não encontra mais justificativa nas funções hobbesianas, mas
na redistribuição de conforto, tornando-se um terapeuta global dos seus cidadãos e
garantidor de mimos materiais para o imaginário expandido das multidões
infantilizadas. As demandas por segurança se acomodam nesses motivos imunológicos
prometidos pelo mimo estatal30.
Nesse aspecto entra em cena uma consequência bastante sintomática inscrita na
análise de Dostoiévski: a libertação do mal. Para empregar a linguagem psicanalítica,
tentar apagar o mal, o negativo, o esteticamente indevido do registro psíquico, implica
gerar um mal completamente novo. Num clima de conforto universal, o que antes se
considerava pecado, agora aparece como uma liberdade trivial de praticar o mal.
Estando privado dos seus pretextos históricos, das roupas utilitárias e de subterfúgios,
o mal - motivado pelo tédio- se cristaliza de uma forma bem sutil: torna-se puro
capricho, orgulho sem freios. Apresenta-se como preferência, como gosto pelo fazersofrer, como loucura deliberada, sem uma justificativa ou motivos específicos. Significa
que o mal no sentido moderno é a negatividade desempregada31, sem mestre e sem
dono. Seria o caso de uma crueldade sem álibi, porém com novas vestes, quando em
meio ao tédio gostamos disso ou daquilo sem qualquer motivo peculiar32? Em termos
jurídicos, o álibi é próprio de uma teoria dos espaços quando se refere à justificativa de
30
31
32

SLOTERDIJK, Palácio de cristal..., p. 186- 200.
Id., ib., p. 187.
No Meu Fausto, de Paul Valery, ouvimos da boca do seu demônio uma confissão enigmática que neste
aspecto se torna reveladora: “Tão logo esses pobres loucos afastam-se do instinto, perco-me no
capricho, na inutilidade ou na profundeza desse fervilhar de suas cabeças, que eles chamam "ideias"...
Perco-me neste Fausto, que me parece às vezes fazer de mim uma ideia totalmente equivocada, como se
houvesse, além deste, um outro mundo!...” (VALÉRY, Paul. “Meu Fausto”. Trad. de Lídia Fachin e Sílvia
Maria Azevedo. Cotia: Ateliê Editorial, 2010). Para imprimir mais um esforço interpretativo, parece
também importante peça do quebra-cabeça que montamos que desde Cristhorpher Marlowe, na ordem
de Fausto, Mefistófeles aparece como um estrategista das formas, primeiramente surgindo como um
frade franciscano: “Ordeno-te que vás mudar de forma, Que horrendo estás demais pra me servir. Volta
tal qual um velho franciscano”. MARLOWE, Cristhorpher. A história trágica do doutor Fausto. Trad. de
A. de Oliveira Cabral. São Paulo: Hedra, 2006. p. 52. Mas é preciso que um gênio como Goethe decifre
esse enigma apresentando um Mefistófeles que se apresenta como um cão na sua primeira forma,
remetendo ao cinismo grego. Significa que desde o momento em que os demônios começam a
instrumentalizar as formas, elas já não são terreno seguro. Significa também que a forma é mascara e a
esta remete ao cinismo moderno. Um paralelo entre o cinismo grego e cinismo moderno está na Crítica
da Razão Cínica. Fausto com a vontade de poder e Mefistófeles com o poder da técnica são o duplo da
modernidade, assim como Sade era o duplo de Kant.
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alguém que estava noutro lugar que não o do crime cometido, logo se concluindo pela
absolvição. O sem-álibi é o que se nega ao reconhecimento espacial33. E se há um crime
que se deve analisar é a destruição de todo espaço. Em que pese a crueldade se situar
para além do bem e do mal, estes dois figuram como suas balizas: são duplos da
formação de esferas, do um. Se, acaso, é certo dizer que a prova do crime cabe aos
acusadores - o assassinato dos espaços e das formas esféricas-, esse é sem dúvida um
crime perfeito. Aqui, é acertada a avaliação de Baudrillard: o mal não está mais no mal.
E quanto à crueldade? Nem do psiquismo, nem do ato, mas uma crueldade da
repetição, automatizada, francamente consciente. Poder-se-ia dizer cruel uma
máquina, um ciborgy? Uma crueldade que antes tinha emprego num terreno
imunizado do subsolo psíquico, agora extravasa e quer afetar algo do externo. Sem
esfera, pois acampou no exterior gelado, essa crueldade resulta num mal, assim,
tratado com indiferença, já que não se sabe qual é o seu lugar devido, de dívida, onde o
seu crime aconteceu. Daí que seria inútil escavar um interior abrangido por uma casca
protetora, como no trabalho psicanalítico, desatando um nó sintomático a fim de
desvelar toda uma conjuntura recalcada. Não há nada interiorizado, apenas o vazio da
espuma. E se mesmo soberana e sempre irredutível, agora, a crueldade transparece
como mal sádico ou masoquista que se confundem pela prática de pessoas comuns. No
mercado jovem dos mimados, o próprio mal é cool. Na moda vulgar, aparece com a
beleza fabricada artificialmente nos rostos plastificados34 e nos corpos esculturais de

33

34

GLOECKNER, Ricardo Jacobsen. O subterrâneo da psicanálise: a crueldade, o sem-álibi. pp. 436-50. In:
Literatura e psicanálise: encontros contemporâneos. Organizadores Ricardo Timm de Souza... [et AL.].
Porto Alegre: Dublinense, 2012.
Sintomático o caso da modelo ucraniana, Valeria Lukyanova, que fez uma centena de plásticas e
mutilações no seu corpo com o objetivo de se tornar idêntica à boneca Barbie. Quando se pensou que,
em Nova York, a boneca humana finalmente viveria seu conto de fadas com o Ken humano, Justin
Ludica, o rapaz diz não ter despertado mais do que curiosidade de conhecê-la. A modelo reclamou o frio
e parece ter havido de cara um desentendimento entre o casal. Este é um caso bem representativo de
que a realidade dos contos de fadas tem seu lugar devido no imaginário. Quando resolvem sair das
páginas dos livros infantis, esses personagens trazem consigo todo o seu enredo enfadonho. Assépticos
que são em sua realidade divisora estante de bem e mal, esses humanos plastificados, em nosso mundo,
assassinos do desejo, contam um pouco sobre o imaginário das nossas massas infantilizadas e sobre os
mimados. A notícia pode ser vista em: http://noticias.r7.com/esquisitices/fotos/barbie-ucranianaconhece-ken-humano-pessoalmente-veja-fotos-28012013#!/foto/1. Não se pode acreditar, por outro
lado, que o território brasileiro esteja livre desses sintomas. Também temos o Ken brasileiro: Celso
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academias. Na indústria pornô, aparece no rosto indiferente da atriz Chloë Des Lysses
que nada mais expressa. No campo jurídico, o direito vira cifra e questão contábil. No
político, aparece como preocupação fingida dos tecnocratas com a miséria (não mais
políticos como se sucede na Europa, sobretudo, desde a crise da Grécia, em 2010). No
particular, indivíduos que não podem mais ser analisados num divã. Nos discursos,
ninguém para dizer do negativo, do inumano do humano, para dizer o mal. Na arte, a
sua morte, não pela inexistência, mas por haver em excesso. Na temporalidade, um
futuro que já foi vivido, pois interiorizado no real dos prognósticos. Numa teoria
espacial, as espumas e o Palácio de Cristal. O mal está espalhado35 e a crueldade não diz
seu nome. Como que num processo catártico, a arte literária vem prestar seu
testemunho no tempo, como no Mefistófeles de Valery, que relembrava seus tempos
dourados: “Sim... mas, mas pobre gente! O mal era tão belo, outrora...”36. Um demônio
que é de alguma maneira enganado por um novo Fausto, que promete mas não entrega.
Essa a clara confirmação de um Mefistófeles sem poder, esvaziado de maldade, sem
essência e, portanto, sem forma. Logo, um Mefistófeles que não é mais Mefistófeles,
que perde nome e função.
Em suma, a forma como o estado de coisas se apresenta confirma o que
Dostoiévski antecipou com o modo arquitetônico de compreender o mundo. Hoje em
dia, somos obrigados a pensar sobre o telhado de vidro do palácio de cristal que paira
sobre nossas cabeças. Não se trata de um palácio coerente do mundo capitalista em sua
arquitetura, senão de uma instalação com vistas à forma horizontal de uma estufa, uma
Babel horizontal, estrutura sem altura nem profundidade (sem subsolo), um rizoma

35

36

Sentebañes. Ver em: http://noticias.r7.com/esquisitices/fotos/conheca-o-verdadeiro-ken-humanobrasileiro-05052014#!/foto/1. Sintomático em tempos de antropotécnica.
As categorias estão espalhadas e vazias, não pertencendo mais ao seu referente, aquém do bem e do mal.
Política já não é mais política, desejo não é mais desejo. Há toda uma degradação das formas, tal como
sugeria Baudrillard, em favor do valor: “degradação estética como valor, na moral como valor, na
ideologia como valor”. Então, sem critérios senão o do valor, inserimos mais real no real, mais
informação na informação, de modo tudo que se equivale no excesso, este que destrói o acontecimento
histórico (basta ver o excesso de acontecimento transmitido pela mídia em sua confusão visual). Cf.
BAUDRILLARD, Jean. O paroxista indiferente. Trad. de Ana Sachetti. Rio de Janeiro: Pazulin, 1999, p.
11-39.
VALÉRY, op. cit., p. 71.
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feito de enclaves pretensiosos e de cápsulas acolchoadas que se compara a um
continente artificial37. Esse é o ensejo metafórico que permite analisar certas
consequências da globalização pelo desejo expansivo imperialista, aspecto que coloca a
questão criminal num novo ângulo. Se pensássemos em uma inscrição representativa
desde o alvorecer da modernidade ela diria: vós que entrais, jamais perdeis a
esperança. Ela estaria adornada com luzes coloridas e espalhada em shoppings e em
prédios de luxo.
Essa configuração, não sendo mais possível, por uma lógica disciplinar, visualizar
diferenciações espaciais bem definidas (transferência espacial em instituições: família,
escola, fábrica e prisão38), eclodem práticas de controle reticulares com vistas à
totalidade. Em razão disso, está em pauta uma incipiente forma de controle esféricoespumoso que faz uso de modelos atuariais, instituindo outra lógica de política
criminal. É o que veremos no próximo tópico.
REFERÊNCIAS
AGAMBEN, Giorgio. Nudità. Roma: Nottetempo, 2010.
BAUDRILLARD, Jean. Da sedução, 2. Campinas: Papirus, 1992.
BAUDRILLARD, Jean. O paroxista indiferente. Trad. de Ana Sachetti. Rio de Janeiro:
Pazulin, 1999.
DELEUZE, Guilles. Conversações. Trad. de Peter Pál Pelbart. Rio de Janeiro: 34, 1992.
DOSTOIÉVSKI, Fiódor. Memórias do subsolo. Trad. de Boris Schnaiderman. São
Paulo: Ed. 34, 2000.
DOSTOIÉVSKI, Fiódor. O crocodilo e Notas de inverno sobre impressões de verão.
Trad. de Boris Schnaiderman. São Paulo: Ed. 34, 2000.
DOSTOIÉVSKI, Fiódor. Os irmãos Karamázov. Trad. de Paulo Bezerra. São Paulo: Ed.
34, 2008.
GIORGI, Alessandro de. A miséria governada através do sistema penal. Rio de
Janeiro: Revan, 2006.

37
38

SLOTERDIJK, Palácio..., p. 209.
DELEUZE, Guilles. Conversações. Trad. de Peter Pál Pelbart. Rio de Janeiro: 34, 1992. p. 223.
KATHÁRSIS - CENTRO DE ESTUDOS EM DIREITO E LITERATURA DA IMED

351

ANAIS DO II CIDIL

V. 2, N. 1, JUL/2014

GIRARD, René. Dostoiévski: do duplo à unidade. Trad. de Roberto Mallet. São Paulo,
2011.
GLOECKNER, Ricardo Jacobsen. O subterrâneo da psicanálise: a crueldade, o semálibi. In: SOUZA, Ricardo Timm de et al. (Org.). Literatura e psicanálise: encontros
contemporâneos. Porto Alegre: Dublinense, 2012. p. 436-50.
GOETHE, Johann Wolfgang Von. Fausto: uma tragédia. Trad. de Jenny Klabin Segall.
São Paulo: Ed. 34, 2004.
KIERKEGAARD, Sören. Diário de um sedutor. Trad. Jean Melville. São Paulo: Martin
Claret, 2004.
LEAL, David; FELIX, Yuri. Match Point: sorte na vida ou vencer a qualquer preço?.
Revista Liberdades, v. 17, p. 156-162, 2014.
LEGENDRE, Pierre. O amor do censor: ensaio sobre a ordem dogmática. Tradução e
revisão de Aluísio Pereira de Menezes. Rio de Janeiro: Aoutra, 1983.
MARLOWE, Cristhorpher. A história trágica do doutor Fausto. Trad. de A. de Oliveira
Cabral. São Paulo: Hedra, 2006.
MELMAN, Charles. O homem sem gravidade. Trad. de Sandra Regina Felgueiras. Rio
de Janeiro: Companhia de Freud, 2008.
O’MALLEY, Pat. Riesgo, neoliberalismo y justicia penal. Buenos Aires: Ad-Hoc, 2006.
ORWELL, George. 1984. Trad. de Alexandre Hubner, Heloisa Jahn. São Paulo:
Companhia das Letras, 2009.
SIMON, Jonathan. Gorverning Through Crime: how the war on crime transformed
Democracy and created a culture of fear. New York: Oxford: university press, 2007.
SLOTERDIJK, Peter. Esferas III: espumas. Esferologia plural. Trad. de Isidoro
Reguera. Madrid: Siruela, 2004.
SLOTERDIJK, Peter. Palácio de cristal: para uma teoria filosófica da Globalização.
Trad. de Manuel Resende. Lisboa: Relógio D’Água, 2005.
SOUZA, Maria Alice Timm de. Dostoiévski: uma desconcertante congruência. In:
SOUZA, Ricardo Timm de et al. (Org.). Literatura e psicanálise: encontros
contemporâneos. Porto Alegre: Dublinense, 2012. p. 348-81.
VALÉRY, Paul. Meu Fausto. Trad. de Lídia Fachin e Sílvia Maria Azevedo. Cotia: Ateliê
Editorial, 2010.

KATHÁRSIS - CENTRO DE ESTUDOS EM DIREITO E LITERATURA DA IMED

352

ANAIS DO II CIDIL

V. 2, N. 1, JUL/2014

RETRATOS DE O PIANISTA, DE WLADYSLAW SZPILMAN:
UM DIREITO DE EXCEÇÃO OU UMA EXCEÇÃO DE DIREITOS?

V INÍCIUS S ADO R ODRIGUES 1
RESUMO: A obra O pianista, é uma autobiografia do músico Władysław Szpilman
que retrata o início da Segunda Guerra Mundial e a invasão da Polônia em 1939. O
romance é uma descrição rica e detalhada da propagação dos tentáculos nazistas
sobre a Europa continental, e das reverberações de seu projeto político de poder
sobre o leste da plataforma. À medida que a narrativa é desenvolvida, pode-se
perceber a descrição de uma ordem jurídica que começa a se impor com
autoritarismo e austeridade. A reconstrução do Direito pelo governo totalitário da
Alemanha nazista buscava constituir uma ordem jurídica que justificasse a atuação
do Estado, caracterizada como um regime de exceção (direito de exceção). Por
outro lado, muito embora a proteção internacional dos direitos humanos, o caráter
humanitário do direito internacional público e a robustez do direito penal
internacional não estivessem ainda consolidadas, a descoberta dos crimes nazistas
gerou uma consternação em toda a Europa, alcançando humanistas de todo o
mundo, pois estava claro que se haviam constituído graves crimes e violações
contra a humanidade (exceção de direitos).
PALAVRAS CHAVE: direito; direitos humanos; nazismo; O pianista; totalitarismo.

1

INTRODUÇÃO

Nas palavras de Moacyr Scliar, conhecido escritor brasileiro, a narrativa autobiográfica de O pianista, de Władysław Szpilman, traz não só o testemunho de
sobrevivência do músico autor durante o avanço nazista sobre a Europa, mas uma
“sombria lição da história”. Essa atribuição se deve à riqueza de detalhes e qualidade da
linguagem com a qual o narrador descreve as experiências vividas, sugerindo ao leitor
imagens e retratos da crueldade do regime.

1

Graduando em Direito pela Universidade Federal de Goiás.
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Essas mesmas características da obra, marcada por um linguajar simples, porém
profundo e preciso, que dispensa, assim, os artifícios da grandiloquência, foram
decisivas para que Roman Polanski se sentisse seduzido e tentado a filmografá-la,
referindo-se à obra como “É a história que procurei por anos”. A transposição da
narrativa para o cinema rendeu sete indicações ao Oscar, tendo obtido êxito em três
categorias (melhor diretor, melhor ator e melhor roteiro adaptado). O filme venceu,
ainda, outros prêmios, entre eles, a Palma de Ouro.
Além da qualidade literária, a eleição da obra deu-se por sua vinculação com um
episódio

profundamente

marcante

da

trajetória

humana,

de

reverberação

internacional. No panorama jurídico e filosófico, ensejou a consolidação dos Direitos
Humanos, e de um sistema que assegurasse sua proteção internacional.
Anos mais tarde, no esteio da consolidação constitucional na segunda metade do
século XX, as experiências deixadas pelos regimes totalitários em pólos europeus de
alcance global, somadas às implementações de um autoritarismo republicano nas
nações

latino-americanas,

reverberariam

nas

Cartas

e

em

seus

princípios

constitucionalmente tutelados.
À parte das influências absorvidas por cada ordenamento jurídico interno, no
plano internacional, como já dito, estrutura-se uma sociedade das nações em busca da
paz e da estabilidade geopolítica. A Organização das Nações Unidas ganha corpo, e no
universo jurídico internacional assomam-se esboços de pacifismos kantianos.
A escolha, portanto, da narrativa O pianista, de Władysław Szpilman, deve-se ao
fato de que esta obra retrata com fidelidade o terror instaurado pelo regime nazista, tão
importante na História e no Direito, uma vez constituinte de uma ordem jurídica que
desafiou a jusfilosofia europeia e dividiu os intelectuais do século XX, levando à
radicalidade das reflexões sobre a existência de um direito propriamente dito, ou não,
durante este período, e sobre a constituição de uma exceção de direitos ou de um
direito de exceção.
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SINOPSE DO LIVRO

O livro narra a trajetória de Władysław Szpilman, um reconhecido e renomado
pianista da Polônia, de origem judia, que habitava Varsóvisa e trabalhava na rádio local
por ocasião da Segunda Guerra Mundial, mais precisamente a invasão da Polônia pelos
nazistas em 1º de setembro de 1939.
Os alemães bombardeiam a estação de rádio em que Szpilman trabalhava. O
pianista sobrevive e vai para casa, onde descobre que a Inglaterra e a França, já
esboçando os Aliados, declararam guerra contra a Alemanha Nazita. Isso gera um
sentimento geral de renocvação e esperança no seio de sua família, que passa a
vislumbrar nessa oposição a proximidade do fim da guerra.
Dessa maneira começa a dolorosa narrativa autobiográfica que retratará a luta
pela sobrevivência levada a cabo por esse pianista judeu durante o alcance do nazismo
sobre Varsóvia. A narrativa é dividida em 18 capítulos que se alternam entre a descrição
objetiva dos fatos e o relato da percepçao subjetiva do autor (Os 18 capítulos intitulamse: 1. Guerra!; 2. Os primeiros alemães; 3. As reverências de meu pai; 4. O gueto; 5. As
danças na rua Chlodna; 6. A hora das crianças e dos loucos; 7. O gesto da senhora K.; 8.
O formigueiro ameaçado; 9. Umschlagplatz; 10. Uma chance de sobrevivência; 11. “Hej
strzelcy wraz!”; 12. O majorzinho; 13. As brigas por trás das paredes; 14. O logro de
Szalas; 15. No prédio em chamas; 16. A morte de uma cidade; 17. A vida por meia
garrafa de vodca; 18. Noturno em dó menor)2.
Após a invasão, a SS assume o controle de Varsóvia, e a população judia que ali
vivia passa a ver sua vida ser restringida pela opressão alemã. Os direitos dessa
população passam a ser, paulatinamente, retirados, e emergem normativas que
buscavam distinguir os judeus e prejudicar-lhes o dia-a-dia. Um exemplo, é a
normativa emitida pela SS, de que os judeus deveriam usar faixas nos braços, com
símbolo da estrela de davi, a fim de identificá-los, e eventualmente, submetê-los a
situações de privação, a exemplo do dia das Bruxas do ano seguinte à invasão, em que
eles são forçados a ir para o Gueto. No Gueto de Varsóvia, são submetidos a exposições
2

SZPILMAN, Wladyslaw. O pianista. 3. ed. Rio de Janeiro: Record, 2003.
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longas ao frio, a perseguição, humilhações verbais, e pressões psicológicas através do
medo e do terror, com ameaças de tortura, de lesões e de morte. Outra normativa que
pode ser citada é a limitação da quantidade de dinheiro para cada família de judeus,
que passam a ser espoliados pelo regime, e relegados a uma situação de penúria e
dificuldades.
A trama narra como Szpilman conseguiu sobreviver, e a partir de que ponto sua
sobrevivência fetivamente começou. Trata-se da Operação Reinhard, operação dos
nazistas que consistia em transportar centenas de famílias judias que viviam em
Varsóvia para um campo de extermínio em Treblinka. Essa deportação, executada pelos
oficiais alemães que comandavam as polícias locais, procurava deportar essas famílias.
Enquanto seus familiares já entravam no vagão, um policial do gueto, amigo de
Szpilman, o salvou. E a partir deste ponto, efetivamente, começou sua intensa luta pela
sobrevivência.
Após escapar da deportação ao campo de extermínio, Szpilman é destinado à
execução de serviço escravo em uma unidade alemã de reconstrução. Nas atividades da
construção civil, Szpilman conhece outros trablahadores, dentre os quais um
companheiro que lhe confidencia a existência de outros judeus que sabiam da opressão
alemã-nazista. Informa-lhe, ainda, sobre um levante contra o alemães que vinha sendo
gestado pela resistência judaica. Szpilman se dispõe a contribuir com a resistência, e
passa a contrabandear armas para dentro do gueto, sob os fatais riscos de ser
eventualmente descoberto.
Antes, no entanto, que o levante pudesse efetivamente ocorrer, assombrado pela
perseguição nazista e pelo temor da morte, Szpilman decide se esconder fora do gueto.
Para tal feito, recebe a colaboração de famílias e pessoas não-judaicas, que se
lembravam dele como o pianista da rádio. De seu esconderijo, Szpilman podia
testemunhas os horrores cometidos pela SS.
Em 1943, então, ocorre o Levante do Gueto de Varsóvia. Contudo, a resposta da
SS a este atentado do gueto é a truculência e a invasão de suas tropas, com o exermínio
de praticamete quase todos os judeus que ali viviam. Chega o ano de 1944, e a vida em
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Varsóvia havia apenas se deteriorado mais e mais. O esconderijo em que estava, e de
onde inha acompanhando tudo o que ocorria dentro do gueto, contudo, deixou de ser
secreto, uma vez descoberto por um vizinho. Sob ameaças de delação, Szpilman não
encontrou outra alternativa que não sair daquele lugar. Escondeu-se, então, perto de
um hospital militar, época em que sua vida esteve sob graves riscos, devido à presença
de icterícia e desnutrição em seu corpo.
Após seguidas adversidades, sempre com sua vida em situações de risco,
Szpilman consegue se esconder no jirau do sótão de uma antiga casa, e por lá vive até
que os exércitos soviéticos retomem Varsóvia. Os alemães saem da cidade, e Szpilman
finalmente pode andar pelas ruas de onde vivia, sem qualquer temor, mas portando
uma melancolia digna de um noturno de Chopin em dó menor.
3

NAZISMO E POSITIVISMO JURÍDICO

A partir do século XVI, uma teoria começou a se posicionar como central no
mundo da Filosofia do Direito: o jusnaturalismo moderno. Fundava-se, antes de tudo,
na existência de preceitos universais e atemporais, baseados na razão. É esta base que o
difere do jusnaturalismo teológico, baseado em Deus e nos valores cristãos, típico da
Idade

Média.

O

jusnaturalismo

moderno

inaugurou-se,

nas

palavras

do

constitucionalista Luís Roberto Barroso3 como a “Filosofia Natural do Direito”.
O triunfo maior do Direito Natural foram as Constituições decorrentes das
Revoluções liberais, e as codificações exercidas no ocidente que mantinham em sua
carga semântica os valores jusnaturalistas. Contudo, a partir do século XIX, e com os
rigores científicos que passaram a ser adotados pelos intelectuais e estudiosos, a
Filosofia Natural do Direito obteve o seu declínio, sendo considerada demasiadamente
abstrata e fora dos pressupostos então ditados pelo positivismo científico.
É, então, em um panorama jurídico-político-científico em que o pensamento da
Filosofia Natural do Direito, ou o substrato filosófico jusnaturalista já não respondiam
3

BARROSO, Luís Roberto. Curso de direito constitucional contemporâneo – Os conceitos fundamentais
e a construção de um novo modelo. São Paulo: Saraiva, 2010, p. 249.
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aos anseios e às necessidades postuladas por uma nova ordem e uma nova forma de
pensamento no Direito, que surge o positivismo jurídico.
O positivismo jurídico procurou tornar o Direito sinônimo de Lei. Isto implicava
excluir das considerações jurídicas as questões éticas, de legitimidade e de justiça. O
direito estava restrito à legalidade. Este projeto epistemológico, no entanto, favoreceu a
apropriação, por parte de regimes totalitários, das estruturas jurídicas vigentes, que
passaram a assumir conformidade com as ditaduras.
É o que se pode observar em O pianista. O pensamento jurídico-político da
primeira metade do século XX favoreceu a forma como o aparato do regime nazista
atuou juridicamente, mormente na Varsóvia, respaldado pelo pojeto epistemológico do
positivismo.
A constituição ou não de uma ordem jurídica de exceção durante o período
nazista dividiu o pensamento jusfilófico da Europa, entre teóricos que se levantaram
contra a ordem do regime, questionando a legitimidade de sua constituição e natureza
jurídica, e filósofos que, ao observar o direito do ponto de vista positivista,
reconheceram na ordem nazista um Direito.
O pensamento positivista dominou o mundo jurídico até a segunda metade do
século XX. A utilização, por parte de regimes autoritários, do positivismo jurídico para
levar a cabo seus planos políticos sem respeitar vidas e integridades humanas, fez com
que a pertinência desse sistema fosse repensada.
O pensamento da época, portanto, no processo de elaboração e superação das
experiências totalitárias do século XX, fez surgir não somente uma nova ordem jurídica
internacional, consolidando uma sociedade das nações buscando a estabilidade
geopolítica e estruturando uma tribunal penal internacional que se tornaria
paradigmático na história, mas delineou, também, o surgimento de uma nova forma de
se pensar o direito, recompondo princípios e incorporando-os à normatividade, em
uma tentativa de superação do positivismo jurídico.
Contudo, por aqui conclui-se que os juristas que viam na ordem jurídica e no
modo de fazer direito do regime nazista um direito efetivamente, eram juristas
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influenciados pela idéia de seu tempo e do pensamento jurídico positivista, atrelado
mormente à normatividade, então presentes. O homem não somente significa os
fenômenos do mundo que se lhe apresentam. Mas eles também são significados pelo
seu tempo. Por esse motivo, fica clara a existência, para aqueles teóricos, de um
“Direito de Exceção” no totalitarismo da Alemanha.
4

ORDEM JURÍDICA INTERNACIONAL NO PÓS-GUERRA

Por ocasião do fim da II Guerra Mundial, iniciou-se um processo de consolidação
de uma ordem jurídica internacional. Mormente as questões penais receberam uma
delineação mais precisa em virtude do Tribunal de Nuremberg, em que crimes de
guerra e contra a humanidade foram julgados nas pessoas de oficiais do regime nazista,
acusados de provocar a beligerância na geopolítica global e desencadear a Segunda
Guerra.
A criação, também, de uma sociedade das nações com paradigmas kantianos de
paz, constituiu-se um novo marco da consolidação de uma nova ordem jurídica
interacional. Com foco na manutenção de um equilíbrio sobre o globo, visando evitar
conflitos entre os países, os contornos da formação da Organização das Nações Unidas
foram então executados.
Adicionalmente, no panorama jusfilosófico, despedíamo-nos do positivismo para
assumir uma postura pós-positivista, já cientes dos sombrios caminhos a que poderiam
nos levar as esteiras do positivismo normativista puro.
Sob este contexto, então, muitos juristas viram a normatividade e so sistema
jurídico do regime nazista como uam exceção de direitos. A idéia de uma ordem
jurídica que conformasse as atrocidades acometidas pelo então governo totalitário se
constituía um paradoxo, fazendo surgir a impossibilidade de um direito, propriamente.
Trata-se, para eles, então, não de um “Direito de Exceção”, mas de uma “Exceção de
Direitos”.
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CONCLUSÃO

Os estudos engendrados para a confecção do presente artigo, além de levar à uma
maior compreensão do funcionamento jurídico das estruturas governamentais do
regime totalitário nazista, permitiu-me compreender, também, que a caracterização e a
atribuição de um estatuto de Direito a um determinado funcionamento de normas
dependerá, para além da maneira como um teórico caracteriza por si mesmo um
sistema jurídico, do tempo e do pensamento vigente em que este está inserido.
Portanto, a partir de um caso literariamente apreendido (direito na literatura), como
este de O pianista, de Szpilman, chega-se a um Direito como Literatura, um direito que,
tanto quanto uma narrativa, está sujeito à interpretação e à significação. É tempo de se
repensar as estruturas e simbologias do imaginário jurídico, porque, tomando-se como
pressuposto o caminho hermenêutico para a compreensão e apreensão do Direito, temse que a justiça não mais pode fazer-se representar iconicamente por uma estátua de
olhos vendados, porque a justiça, esta sim, não é cega. A justiça lê e interpreta.
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A LEI MARIA DA PENHA E A VIOLÊNCIA SIMBÓLICA NO CONTO
PARA QUE MINGUÉM A QUISESSE, DE MARINA COLASANTI

J ANAÍNA B RITTO DE C ASTRO W EBER 1
RESUMO: O artigo apresentado trata de uma reflexão feita a partir do tripé
Literatura (conto), Direito (Constituição Federal e Lei 11.340/2006) e Sociologia
(violência simbólica). No campo literário, analisa-se o conto Para que ninguém a
quisesse (1986) escrito por Marina Colasanti, visando detectar no texto literário os
contornos de violência física e simbólica (BOURDIEU, 1983) que permeiam o
cotidiano da figura feminina anônima, presente na narrativa. No viés do Direito, na
visão do direito na literatura, refletiremos sobre a responsabilidade do Estado
através da Constituição (1988) de prestar assistência à família e criar mecanismos
para coibir a violência no seio das relações familiares (BRASIL, 1988, art. 226,
parágrafo 8º). Responsabilidade esta complementada pela Lei 11.340 de 2006,
também conhecida como Lei Maria da Penha. A relação entre a Literatura e o
Direito necessariamente se faz tendo como base e fonte a própria sociedade
caracterizada por uma crise de relações. O artigo reflete com base no texto literário
o papel da lei na garantia/defesa dos direitos das pessoas.
PALAVRAS CHAVE: Estado; lei Maria da Penha; literatura; violência simbólica.

1

INTRODUÇÃO

Nossa sociedade assiste a assustadores episódios de violência contra os mais
indefesos: crianças são abusadas sexualmente, mulheres são estupradas na Índia,
exploração sexual no Brasil, trabalho escravo, diferenças salariais em virtude do
gênero, pena capital para a mulher que se defendeu de um estupro. Assistimos inertes
(ou quase) aos comportamentos primitivos em sociedades que ainda não conquistaram
a plena democracia e o respeito ao cidadão e à cidadã. As leis e os tratados
internacionais repudiam os atos violentos e algumas nações tentam auxiliar (como
1

Acadêmica do IV semestre do curso de Direito da Faculdade Meridional – IMED – Passo Fundo. Mestre
em Estudos Linguísticos (UPF), graduada em Letras (UPF).
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podem), opinando e enviando ajuda humanitária. O respeito às leis num Estado regido
por elas deve ser exercido de forma a proteger o cidadão, e, quando estas não bastarem,
os tratados internacionais e organizações humanitárias entram em cena para que o
Estado cumpra com o que acordou. A lei 11. 340 de 2006 passou por um processo
semelhante ao descrito. A lei foi aprovada sob pressão de vários organismos
internacionais e somente após a Comissão interamericana de Direitos Humanos (OEA)
condenar o Brasil por omissão em relação à violência doméstica. O que percebemos é
que o estado tem responsabilidade para com seus governados e isso remete
diretamente a proteção e garantia dos direitos e acesso aos recursos públicos de
qualidade.
Para analisarmos principalmente o papel da legislação na literatura, tomaremos o
texto literário escrito por Marina Colasanti Para que ninguém a quisesse que servirá de
base para analisarmos a lei 11. 340/2006 frente à narrativa que retrata uma situação
possível vivenciada pelas mulheres.
2

ESTADO E DIREITO

Ao analisar o Estado Contemporâneo, Bobbio (1998) afirma ser difícil a
conciliação entre o Estado e o complexo social. O estado de direito e estado social
exercem uma influência na organização do Estado e na vida das pessoas cujos direitos
fundamentais como a liberdade pessoal, política e econômica devem ser respeitadas.
Questiona-se, então, até que ponto o Estado pode e deve intervir em assuntos
referentes à família? Nessa discussão abordamos a necessidade de se impor limites à
atuação do Estado, mas também exigir dele a intervenção necessária principalmente
em questões relacionadas aos direitos e garantias fundamentais da população. Os
direitos sociais consistem na porta de entrada da sociedade no Estado para que haja
uma reestruturação e/ou intervenção. A estrutura do Estado de direito é assim definida
por Neumann:
1) Estrutura formal do sistema jurídico, garantia das liberdades
fundamentais com a aplicação da lei geral-abstrata por parte de juízes
independentes.
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2) Estrutura material do sistema jurídico: liberdade de concorrência
no mercado, reconhecida no comércio aos sujeitos da propriedade.
3) Estrutura social do sistema jurídico: a questão social e as políticas
reformistas de integração da classe trabalhadora.
4) Estrutura política do sistema jurídico: separação e distribuição do
poder (NEUMANN apud BOBBIO , 1998, p. 411).

O autor afirma que as alterações na estrutura material e social foram decisivas
para as mudanças de ordem formal e política. A partir da criação do Estado de direito,
as pessoas delegaram poderes ao Estado e este deve organizar, legislar e executar leis
que passam a proteger e garantir direitos aos cidadãos. Por isso, o Estado tem como um
dos fundamentos a dignidade da pessoa humana (CF art. 1º, III) e, mais adiante, como
objetivo promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade
e quaisquer outras formas de discriminação (CF art. 3º, IV).
3

A CONSTITUIÇÃO FEDERAL E A LEI MARIA DA PENHA

A Constituição brasileira em seu artigo 226 estabelece a base da sociedade como
sendo a família e que ela tem especial proteção do Estado. O Estado, a partir da Carta
maior se coloca como agente defensor da instituição família, segundo o dispositivo:
Art. 226. A família, base da sociedade, tem especial proteção do
Estado.
§ 8º O Estado assegurará a assistência à família na pessoa de cada um
dos que a integram, criando mecanismos para coibir a violência no
âmbito de suas relações (BRASIL, 1988).

No parágrafo 8º é especificado o papel do Estado em assegurar a proteção de
todos os membros e, principalmente, coibir a violência. Para da amplitude e alcance, o
artigo citado foi revestido por uma lei específica, lei 11.340 de 2006 que passa a atribuir
penas severas aos que praticarem violência contra a mulher.
A lei 11. 340/2006, também conhecida por Lei Maria da Penha teve um longo
caminho percorrido e partiu de um caso concreto vivido por Maria que foi vítima de
violência doméstica por parte do marido que por duas vezes tentou matá-la. A lei
estabelece que todo o caso de violência doméstica e intrafamiliar é crime, deve ser
apurado através de inquérito policial e ser remetido ao Ministério Público. Os crimes
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são julgados nos Juizados Especializados de Violência Doméstica contra a Mulher, e
que foram criados a partir da lei 11.340/2006, caso na cidade não existam tais juizados,
a função cabe as Varas criminais (CNJ). A lei prevê penas de reclusão ao criminoso e
proteção às vítimas. O dispositivo está em vigor desde 22 de setembro de 2006 e
cumpre com a Convenção de Belém do Pará (Convenção Interamericana para Prevenir,
Punir, e Erradicar a Violência contra a Mulher, adotada pela OEA em 1994),
Organização dos Estados Americanos (OEA), ratificada pelo Brasil em 1994, a
Convenção para Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra a mulher
(Cedaw) e Organização das Nações Unidas (ONU). A Conferencia das Nações Unidas
sobre Direitos Humanos (Viena 1993) reconheceu formalmente a violência contra as
mulheres como uma violação aos direitos humanos. A partir de então, os governos dos
países –membros da ONU e as organizações da sociedade civil têm trabalhado para a
eliminação desse tipo de violência, que já é reconhecido também como um grave
problema de saúde pública2.
4

VIOLÊNCIAS SIMBÓLICA E FÍSICA

Pierre Bourdieu (2014) desenvolve sua teoria da economia das trocas simbólicas
que descreve as relações de dominação existentes nas sociedades e, especificamente,
relações de dominação de um sujeito sobre o outro ou de instituições sobre cidadãos. O
autor afirma que as estruturas de dominação são reproduzidas historicamente e que
recebem a contribuição de agentes específicos “com suas armas como a violência física
e a violência simbólica e as instituições, famílias, Igreja, Escola e Estado” (BOURDIEU,
2014, p. 46). Ao analisar o processo cíclico da dominação, o autor procura estabelecer
uma teoria, um olhar sobre as relações sociais e o quanto as pessoas são impulsionadas
e mantidas em virtude dos desígnios de cada ser, ou seja, de acordo com a função que
precisa ser exercida na sociedade. As relações de poder e as funções de cada ser na
sociedade são analisadas de tal forma que questionamos se isso não auxilia na
manutenção do status quo. O autor afirma que:
2

Informações retiradas do site do Conselho Nacional de Justiça (CNJ).
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Existe, por conseguinte, uma homologia entre a distribuição dos
produtos sociais colocados no mercado dos bens simbólicos e as
posições sociais que efetivamente ocupam os consumidores. Sabendose que o habitus assegura a interiorização da exterioridade e adéqua a
ação do agente à sua posição social, tem-se que as diferenças de classe
se objetivam nas disposições que possuem os indivíduos em consumir
legitimamente as obras consideradas legítimas. Através do gosto se
manifesta, assim, um tipo de dominação suave (violência simbólica),
onde se apresentam encobertas as relações de poder que regem os
agentes e a ordem da sociedade global. Neste sentido, o
reconhecimento da legitimidade dos valores produzidos e
administrados pela classe dominante implicam o “desconhecimento”
social do espaço onde se trava, simbolicamente, a luta de classes
(Bourdieu, 1983, p. 25).

O poder simbólico é definido como uma habilidade de conservar a realidade
social e a inserção de ideias que convergem para a alienação. Decifrar os mecanismos
da violência simbólica é uma forma de encontrar o princípio do pensamento de
dominação na humanidade.
Saímos do âmbito teórico de busca da origem da violência para a parte prática de
como lidar concretamente com situações de violência física ou moral e o que o
dispositivo legal define como violência. Nesse sentido, a lei 11.340/2006 no artigo 7º
define os tipos de violência como:
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,
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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.

Como podemos observar, a lei discorre sobre as diversas formas de violência
pelas quais a mulher pode sofrer. Isso só vem a reforçar o que Bourdieu conceituou e
desenvolveu como sua teoria das violências que estão presentes em nossa sociedade.
5

ANÁLISE DO CONTO

A linguagem poética do conto de Colasanti (1986) realça os meandros de
sofrimento vividos pela personagem anônima do conto. O anonimato se justifica no
momento em que se fala não de uma mulher ou situação específica, mas como
sofrimentos vivenciados e partilhados por milhares de mulheres nas sociedades.
O que é imperativo na linguagem literária é o jogo de palavras e a escolha da
palavra certa para a construção da narrativa. No conto várias palavras tipificam a
violência simbólica e física:
Violência Simbólica
Violência Física
Mandar, parar, obrigar, exigir, Tosquiar, tesoura.
eliminar, deixar de ocupar, permitir,
silêncio,
mimetizada,
sombra,
agradar.
Como podemos perceber, as palavras escolhidas pela autora corroboram para a
descrição da situação de subjugação da figura feminina e de como as atitudes do outro
prejudicam e massacram toda sua subjetividade. Através de ações externas a figura
feminina é atingida no âmago de seu ser e isso faz com que ela se desconstrua como
feminino e passe a não mais viver, mas esquivar-se como um animal ou mimetizar-se
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aos objetos da casa. A mulher desaprende das coisas femininas e passa a não mais
querê-las. Para Bourdieu (2014), a dominação ocorre de ambos os lados, tanto homem
como mulher sofrem com os desígnios de seus papéis sociais, reforçados externamente:
Se as mulheres, submetidas a um trabalho de socialização que tende a
diminuí-las, a negá-las, fazem a aprendizagem das virtudes negativas
da abnegação, da resignação e do silencio, os homens também estão
prisioneiros e, sem se aperceberem, vítimas, da representação
dominante (BOURDIEU, 2014, p. 63).

Bourdieu destaca o caráter reforçador de comportamentos praticados na
sociedade, o que está expresso nos papéis de homem e mulher caracterizados no conto.
O texto literário torna-se atual na medida em que trata de um assunto universal
independente de cultura.
Num segundo momento, podemos afirmar que o silêncio da protagonista gera um
desconforto no leitor que espera uma reação da mulher e a consequente mudança. Não
há mudança e todas as atitudes do homem fazem com que a mulher se transforme. A
violência subjetiva praticada pela figura masculina precede a violência física culminada
pelo corte dos cabelos da mulher. Violência bastante comum sofrida por algumas
mulheres que é a de sofrer no corpo o ato violento e ter o corpo marcado (como gado)
pelo “seu dono”. A descrição é tenebrosa porque nos faz reagir de forma revoltosa
diante de tal violência. Colasanti se utiliza da expressão “tosquiou-lhe os cabelos” para
descrever a violência sofrida pela personagem e ainda reforçar a relação de submissão
da protagonista porque tosquiar significa retirar o pelo da ovelha. A relação entre a
mulher e o animal dócil como um cordeiro, reforça a posição de vítima da personagem,
acuada pelo marido. Enfim, o conto nos descreve uma situação de submissão por parte
da figura feminina e de dominação por parte da figura masculina. Em nossos dias,
continuamos assistindo a casos parecidos senão piores. Termos no ordenamento
jurídico uma lei específica resguardando os direitos da mulher é um grande avanço.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

O estudo do direito e literatura abre caminhos para novos olhares e análises que
suscitam e ampliam visões de mundo, sociedade e cidadão. A utilização da ficção deixa
o analista-intérprete da lei mais a vontade para compor suas ideias e pensamentos que
reforçam, modificam ou ampliam os horizontes de interpretação do mundo ao redor.
A intertextualidade marca a certeza de que a essência dos campos jurídico e
literário está na sociedade e nas relações humanas e, por isso, cabe o envolvimento de
ambas as áreas na construção de novas relações e conceitos. A discussão aqui
apresentada foi um exercício de análise, teorização e busca de respostas para o que
ocorre em nossa sociedade. Muitas perguntas ainda estão sem resposta, muitas teorias
buscam compreender as relações humanas na modernidade e o Estado, sob os olhos da
legislação, deve oferecer políticas públicas de proteção aos cidadãos.
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Para que ninguém a quisesse
Marina Colasanti3
Porque os homens olhavam demais para sua mulher, mandou que descesse a
bainha dos vestidos e parasse de se pintar. Apesar disso, sua beleza chamava a
atenção, e ele foi obrigado a exigir que eliminasse os decotes, jogasse fora os
sapatos de saltos altos. Dos armários tirou as roupas de seda, das gavetas tirou
todas as joias. E vendo que, ainda assim, um ou outro olhar viril se acendia à
passagem dela, pegou a tesoura e tosquiou-lhe os longos cabelos.
Agora podia viver descansado. Ninguém a olhava duas vezes, homem nenhum
se interessava por ela. Esquiva como um gato, não mais atravessava praças. E
evitava sair.
Tão esquiva se fez, que ele foi deixando de ocupar-se dela, permitindo que
fluísse em silêncio pelos cômodos, mimetizada com os móveis e as sombras.
Uma fina saudade, porém, começou a alinhavar-se em seus dias. Não saudade
da mulher. Mas do desejo inflamado que tivera por ela.
Então lhe trouxe um batom. No outro dia um corte de seda. À noite tirou do
bolso uma rosa de cetim para enfeitar-lhe o que restava dos cabelos.
Mas ela tinha desaprendido a gostar dessas coisas, nem pensava mais em lhe
agradar. Largou o tecido numa gaveta, esqueceu o batom. E continuou andando
pela casa de vestido de chita, enquanto a rosa desbotava sobre a cômoda.

3

Marina Colasanti nasceu em 26 de setembro de 1937, em Asmara, Etiópia. Viveu sua infância na África.
Depois seguiu para a Itália, onde morou 11 anos. Chegou ao Brasil em 1948, e sua família se radicou no
Rio de Janeiro, onde reside desde então.
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PRESENÇA DO BACHAREL EM DIREITO E DA LINGUAGEM JURÍDICA
NAS OBRAS MEMÓRIAS PÓSTUMAS DE BRÁS CUBAS E DOM
CASMURRO E SUA INFLUÊNCIA NO CONTEXTO DAS NARRATIVAS

I URI S IMÕES M OTA 1
M ARCELO B RITO 2
RESUMO: O trabalho analisa a retórica discursiva do narrador em Memórias
póstumas de Brás Cubas e em Dom Casmurro, examinando a figura do narrador
bacharel em direito e identificando os termos peculiares da linguagem jurídica
utilizados no transcorrer das narrativas e a influência desses termos na conjuntura
das obras. Ao atribuir a um bacharel em direito a função de narrador, Machado de
Assis estabelece a dinâmica da obra, considerando que a visão descrita pelo texto se
baseia nas características e ponto de vista do personagem narrador, sendo fato
relevante a formação profissional que ele apresenta. É possível verificar a utilização
de linguagem tipicamente jurídica no andamento das narrativas e como essa
linguagem está inserida no contexto das histórias, explicando ou influenciando
muitos pontos relevantes para o entendimento das obras.
PALAVRAS-CHAVE: Dom Casmurro; linguagem jurídica; Memórias póstumas de
Brás Cubas; narradores.

Machado de Assis descreveu por meio da sua obra a sociedade brasileira do seu
tempo. Os vários romances, contos e crônicas retratam o contexto nacional do século
XIX, mas Machado foi além; não apenas expressou a sociedade, ele demonstrou a
maneira como as pessoas viam o mundo, a forma de pensar e os conceitos que
1

2

Bacharel em Direito pela Universidade Estadual de Montes Claros; Mestrando em Letras/Estudos
Literários pela Universidade Estadual de Montes Claros. Professor da Disciplina Português II Faculdades Santo Agostinho.
Bacharel em Direito pela Universidade Estadual de Montes Claros; Mestrando em Desenvolvimento
Social pela Universidade Estadual de Montes Claros. Professor da Disciplina de Processo Civil Faculdade FAVAG.
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embasavam suas decisões e posturas. Machado revelou a alma humana, descortinando
os conflitos, anseios, medos e desejos que permeiam a todos.
Para expressar tão bem a sociedade em que estava inserido, Machado de Assis
precisava ter uma percepção apurada do que acontecia ao seu redor. Ele era servidor
público federal, conhecia o funcionamento da estrutura estatal e como escritor e
jornalista estava inserido em importantes grupos sociais. Com essa visão clara da
burocracia estatal e do funcionamento dos mecanismos de Estado, bem como da
realidade social e dos costumes da sociedade, tanto das elites quanto das classes menos
abastadas, o autor consegue descrever essas caraterísticas em suas obras,
contextualizando as posturas e linguagem dos personagens de forma adequada ao papel
que exerciam no conjunto social.
A escrita de Machado é tão expressiva que Antonio Candido, ao pontuar sobre o
amadurecimento do sistema literário do Brasil no século XIX, na obra Iniciação à
literatura

brasileira,

coloca

Machado

de

Assis

como

representação

desse

amadurecimento, como bem diz:
Nesse tempo podemos considerar como configurado e amadurecido o
sistema literário do Brasil, ou seja, uma literatura que não consta mais
de produções isoladas, mesmo devidas a autores eminentes, mas é
atividade regular de um conjunto numeroso de escritores. [...]
O sinal deste amadurecimento é a obra de Machado de Assis (18391908). Para muitos o maior escritor que o Brasil teve até hoje, ele era
simbolicamente filho de um operário mulato e uma pobre imigrante
portuguesa, reunindo na sua pessoa componentes bem característicos
da população brasileira do tempo (CANDIDO, 1998, p. 52).

Diante de um autor com tanta perspicácia como Machado de Assis torna-se
relevante a compreensão do fato de o escritor utilizar frequentemente em suas obras
personagens que sejam bacharéis em direito. O foco será direcionado a duas
importantes obras: Memórias póstumas de Brás Cubas (1881) e Dom Casmurro
(1899).
A figura do bacharel em direito estava em evidência no século XIX, sendo a
escolha predominante dos filhos da elite brasileira que ingressavam nas Faculdades de
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Direito da Europa, com destaque para a Universidade de Coimbra, ou para Faculdade
de Direito de São Paulo, criada em 1827. Como explica Sérgio Adorno,
a criação dos cursos de Direito no Brasil teve por base ideológica a
mentalidade liberal dos grupos da elite que se articularam no
movimento de independência em 1822, que defendiam o liberalismo
econômico e o individualismo econômico (ADORNO, 1988, p. 102).

No início do século XIX, antes da criação das Faculdades de Direito no Brasil, a
regra era estudar na Europa. Por meio do convívio dos filhos da elite brasileira com as
ideologias liberais disseminadas naquele continente é que essas ideias tomaram forma
no Brasil. Os bacharéis em direito ocupavam cargos de relevância na estrutura do
Estado, exercendo funções primordiais no judiciário, no legislativo e no executivo;
eram magistrados, delegados, deputados, ministros de Estado, dentre outros cargos
que influenciavam decisivamente nos rumos da nação brasileira.
O fato de o bacharel em direito ser figura representativa da elite nacional e do
exercício de poder poderia, a princípio, explicar a escolha de Machado em atribuir essa
formação a importantes personagens de suas obras; todavia, essa seria uma visão
superficial. O estudo detalhado e a interligação de informações contidas nas narrativas
permite diversas outras análises e entendimentos.
Nas obras em evidência os personagens Brás e Bento, na análise de Luís Carlos
Cancellier de Olivo: “não são descritos por Machado com um padrão uniforme de
comportamento. Não se constituem como tipos ideias, fechados e monolíticos.”
(OLIVO, 2008). A imagem padrão idealizada do bacharel em direito seria daquela
figura íntegra, correta, representativa dos valores morais e éticos da sociedade;
entretanto, Machado não se prende ao convencional, mostrando toda a carga humana
existente nos indivíduos, além dos padrões sociais.
Brás se afasta do ideal do bacharel ao desprezar a necessidade de oferecer uma
contribuição da sua formação para a sociedade, apresentando uma visão ligada às
ideias de privilégio. Muitos filhos da elite, herdeiros de grandes somas, mesmo com
formação em excelentes centros de estudo, viviam como parasitas sociais. Por sua vez,
Bento se afasta do ideal do bacharel ao permitir que o ciúme excessivo o consumisse,
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tornando-se obcecado pela ideia de uma possível traição de sua esposa com seu melhor
amigo.
Compreender as muitas nuances que permeiam a escolha de Machado de Assis
pelos bacharéis em direito para figurarem importantes personagens nas obras
Memórias póstumas de Brás Cubas e Dom Casmurro é fundamental para o
entendimento de diversos detalhes contidos no decorrer das narrativas.
É necessário para o estudo literário não apenas ler a obra de um grande autor,
mas compreender o contexto em que ele a escreveu, os detalhes aparentemente
irrelevantes, mas que podem apresentar razões para questões fundamentais, os
sentidos e significados das escolhas do autor na construção dos personagens. Sidney
Chalhoub afirma que
a literatura busca a realidade, interpreta e enuncia verdades sobre a
sociedade, sem que para isso deva ser a transparência ou o espelho da
matéria social que representa e sobre a qual interfere (CHALHOUB,
2003).

Para analisar a figura do narrador bacharel em direito e a identificação dos
termos peculiares da linguagem jurídica utilizados nas narrativas é preciso interligar o
autor Machado de Assis, o contexto do século XIX e o papel social do bacharel em
direito no momento histórico relatado pelas obras.
Esse contexto de estudo literário é base para compreensão das razões explícitas e
implícitas que levaram Machado de Assis a definir os personagens narradores Brás, de
Memórias póstumas de Brás Cubas e Bento de Dom Casmurro como bacharéis em
direito. Sobre essa questão, Luís Carlos Olivo faz a seguinte indagação:
Em dois dos seus principais romances, Machado elegeu advogados
como narradores. Brás, formado na universidade de Coimbra; Bento,
na Universidade de São Paulo. Poderia Machado ter optado por
narradores que tivessem formação intelectual-profissional diferente, e
mesmo assim chegado às mesmas conclusões? Se Brás fosse um
médico e Bento um engenheiro, a narrativa seria a mesma, o
desenvolvimento da ação seguiria a sequência por nós conhecida? Não
parece ser aleatória esta escolha (OLIVO, 2008, p. 183).

Ao atribuir a um bacharel em direito a função de narrador, Machado estabelece a
dinâmica da obra, considerando que a visão descrita pelo texto se baseia nas
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características e ponto de vista do personagem narrador, sendo fato relevante a
formação profissional que ele apresenta.
Dentro das perspectivas propostas cabe entender como a característica
profissional dos personagens narradores influencia no eixo central da história contada.
No caso do personagem Bento, Silviano Santiago afirma:
Somente um advogado experiente nas lides forenses poderia atuar
como defensor de Bentinho e redigir uma peça de oratória na qual
ficasse devidamente comprovado que o ex-seminarista de matacavalos agiu não por vingança, mas pura e simplesmente em defesa da
honra (SANTIAGO, 1996, p. 34).

Em muitos momentos da obra o personagem narrador de Dom Casmurro realiza
praticamente uma peça jurídica de defesa, deixando clara a parcialidade da história e
sob qual ponto de vista ela é apresentada. Bento deseja evidenciar sua posição de
vítima, como explica Chalhoub:
Na história interessada e teleológica que compõe, Dom Casmurro
reinterpreta diálogos e situações cotidianas, reorganizando o seu
entendimento das experiências passadas. Ele, quando ainda era
ingênuo, ainda Bento, Bentinho, não pudera perceber a malícia, a
perfídia, a falsidade de cada movimento de Capitu e outros
dependentes à sua volta. Incapaz de lidar com as dimensões políticas
da própria derrota, resta construir para si o lugar de vítima, e se
queixar da traição e ingratidão daqueles mesmos a quem teria
dispensado benefícios e proteção (CHALHOUB, 2003, p. 84).

Bento só poderia assumir o papel de vítima se comprovasse a existência de um
algoz que, com frieza e por meio de ações ardilosas, teria executado o crime que
vitimara o narrador. No transcorrer de Dom Casmurro é possível verificar que a
personalidade de Capitu é apresentada com dubiedades, que permitem desconfiar que
ela seria capaz de cometer atos indevidos ou até mesmo criminosos.
Cabe ressaltar que no momento histórico da escrita do livro Dom Casmurro e no
período que compreende o desenrolar da narrativa, a legislação brasileira considerava
crime a prática de adultério, como é possível verificar no código penal de 1890 em seu
artigo 279: “A mulher casada que cometer adultério será punida com a pena de prisão
celular por um a três anos.” (BRASIL, 1890).
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Boa parte das argumentações utilizadas por Bento são no sentido de comprovar a
existência de um ato criminoso praticado por Capitu, o adultério. O narrador utiliza de
uma retórica discursiva jurídica, técnica que ele dominava em razão da formação
acadêmica, para reforçar o convencimento sobre a existência de um crime, praticado
por Capitu, tendo como vítima Bento e como consequência a terrível angústia que faz
nascer Dom Casmurro.
John Gledson demarca o momento em que a narrativa gradativamente ganha
contornos de acusação:
A primeira parte do livro – digamos, até a entrada de Bentinho no
seminário, capítulo 54 – se parece muito com a história de jovens
enamorados rebeldes lutando contra o repressivo universo dos
adultos. Talvez seja um tema comum na literatura, mas subsiste o fato
de que é ele que mantém o interesse do leitor durante grande parte do
romance. Só mais tarde, e primeiramente no período entre o capítulo
54 e o casamento (capítulo 101), é que o ciúme de Bento se torna o
protagonista. É claro que se trata de um processo gradual, ainda mais
que um sentimento provém diretamente do outro. No entanto, é
acompanhado por outro processo, também gradual, mas igualmente
nítido. Isto é, a fragmentação da história se torna bem maior, e o
romance na verdade deixa de ser um caso de amor para se transformar
num processo de acusação (GLEDSON, 1991, p. 26).

A narrativa torna-se o instrumento de Bento para realizar a acusação, oferecendo
uma visão enganosa, tendo em vista sua tentativa de parecer que apenas conta uma
história, sem maiores objetivos, mas na verdade constrói uma peça de acusação que
incrimina Capitu e absolve sua própria consciência.
Situação similar é praticada pelo personagem Brás, de Memórias póstumas de
Brás Cubas, quando ele realiza a defesa acusatória do cunhado Coltrim que, como
salienta Schwarz, “está marcada por desculpas que inculpam, atenuantes que agravam,
enfim, uma defesa que, na verdade, é uma denúncia do acusado.” (SCHWARZ, 2000, p.
119).
Ao buscar defender o cunhado, Brás escreve uma peça de defesa pautada pelo
tom irônico, diretamente ele defende, mas nas entrelinhas acusa. Diz uma coisa, mas
mostra outra quando justifica que o cunhado era chamado de bárbaro pelos inimigos
tendo como única acusação o fato “de mandar com frequência escravos ao calabouço,
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donde eles desciam a escorrer sangue.” (ASSIS, 2008, p. 227). Brás imprime forte
horror na descrição da cena, pois leva a imaginar o quanto os escravos apanharam sob
o jugo do cunhado.
O episódio da defesa do cunhado Coltrim possibilita compreender a retórica
discursiva utilizada pelo narrador Brás em todo romance Memórias póstumas de Brás
Cubas. Na obra ele diz, sem dizer, fazendo uma forte crítica à sociedade por meio de um
discurso adotado pela própria sociedade.
Examinando as obras em tela é possível verificar a utilização de linguagem
tipicamente jurídica no andamento das narrativas, como na passagem de Dom
Casmurro em que Bento, estando Capitu doente, vai sozinho a uma estreia de ópera e
quando volta para casa encontra Escobar na porta do corredor, que argumenta:
-Vinha falar-te, disse-me ele. [...]
Vinha para aquele negócio dos embargos...
Eram uns embargos de terceiro; ocorrera um incidente importante, e,
tendo ele jantado na cidade, não quis ir para casa sem dizer-me o que
era, mas já agora falaria depois... (ASSIS, 1997, p. 192).

Os embargos de terceiros no contexto jurídico, conforme explicação de Marcela
Marques Soares, é um instrumento processual “utilizado por terceiro estranho à relação
processual, como meio defensivo aplicado contra medidas constritivas ocasionadas por
ato judicial.” (SOARES, 2008). Ou seja, os embargos de terceiros são cabíveis quando
um estranho entende ter direitos seus envolvidos na discussão entre o autor e o réu de
uma ação judicial, lançando mão dos embargos para interferir.
A utilização do instrumento dos embargos de terceiros no momento da narrativa
em que existe uma forte insinuação da interferência de Escobar na relação de Bento e
Capitu, demonstra como a linguagem jurídica está entrelaçada com o desenvolvimento
dos acontecimentos.
Na obra Memórias póstumas de Brás Cubas o narrador também emprega termos
jurídicos. Na última frase do primeiro capítulo Brás, ao fazer referência a causa da sua
morte, aproxima o texto ao de uma peça judicial expressando: “Vou expor-lhe
sumariamente o caso. Julgue-o por si mesmo.” (ASSIS, 2008, p. 43).
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Na passagem citada o narrador informa que vai relatar o caso, esse relato será a
própria história da vida de Brás, cabendo ao leitor o papel do julgamento. As peças
judiciais precisam conter o relato de caso, por exigência do artigo 282 do Código de
Processo Civil Brasileiro que estabelece: “A petição inicial indicará: [...] III - o fato.”
(BRASIL, 1973). Nesse momento o advogado deve expor os acontecimentos para
auxiliar o juiz em seu entendimento dos fatos, colaborando decisivamente para um
adequado julgamento.
Observa-se que em ambas as obras não apenas a linguagem jurídica se faz
presente, mas também elementos próprios da prática processual e uma forma peculiar
de narrar a história como peça de um processo (narração dos fatos, fundamentação
jurídica e pedido).
As representações do bacharel em Direito em Dom Casmurro e em Memórias
póstumas de Brás Cubas de Machado de Assis permitem um amplo leque de
questionamentos, inclusive quanto à linguagem e raciocínio jurídicos utilizados. Além
dos personagens centrais das obras analisadas serem bacharéis, a narrativa apresenta
uma análise crítica da profissão e do contexto social no qual ela se inseria. As obras de
Machado oferecem vasta possibilidade de investigação, pesquisa e estudo, visando à
razão maior de ampliar nosso entendimento sobre textos que representam mais do que
uma época da sociedade brasileira, expressam a brilhante arte de grafar no papel
sentimentos, emoções e anseios humanos.
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AS CONDUTAS DOS RÉUS
NAS OBRAS O PROCESSO E O ESTRANGEIRO

I SMAEL S EBBEN 1
RESUMO: O objetivo deste artigo é identificar, analisar e comparar, nas obras O
processo, de Franz Kafka, e O estrangeiro, de Albert Camus, e com foco em seus
protagonistas, Josef. K. e Meursault, a atitude dos réus perante o processo judicial,
ressaltando suas particularidades e semelhanças, de modo a explicitar os
comportamentos do que se entende como: um réu que age de forma ativa (Josef K.)
e um réu de conduta passiva (Meursault). Para tanto, abordar-se-ão, a partir do O
mito de Sísifo, de Camus, o absurdo e seus reflexos no processo e no
comportamento das personagens. Assim, com base na representação que os textos
literários oferecem do Direito, visa-se a discorrer sobre a culpa e a não-culpa, a
consciência e a nãoconsciência expressas pelos protagonistas em meio aos
processos nos quais são réus, mediante a análise de trechos das duas obras que
evidenciem os efeitos causados pelas intimações nas vidas das personagens e suas
posturas perante o ritual do julgamento.
PALAVRAS CHAVE: Camus; direito; Kafka; literatura; postura do réu.

As obras O processo (1925), de Franz Kafka, e O estrangeiro (1942), de Albert
Camus, foram publicadas em momentos históricos diferentes, porém a temática nelas
explorada é a mesma: o sentido da existência. Ambas, de uma forma ou de outra,
esboçam a condição humana frente ao absurdo e a fragilidade do sistema jurídico.
Com foco em seus protagonistas, Josef. K. e Meursault, as duas narrativas nos
possibilitam analisar as atitudes dos réus diante do processo judicial, ressaltar suas
particularidades e semelhanças, de modo a explicitar os comportamentos do que se
entende aqui como: um réu que age de forma ativa (Josef K.) e um réu de conduta
passiva (Meursault), ou seja, avaliar suas posturas perante o ritual do julgamento.
1

Graduando do Curso de Letras da Universidade de Caxias do Sul, Campus Universitário da Região dos
Vinhedos, Bento Gonçalves, RS.
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Segundo Sartre, dada a liberdade ao homem, a tarefa deste é construir-se,
engendrar a essência, optar, tomar decisões e fazer escolhas conforme vão lhe sendo
impostas pela vida, assumindo os riscos e suas consequências. Para Sartre, a existência
precede a essência:
A liberdade, eis a própria forma desse nada que é a realidade humana
como para-si e consciência. Nasce do nada e identifica-se com ele. De
fato, o nada não é coisa alguma. Originalmente, portanto, o homem
nada é definido e determinado, nem uma natureza preexistente ou
uma essência previamente dada: pura possibilidade, ou seja, livre, sem
qualquer determinação, dotado daquela liberdade pura, criadora das
essências e das verdades. [...] no homem a existência precede a
essência. É o homem que, fazendo-se existir, engendra a sua essência
(JOLIVET, 1968, p. 32).

Se escolhida uma conduta – passiva ou ativa como o são, respectivamente, a de
Meursault e de K. – frente a uma condição humana impregnada pelo absurdo, de nada
difere o final, pois ambos têm o mesmo fim. O que pode nos tornar um agente
transformador é ter a consciência e a inteligibilidade sobre o mundo que nos cerca. No
Prefácio de O teatro do absurdo, de Martin Esslin, Paulo Francis comenta sobre a
representação do absurdo: “Em termos filosóficos gerais, o Absurdo representa a
condição de ininteligibilidade a que chegou o homem moderno em face de suas
pretensões humanistas e da realidade em que vive, que contraria frontalmente as
primeiras” (FRANCIS, 1968, p. 7- 8).
Franz Kafka nasceu em Praga (República Tcheca), em 1883, e morreu em 1924,
em Kierling, perto de Viena. Pode-se dizer que a vida de Franz Kafka, severamente
criado pelo pai, e o fato de ter se formado em Direito pela Universidade de Praga foram
sua fonte, seu esboço, fornecendo-lhe as experiências das quais extraiu o material para
a literatura, a fusão que deu cara a suas personagens e ao seu modo de escrever. Em
texto dirigido a seu pai, Carta ao pai, escrito em 1919 e publicado somente em 1950,
por Max Brod, seu amigo, Kafka critica o tratamento recebido do pai e confessa seus
sentimentos: “Por ora basta recordar as coisas ditas anteriormente: perdi a
autoconfiança diante de ti, que foi substituída por uma consciência de culpa ilimitada”
(KAFKA, 2006, p. 60).
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Se transposto isto para o romance O processo, podemos pensar no sistema
judiciário como pai de todos, aquela que ordena, organiza, tem o poder, e na culpa
instaurada pelo pai em Kafka como a mesma sentida por Josef K. em sua incansável
busca pela reposta do porquê de estar sendo acusado. Camus, no Apêndice de O mito
de Sísifo, oferece uma análise sobre a arte de Kafka, examinando O processo,
relacionando autor e obra, ou melhor, Kafka e Josef K., e aproximando seu trabalho do
absurdo:
Falou-se de uma imagem da condição humana. Sem dúvida. Mas é
mais simples ao mesmo tempo e mais complicado. Quero dizer que o
sentido do romance é mais particular e mais pessoal de Kafka. Em
certa medida é ele quem fala, embora confesse que somos nós. Ele vive
e é condenado. Sabe nas primeiras páginas do romance que continua
neste mundo e, por mais que tente remediar isso, não terá nenhuma
surpresa. Nunca se assombrará o suficiente dessa falta de assombro.
Em tais contradições é que se reconhecem os primeiros sinais da obra
absurda (CAMUS, 2007, p. 146-147).

O romance O processo problematiza para o leitor o funcionamento da justiça, de
seus advogados e da lei, retratando uma detenção que não informa o porquê dela ao
acusado (K), um processo lento e um julgamento que em nenhum momento ocorre. Vêse um tribunal desorganizado, fazendo com que o acusado busque informações sobre os
“superiores do tribunal” que possam lhe ajudar, através de um mendigo (o pintor
Titorelli), que pinta quadros para os vaidosos advogados, uma amável enfermeira
(Leni) – ou seja, conselhos e orientações de uma prostituta – e até mesmo de um
advogado (Dr. Huld), que está doente em sua cama e faz viver em sua casa um de seus
clientes (Block) – homem que vendeu todos os bens para cobrir as custas de seu
processo, que já dura anos, e que aguarda o veredito, paciente e submissamente, como
um “cãozinho”.
A obra retrata, assim, uma justiça que não dá abertura ao acusado na busca por
soluções, apenas o “prende” em sua “liberdade”, cada vez mais interferindo em sua vida
pessoal. Quando K. busca informações fora do tribunal, ao mesmo tempo, dissemina o
processo ou já o vê disseminado pelo próprio sistema jurídico que, em sua casa
(palácio), não resolve o caso.
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K. se vê obrigado a expor o problema na sua busca por uma solução e, ao “jogá-lo
nas ruas”, acaba por se deparar com aqueles que sabem do seu processo, sentindo-se
cada vez mais fragilizado. Estamos diante da desorganização que aos poucos influi e
interfere na vida do acusado, que o estigmatiza.
A presença de elementos simbólicos no romance, que evidenciam a fragilidade do
sistema judiciário e a incapacidade de julgar com convicção, pode ser constatada no
trecho em que K. observa um dos quadros inacabados do pintor Titorelli:
– É a justiça – disse o pintor por fim.
– Agora já estou reconhecendo – disse K. – Aqui está a venda nos
olhos e aqui a balança. Mas não estou vendo asas nos calcanhares, e
ela não se encontra em plena corrida?
– Sim – disse o pintor –, tive de pintá-la assim por encomenda, na
verdade trata-se da Justiça e da Deusa da Vitória em uma só figura.
Isso não é uma relação muito boa – disse K., sorrindo –, a Justiça tem
de estar em repouso, pois do contrário a balança oscila e um veredicto
justo se torna impossível (KAFKA, 2007, p. 170).

Este fragmento nos faz pensar em uma sugestão ou na análise que a personagem
oferece da justiça, como ela deve se portar: centrada na lei, com os “pés no chão”,
equilibrada e convicta de sua decisão.
Ninguém explicou para Josef K. o que Camus veio a dizer mais tarde em O mito
de Sísifo: “Numa esquina qualquer, o sentido de absurdo pode bater no rosto de um
homem qualquer” (CAMUS, 2007, p. 25).
A narração de O processo inicia com os eventos ocorridos na manhã do trigésimo
aniversário de Josef K. e, no décimo e último capítulo da obra, tem-se os
acontecimentos das vésperas de seu trigésimo primeiro aniversário, estendendo-se a
ação por um ano. No primeiro capítulo, a culpa é imposta a K. quando dois guardas
invadem sua casa e anunciam sua detenção. Por quê? Esse é o enigma que, a cada
capítulo do livro, o leitor acompanha a personagem na tentativa de decifrar. Cada vez
mais, por não obter uma resposta, K. transborda em culpa.
Muitos trechos evidenciam o sentimento de culpa que invade o protagonista, por
exemplo, quando é indagado: “– Você é Josef K.?”, ou quando é chamado: “– Josef K.!”,
quando seu tio lhe pergunta: “– Pelo amor de Deus, Josef, responde! É verdade, quer
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dizer que pode ser verdade?”, averiguando sobre a veracidade do processo. Ouvir seu
nome se torna um peso, uma ligação constante com o processo no qual está inserido.
Seu nome remete à culpa.
Mais próximo das páginas finais, quando K., depois de ser chamado por diversas
vezes pelo sacerdote, finalmente atende, tem-se a reflexão da personagem sobre seu
nome:
– Tu és Josef K. – disse o sacerdote levantando uma das mãos acima
do parapeito, fazendo um movimento indeterminado.
– Sim– disse K. e pensou em como ele sempre havia pronunciado seu
nome abertamente no passado, enquanto há algum tempo o mesmo
nome se tornara um peso, também porque agora pessoas com as quais
ele entrava em contato pela primeira vez já o conheciam; como era
bonito se apresentar primeiro e só então se tornar conhecido.
– Tu estás sendo acusado – disse o sacerdote em voz particularmente
baixa (KAFKA, 2007, p. 241-242).

Outro trecho em que se constata, implicitamente, a inserção da culpa em Josef K.
é quando, na sala de despejo (arquivo morto), K. abre a porta e vê três homens, um com
roupa de couro escura e uma varinha na mão – o que nos leva a pensar em um
sadomasoquista –, açoitando os outros dois homens, especificamente os guardas que
invadiram sua casa na detenção. O motivo do açoite se deve ao fato de K. ter se
queixado, ao juiz, sobre a animalesca abordagem que lhe fora feita pelos dois, em sua
casa. “– Senhor!”, é assim que os guardas o chamaram na sala, em tom de misericórdia,
como se K. fosse um Deus que os tiraria dali, daquele sofrimento. Logo, a culpa é
atribuída a K. A reação dele é a saída da sala, quase chorando. K. mais uma vez
“abraça” a culpa e a leva consigo.
O que comprova a culpabilidade instaurada em K. é, sobretudo, o momento em
que ele, em visita ao pintor Titorelli, tem conhecimento das três alternativas para a
condução do seu processo, podendo ele optar: pelo processo arrastado, que tem como
característica ir postergando o julgamento por meio de propina e com o qual ganharia
tempo hábil para a sua defesa; pela absolvição aparente, uma vez que Titoreli poderia
levar um documento a um advogado e arquivaria o processo, configurando uma
absolvição aparente porque, quando o processo fosse revisto, voltaria à tona e seria
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necessário realizar o procedimento novamente; e, por fim, pela absolvição real, que
Titorelli explica: “Uma vez que o senhor é inocente, talvez seja de fato possível que o
senhor confie apenas na sua inocência. Mas nesse caso o senhor não precisa nem da
minha ajuda nem da de ninguém” (KAFKA, 2007, p. 178).
K. demonstra sua insegurança perante o poder judiciário, sua fragilidade,
deixando que o poder o engula. A culpa instaurada em K. é tamanha que o impede de
ter forças para acreditar em sua inocência.
A falta de verdade para K. gera a não-consciência do mundo que o cerca. No
momento em que tem consciência e busca maneiras de saber sobre o seu processo, mas
não adquire respostas, o que o sistema judiciário desorganizado lhe impõe é uma nãoconsciência, o não propósito pela vida, a desesperança, advinda do absurdo, ou seja,
não oferece soluções a Josef K., não resolve o problema e, apagada a luz no fim do
túnel, envolve K. em um mundo cíclico, uma bolha com perguntas sem respostas, um
labirinto sem saída. Consequência disso é que a busca de K. se torna constante e inútil,
similar à condenação do herói do absurdo, Sísifo:
Deuses condenaram Sísifo a empurrar incessantemente uma rocha até
o alto da montanha, de onde tornava a cair por seu próprio peso.
Pensaram, com certa razão, que não há castigo mais terrível que o
trabalho inútil e sem esperança (CAMUS, 2007, p. 137).

A peregrinação de Josef K. se assemelha, em alguns aspectos, à condenação de
Sísifo. A todo custo, K. tenta saber do que é acusado, limitando-se a um trabalho inútil,
um incessante “vai e vem” de perguntas sem respostas. Quando K. vê a oportunidade de
que alguém lhe explique ou lhe diga o porquê de estar sendo acusado, logo, a
possibilidade se esvai, a pedra rola para baixo e sua vida acaba se tornando cíclica.
Ninguém lhe dá respostas, até mesmo o confundem. Como a aceitação é uma das
características das personagens do absurdo, seguida de um desacreditar na vida, K.
carrega essa “pedra”, incansavelmente, para ao final deitar sua cabeça sobre ela e se
entregar ao sacrifício, como uma cão.
Albert Camus abre o texto O absurdo e o suicídio declarando que só existe um
problema filosófico realmente sério, o suicídio, e que julgar se a vida vale ou não a pena
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ser vivida é responder à pergunta fundamental da filosofia. O ensaio tem como tema a
relação entre o absurdo e o suicídio e apresenta o segundo como a solução para o
primeiro, portanto, o matar-se é, ao mesmo tempo, consequência, solução e ponto final
do absurdo.
Nesse sentido, para Camus, a morte é o fim do absurdo e, com ela, se vai a
possibilidade do homem de ser feliz. Em Kafka, quase que simbolicamente, K. morre
nas mãos da justiça, nas mãos de dois desconhecidos, sendo o desconhecimento o que
marca toda a sua busca por saber o porquê de sua culpa.
K. nega o suicídio, embora facilite a ação dos seus dois algozes, evidenciando a
desesperança do homem absurdo. A execução é descrita por Albert Camus em O mito
de Sísifo:
Dois senhores bem vestidos e educados vêm buscá-lo e o convidam a
segui-lo. Com a maior cortesia o levam a um subúrbio desesperado,
põem sua cabeça sobre uma pedra e o degolam. Antes de morrer, o
condenado diz somente: “como um cachorro” (CAMUS, 2007, p. 147).

Josef K., ao anunciar sua percepção sobre o próprio eu, “como um cão”, deixa
entrever um homem que farejou a liberdade, mas que, envolvido no ciclo imposto por
um sistema judiciário que nunca respondeu suas perguntas, se entrega à morte. Para
Camus, um dos grandes inimigos da liberdade humana é a violência do poder, no caso,
em O processo, esta violência é aparentemente silenciosa.
Já adentrando em O estrangeiro, o primeiro aspecto a ser ressaltado é que
Meursault justifica-se com o acaso, a explicação que ele não tem, pois idolatra o
comodismo frente à vida. É não-consciente ao que o rodeia, beira a neutralidade, o
passivo.
Na primeira parte do livro, têm-se os fatos que levam o leitor a conhecer
Meursault, seu modo de agir e de pensar. Ele mostra-se preso à vida cotidiana, sem
esperança, vaga pelo mundo e é dono de uma insensibilidade tamanha que o irá
condenar. Tudo o que ocorre durante o velório da mãe e após o enterro, até o momento
em que Meursault tem sua prisão decretada, será interpretado e julgado, na segunda
parte da obra, pelo Direito. Por mais banais que algumas atitudes e declarações de
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Meursault pareçam − tais como, não saber com exatidão a idade da mãe; aceitar um
café com leite, fumar um cigarro e dormir durante o velório; no dia seguinte ao enterro,
envolver-se com uma amiga que há tempos não via (Marie) e, em companhia dela,
tomar um banho de mar e assistir a uma comédia, bem como aquele que servirá como
maior argumento para demonstrar a insensibilidade de Meursault, não ter chorado
durante o enterro da mãe –, tudo terá forte influência em seu julgamento. Na segunda
parte, o que se dá é uma troca de sentidos e uma investigação da alma de Meursault. O
que são julgados são seus valores morais. Meursault é mais uma das seletas
personagens que fazem parte daquelas que têm em si, impregnado, o germe do
absurdo.
Pouco a pouco, durante a leitura de O estrangeiro, Meursault vai sendo
desnudado e apresenta a roupa interna que veste sua alma. Em O teatro do absurdo,
Martin Esslin evoca as palavras de Ionesco para definir sua concepção do termo
“absurdo”. Embora discorra sobre a obra de Kafka, suas afirmações valem, igualmente,
para a personagem de Camus:
Em ensaio sobre KAFKA, IONESCO definiu sua concepção do têrmo
da seguinte maneira: Absurdo é aquilo que não tem objetivo...
Divorciado de suas raízes religiosas, metafísicas e transcendentais, o
homem está perdido; todas as suas ações se tornam sem sentido,
absurdas, inúteis (ESSLIN, 1968, p. 20).

No início da segunda parte do romance, seguindo as etapas do processo penal
comum, Meursault é interrogado. Inicialmente, entende o caso como sendo simples e,
por isso, não vê a necessidade de ter um advogado. Isso se confirma quando ele é
levado ao juiz sumariamente e, na falta do advogado, por este ter tido um contratempo
e informado que não viria, Meursault diz que pode responder sozinho. No
interrogatório, logo é alertado pelo juiz: “Calou-se, fitoume, e endireitou-se
bruscamente, para dizer-me com muita rapidez: – O que me interessa, é o senhor. –
Não compreendi bem o que ele queria dizer com isso e nada respondi” (CAMUS, 1957,
p. 70).
Meursault se mostra não-consciente de mundo. Paradoxalmente, diz achar o caso
simples e afirma não conhecer o sistema judiciário. Desconhecendo a realidade que o
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cerca, acaba sendo presa fácil do poder. Ainda no interrogatório, lhe é mostrado um
crucifixo e o questionam se acredita em Deus. Ele diz que não. Meursault expressa,
assim, uma das características do homem absurdo, a descrença em Deus ou em
qualquer religião. Mal sabia Meursault que estava sendo julgado moralmente, e este
julgamento pela negação de Deus não é divino, é humano. Sem demora o Juiz lhe diz:
“– Nunca vi uma alma tão empedernida quanto a sua. Os criminosos que aqui
estiveram diante de mim, sempre choraram diante desta imagem de dor” (CAMUS,
1957, p. 74).
Primeiramente, é a alma, empedernida, que é julgada; depois, Meursault já é
intitulado criminoso, e o fato de não chorar diante da imagem sagrada só reforça o que
todos diziam, não chorara no enterro da mãe. Sua alma já tem nome, empedernida, ele
é chamado criminoso, e a insensibilidade é duplamente reforçada, por não chorar e por
não ter fé. Ao longo dos onze meses que perdura a instrução do processo, o juiz batialhe no ombro e o chamava de Sr. Anticristo. Nos momentos que antecedem seu
julgamento, Meursault não tem qualquer reação que o beneficie, mesmo quando
indagado se está preocupado ou nervoso, diz que não. Manifesta maior interesse pelo
que está à sua volta, mas somente porque considera estar prestes a assistir a um
espetáculo, já que nunca tivera a oportunidade de presenciar a um julgamento, em toda
a sua vida. Iniciada a audiência, são chamadas as testemunhas e, pouco a pouco, seus
valores são julgados no Palácio da Justiça. Se um homem deixa a mãe em um asilo, diz
não saber se foi ontem ou hoje que a mãe morreu, não chora e até dorme durante o
velório, que alma existe aí? Tudo o que para Meursault tem uma explicação simples, o
acaso, para o tribunal fere a moral de uma sociedade conservadora. Ele é aquele que
vive à margem, fora do que rege a sociedade cristã e burguesa. Tomar um café com leite
e fumar um cigarro evidenciam um filho que não cumpre com a honra, não zela pela
família, não respeita o corpo morto daquela que lhe deu a vida. Recusar os pequenos
prazeres era o correto. Quando em seu depoimento, Marie diz que o vira depois de
anos, exatamente no dia seguinte ao da morte da mãe, e que, juntos, foram tomar um
banho de mar e, à noite, assistir a uma comédia no cinema, o silêncio na sala é
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absoluto. Novamente se julga a insensibilidade de Meursault. Usando este fato, o
promotor sensibiliza e manipula os demais, dizendo: “– Senhores jurados, no dia
seguinte à morte de sua mãe, este homem tomava banho de mar, iniciava um
relacionamento
irregular e ia rir diante de um filme cômico. Nada mais tenho a lhes dizer” (CAMUS,
1957, p. 96).
Numa das poucas intervenções da defesa, quando o advogado de Meursault
questiona, sem paciência, se afinal seu cliente está sendo acusado de ter enterrado a
mãe ou de ter matado um homem, ele obtém como resposta apenas o riso do público.
Mais uma vez, o promotor se ocupa do enterro da mãe para condenar Meursault,
caracterizando, assim, um julgamento que se centra no “eu” do réu, e não no fato: “–
Sim– exclamou ele, com veemência – acuso este homem de ter enterrado a mãe com
um coração criminoso” (CAMUS, 1957, p. 99).
O acusado, não tendo o bom uso da oratória, se vê enclausurado, pensa em uma
intervenção, mas logo é “cortado” pelo advogado, que não lhe dá voz. O réu é usado,
vira fantoche de um poder que prega a moral, invade a alma e dispensa o fato, que cala
o acusado por perceber sua fragilidade e adiciona mais passividade ao passivo:
Apesar das minhas preocupações, às vezes eu ficava tentando a
intervir e meu advogado me dizia, então, “cale-se, é melhor para o seu
caso”. De algum modo, pareciam tratar deste caso á margem de mim.
Tudo se desenrolava sem a minha intervenção. Acertavam o meu
destino, sem me pedir uma opinião. De vez em quando, tinha vontade
de interromper todo mundo e dizer: “Mas, afinal, quem é o acusado? É
importante, ser o acusado. E tenho algo a dizer”. Mas, pensando bem,
nada tinha a dizer (CAMUS, 1957, p. 100).

A extrema passividade de Meursault é fruto de um julgamento que privilegia
atacá-lo pela ausência de princípios morais. Isso se confirma quando ele diz não
compreender bem por que motivo as qualidades de um homem comum podem tornarse acusações esmagadoras contra um culpado. O próprio réu, sem voz e sem esperança,
apenas reflete sobre a situação de vítima de um tribunal que perpassa as fronteiras
julgando sua alma: “Dizia que, na verdade, eu não tinha alma e que nada de humano,
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nem um único dos princípios morais que protegem o coração dos homens me era
acessível” (CAMUS, 1957, p. 102).
Observe-se, desse modo, a falta de ousadia do réu – que, em muitos casos, apenas
pensa, não age –, peculiaridade das personagens do absurdo: sem iniciativa própria,
sem esperança e ocupando passivamente a posição de vítima de tudo e todos.
O tribunal, precisamente o promotor, esboça e pinta a alma de Meursault, expõe
um quadro para a apreciação dos jurados, e, nessa galeria de impressões, ao lado desse
quadro, que é a alma de Meursault, oferece outro, ao julgamento que acontecerá no dia
seguinte, quando será julgado um dos crimes mais abomináveis: o assassínio do
próprio pai. O promotor iguala o ato parricida à insensibilidade de Meursault, ou seja,
sua insensibilidade lhe daria força igual para cometer ato semelhante. A culpa, ou a
medida da culpa, é a mesma. A leitura que ele oferece é a de que, se o parricida é
insensível a ponto de matar o pai, também Meursault – ao não demonstrar nenhum
sentimento na perda da mãe ou não sentir saudades quando a deixa no asilo por anos –
infringi a moral e mata a mãe que há dentro dele. Após a intervenção sobre o parricida,
o promotor declara: “– Peço-vos a cabeça deste homem” (CAMUS, 1957, p. 104).
Tamanha é a passividade de Meursault durante o julgamento que, quando lhe é
dada a palavra para defesa, limita-se a afirmar não ter tido a intenção de matar o árabe
e que só o matou por causa do sol. Nesse momento, são postos na “balança” os
depoimentos das testemunhas, os fatos que antecedem o crime, o uso da palavra do
promotor e o ridículo e a pobreza do discurso do réu. O público e os jurados medem o
uso da retórica e, como resposta à justificativa de Meursault, ouvem-se risos na sala.
Meursault é estrangeiro neste mundo regrado pela moral, nunca pisou no território e
não fala a língua do tribunal, chega sem bagagem, desconhece que, por mais sincera
que seja a verdade dita pelo réu, ela pesa como pena na balança. Enfraquecido pelo
discurso de seu cliente, o advogado de defesa de Meursault, ao invés de recorrer ao fato,
ao crime cometido contra o árabe, busca o mesmo caminho do promotor, o julgamento
da alma. É lógico, faz o caminho inverso, adjetivando os comportamentos de
Meursault, embora com menos talento, como narrado pelo protagonista. Se o discurso
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breve e fraco de seu cliente fez-lhe encolher os ombros, amiudar-se perante a cena,
incorpora o “eu” de seu cliente, ocupa a alma do acusado para a defesa, dizendo: “é
verdade que matei”. Diante de tal atitude, Meursault reflete: “Mas a mim parecia-me
que me afastavam ainda mais do caso, reduzia-me a zero e, de certa forma, substituíame” (CAMUS, 1957, p. 105).
No instante em que é dado o veredicto, mais uma vez o réu demonstra não ter
instrução e condições para entender os termos usados pelo presidente e age de forma
passiva, demonstrando aceitar o resultado: “o presidente me disse, de um modo
estranho, que me cortariam a cabeça, numa praça pública, em nome do povo francês”
(CAMUS, 1957, p. 108).
Para as convenções morais, Meursault é um homem que vaga pelo mundo, beija,
mas é incapaz de sentir amor por Marie, burla a instituição do casamento, não tem a
resposta, só alega o acaso, homem pela metade, que vive o hoje e, no máximo, o
amanhã, incapaz de na morte da mãe chorar, sentir saudade, e sem qualquer pretensão
de manter laços familiares, sem reação quando lhe ferem a moral, sem medo da prisão
e da morte, insensível a Deus e sem esperança. Provido de inutilidades, Meursault
aceita a pena: “Pois bem, então morrerei” (CAMUS, 1957, p. 114). Mais cedo que outros,
evidentemente. Mas todos sabem que a vida não vale a pena ser vivida.
Camus utiliza uma estratégia narrativa que permite ao leitor ter o testemunho do
próprio Meursault. Por se tratar de narrador autodiegético – ao mesmo tempo em que
narra , é também protagonista dos eventos narrados –, é possível conhecer Meursault
por ele mesmo. Em alguns trechos do texto, ele adota focalização externa,
pouquíssimas vezes aliás, apenas para descrever o ambiente. A focalização
predominante é a interna fixa, oportunizando que ele manifeste sua própria
interioridade. Assim, caracteriza-se por ser um narrador pessoal e subjetivo, que relata
seus julgamentos e posições diante dos eventos e comportamentos das demais
personagens. A estratégia narrativa empregada por Camus só reforça as características
de Meursault e as adjetiva como verdadeiras, afinal, é ele próprio que conta sobre si
mesmo. Por exemplo, no momento em que diz: “– Hoje, mamãe morreu. Ou talvez,
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ontem, não sei bem” (CAMUS, 1957, p. 9), demonstra sua falta de informação sobre a
mãe e o relacionamento distante que mantém com ela. Por ser algo que sai da boca da
personagem, convence o leitor, transmite veracidade. Na segunda parte do livro, no
qual se tem o julgamento de Meursault, tudo que é afirmado pela personagem na
primeira parte serve também para que o leitor o julgue.
Será que chegaremos a condição do cocheiro Iona Potápov, personagem do conto
Angústia, de Tchekhov? Será que essa personagem já saiu do papel e se transportou
para o nosso mundo? No conto do escritor russo, o cocheiro Iona, na busca por
compartilhar a dor pela perda de seu filho com aqueles que o fazem puxar as rédeas –
todos compenetrados em seus afazeres cotidianos, como em uma engrenagem que não
deve parar – recebe apenas insultos. Desamparado por todos, acaba por confessar as
dores à sua eguinha.
Se, em O estrangeiro, o que se discute é a fragilidade do discurso jurídico e sua
incapacidade de compreender as atitudes humanas, que homens são estes que não
ouvem Iona e que tribunal é este que interpreta as atitudes de Meursault, julga a moral,
esquece o fato e não quer ouvi-lo, com suas verdades, mas apenas atacá-lo, se
prevalecendo da passividade do réu? Dependemos de um Direito que mantenha a
ordem calcada na regência de preconceitos morais sem desejar um Direito que preserve
a dignidade humana?
Josef K. seria, tal como o cocheiro Iona, alguém que busca quem o ouça e que
também lhe dê uma resposta para o problema, querendo livrar-se do peso que carrega?
Não se sendo cocheiro e não tendo uma égua para sanar o absurdo, tem-se que engolir
o remédio morte?
Conclui-se que, para Meursault, sua proteção e segurança durante o processo
estão em saber que tudo o que relata ao tribunal é verdade. Em nenhum momento ele
repele algo dito pelas testemunhas, visto que está a par dos fatos e não pretende
distorcê-los. Essa verdade real existente na personagem é que faz com que Meursault,
seguro de seus atos, negue o auxílio de um advogado e reconheça o caso como simples,
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claro, em conjunto com a falta de esperança, insensibilidade e ininteligibilidade do
mundo que o cerca, reflexos do homem absurdo.
Já para Camus, impregnar o absurdo e a verdade em Meursault serve apenas para
criticar o sistema jurídico, incapaz de julgar as atitudes humanas, as verdades dos fatos,
consequência de um veredicto calcado em manter a ordem vigente, investigar a alma e
julgar a moral do réu, impondo-lhe a pena de morte e privando-o da busca por uma
felicidade que se mostra incompreensível para o senso comum. A obra discute o poder
da palavra, da retórica, como transformadora dos fatos. Enquanto se tem a verdade de
Meursault em um dos lados da balança, do outro há o uso da retórica por parte do
judiciário, que transforma a verdade de Meursault na sua verdade, na verdade do
processo.
Enquanto que, em O estrangeiro, as verdades são invertidas; em O processo,
Josef K. busca a verdade. Na espera, inútil, por saber sobre o porquê está sendo
julgado, transborda de culpa. Aqui inverter-se a culpa. Esta que deveria pertencer ao
sistema judiciário é transferida para K. Toda a desorganização do júri recaí sobre K. e o
desorganiza, se assim pode ser dito, fazendo com que ele, desorientado e sem outras
iniciativas, na busca de soluções, se obrigue a disseminar pelas ruas tudo o que diz
respeito ao seu processo. De tal modo que o julgamento acaba por ter um veredicto
dado pela sociedade. Por conseguinte, Josef K. ganha uma marca na testa, com o
codinome de “o homem culpado”. A pergunta que fica é: como age, hoje, no Brasil, o
sistema judiciário?
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O DISCURSO DAS DECISÕES A PARTIR DA ANÁLISE DAS OBRAS
O PROCESSO E COLONIA PENAL, DE FRANZ KAFKA1

A NGELA A RAÚJO DA S ILVEIRA E SPINDOLA 2
M ILIANE DOS S ANTOS F ANTONELLI 3
RESUMO: O Direito contemporâneo tem sido pensado de forma crítica, isto é,
analisado para que se possa compreendê-lo em sua completude. Não raro, a
hermenêutica tem atuado como “método” de estudo da estrutura das decisões e
têm se mostrado de suma importância enquanto “visão de mundo” capaz de
provocar um alargamento da mentalidade daqueles que aplicam o direito ou
querem compreendê-lo para então aplica-lo. Sob o paradigma hermenêutico e
visando alternativas possíveis para o problema do direito, fez-se um estudo acerca
das obras O processo (1925) e Na colônia penal (1914), de Franz Kafka. Elas
questionam, justamente, o positivismo jurídico, colocando em cheque o paradigma
dominante. Com isso, a arbitrariedade é interpelada, gerando uma reflexão sobre
qual fundamentação estão calcadas as decisões judiciais. Em síntese, o presente
trabalho tem por finalidade fazer a ligação entre a crítica que se faz ao tipo de
justiça que é levado às pessoas, com as obras do escritor tcheco, as quais também
abordam sobre os excessos do judiciário – fator que muito compromete as práticas
forenses e deslegitimam o próprio direito.
PALAVRAS CHAVE: discurso; Na colônia penal; O processo.
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INTRODUÇÃO

Diante da questão sobre o politicamente “justo” em confronto com a questão
sobre o moralmente “bom”, tornou-se relevante analisar os preceitos que norteiam as
decisões judiciais.
Com isso faz-se a interligação entre dois temas de estudo das ciências jurídicas e
sociais: a ideia de justiça e de como ela é colocada em prática na esfera do judiciário. O
intuito dessa linha de aproximação é aprofundar conhecimentos em uma atividade
importante da filosofia do direito, a ideia de justiça e, se um ideal pode influenciar nas
práticas forenses.
As escolhas e as decisões jurídicas não devem ser reflexas de contingências
moralmente arbitrárias. Em outras palavras, inspirando-se na concepção Kantiana de
autonomia, as ações praticadas sob a luz dos valores morais não são realmente
autônomas.
Dessa forma, reconhecer a ideia de justiça que paira sobre o mundo jurídico
revela-se imprescindível, a fim de que seja possível articular meios que minimizem uma
característica inata ao homem: ser tendencioso, na medida em que não consegue ser
imparcial e definir princípios e virtudes para todos sem favorecer a si próprio, ou os
seus entes e pares.
Como metodologia adotada para o desenvolvimento do trabalho foi utilizado em
primeiro plano o método de abordagem dialético, de forma a analisar quais ideias
abarcam a palavra justiça, em contraponto com a sua aplicabilidade nas decisões
judiciais. Em segundo plano, foram os utilizado os métodos de procedimento tipológico
e o monográfico, a fim de se estabelecer um “tipo” de justiça, para consecutivo estudo
de caso das obras O processo e Na colônia penal, de Franz Kafka. Como técnicas de
pesquisa, bibliográfica - livros e artigos – e, também, o recurso da técnica documental –
jurisprudências.
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O PARADIGMA DA JURISDIÇÃO
REVISTO POR “O PROCESSO”, DE FRANZ KAFKA

Existem vários dispositivos que versam sobre a qualidade essencial das decisões
judiciais exporem uma fundamentação adequada e cabível ao caso que se trata. A saber,
o Código de Processo Civil Brasileiro, atual, alude a esse assunto, em, pelo menos, dois
artigos e a Constituição Federal do Brasil, em, pelo menos, um:
Art. 131 do Código de Processo Civil – O juiz apreciará livremente a
prova, atendendo aos fatos e circunstâncias constantes dos autos,
ainda que não alegados pelas partes; mas deverá indicar, na sentença,
os motivos que lhe formam o convencimento.
Art. 165 do Código de Processo Civil – As sentenças e acórdãos serão
proferidos com observância do disposto no art. 458; as demais
decisões serão fundamentadas, ainda que de modo conciso.
Art. 93, IX da Constituição Federal – Todos os julgamentos dos órgãos
do Poder Judiciário serão públicas, e fundamentadas todas as
decisões, sob pena de nulidade, podendo a lei, se o interesse público o
exigir limitar a presença, em determinados atos, às próprias partes e a
seus advogados, ou somente estes.

Embora conste na legislação que deve haver um respaldo doutrinário no que
tange as decisões judiciais, ainda existe a carência de critérios para que se defina
justiça, no caso concreto – sobretudo – quando se possibilita a arbitrariedade e o
decisionismo. É, justamente, essa debilidade da falta de fundamentação, a qual pode
ser definida como um paradigma ético da decisão, que ocasiona os mais diversos tipos
de iniquidades.
Em um paralelo, O processo, de Franz Kafka, o qual aborda, justamente, a
história de Josef K. , que é processado sem saber a causa pela qual isso é feito. O
personagem principal procura, dessa forma, durante toda a obra saber quem estava o
acusando e que lei estaria infringindo. Sem êxito e já desacreditado pede para que dois
senhores o matassem.
Essa obra critica diretamente o Judiciário por usar o seu poder de forma abusiva
e arbitraria. Apesar de estar conectada a um contexto de constantes lutas pelo poder,
durante a I Guerra Mundial, o texto de Kafka demonstra-se extremamente
contemporâneo, pois contempla discussões como o ativismo judicial. Isto é, o
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questionamento da pro atividade dos magistrados – pro atividade com uma conotação
negativa – em que, como no caso brasileiro, devido ao ordenamento jurídico propiciar
que as leis infraconstitucionais sejam interpretadas à luz da Constituição compromete
– ainda mais – as práticas forenses, pois abre margem para esse tipo de postura,
subjugando não só os dispositivos que lei coloca, mas também princípios básicos do
processo, como o da imparcialidade do Juiz.
Não raro, analisando sob uma ótica que tange ao tipo de justiça, a justiça que
estava julgando K. revela-se diversa, mesmo que apresente juízes e tribunais. Quer
dizer, a “justiça” que é imposta a ele, é tal que se sobrepõe a tudo. Conforme Michael
Sandel4, cientista político e Professor da Universidade de Harward, Estados Unidos,
demonstra-se primordial saber as diferentes noções sobre o que é justo e o que é certo,
visto que afetam diretamente a vida de uma sociedade, gerando consequências na
ponderação sobre possíveis soluções para conflitos, que assolam a natureza humana e a
vida cívica hodierna, tais como: união entre casais homossexuais, cotas nas
universidades, aborto e, nesse caso, na vida de Josef K.
Para saber se uma sociedade é justa, basta perguntar como ela
distribui as coisas que valoriza – renda e riqueza, deveres e direitos,
poderes e oportunidades, cargos e honrarias. Uma sociedade justa
distribui esses bens de maneira correta; ela dá a cada indivíduo o que
lhe é devido. As perguntas difíceis começam quando indagamos o que
é devido às pessoas e por quê5.

Outrossim, Castanheira Neves6, por exemplo, critica a concepção funcional do
Direito, pois dessa forma deixaria o Direito de ser uma normatividade de garantia,
axiologia ou sistema de validades materiais pressupostos, para converter-se em um
instrumento relativizado, a posteriori . Isso significa dizer, que ao delegar o poder de
“criar leis” ao Judiciário – poder originariamente do Legislativo – tem-se o risco de um
Direito volátil, em que a sua flexibilidade é tamanha que na tentativa de sempre
4

5
6

SANDEL, Michael J. Justiça – o que é fazer a coisa certa. 6. ed. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira,
2012.
Id., ib., p. 28.
NEVES, A. C. A crise actual da filosofia di direito no contexto global da filosofia: tópicos para a
possibilidade de uma reflexiva reabilitação. Coimbra: Coimbra, 2003.
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moldar-se ao caso específico, retorna ao estado quo inicial, o qual não existe um Estado
de Direito e sim árbitros que fazem justiça de acordo com os interesses e condutas que
lhes convém.
Em suma, a questão do embasamento das decisões, bem como o poder
indiscriminado do Judiciário revelam-se pautas nitidamente presentes na obra O
processo. De forma que não apenas instigue o conhecimento e o questionamento sobre
determinados comportamentos nas práticas forenses, mas – sobretudo – ilustre, de
forma lúdica, um debate que muito engrandece um Estado Democrático de Direito.
3

A ESTIGMATIZAÇÃO DO JULGAMENTO DENUNCIADO POR
NA COLÔNIA PENAL, DE FRANZ KAFKA

O caráter das decisões, bem como sua fundamentação passou por várias fases, de
acordo e em concordância com o momento histórico. Isto é, este ou aquele argumento
seria mais ou menos conveniente dependendo muito dos padrões da época. A forma de
punição e o motivo da sua aplicação não seriam diferentes, mudando, dessa forma,
também com o passar dos anos.
Com as ideias iluministas e as Revoluções do século XVIII, a punição foi pensada
a fim de torna-la mais humana. A Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, de
1789, por exemplo, foi vital para que isso se concretizasse. Porém, não só a realidade
contemporânea é desconforme, mas em outros momentos da história as penas
assumiam, propriamente, um caráter de tortura e de um desejo peculiar do ser
humano, que é a vingança.
Não raro, a obra Na colônia penal, de Franz Kafka, faz uma crítica à forma como
é feito o julgamento, bem como o sistema punitivo. Tal sistema é abordado por meio de
uma máquina formada de três partes, com duas camadas retangulares, um chamado
cama, outro chamado desenhador. Uma espécie de “tatuador” com agulha de aço de
grandes dimensões que escrevia na carne da vítima qualquer frase. Então, o livro pauta
além de uma forma de punição extremamente perversa e nociva, o abuso de poder dos
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Oficiais, já que eram eles próprios que julgavam, não abrindo espaço, nem mesmo para
o réu contra – argumentar, com a justificativa da lentidão do transcorrer do processo.
Essas formas de coerção, próprias do direito, são meios de demonstração de
poder, e, por isso, devem ser tratados de maneira bastante cautelosa, para evitar
arbitrariedades. Discussões como pena de morte, apedrejamento e chibatadas ainda
são frequentes – mais do que deveriam – em muitos países. Significa dizer, então, que
embora tenham sido angariadas algumas conquistas na humanização das penas, ainda
há muito que evoluir e se libertar, verdadeiramente, das (pre) concepções.
O caráter despótico do Judiciário, também é analisado de forma pertinente na Na
colônia penal. Isso porque retrata a burocracia e a, consequente, morosidade dos
processos como fatores que contribuem para essa realidade. Além desse fator, que
muito prejudica o andamento da maquina publica ao fazer uma aplicação mecânica e
irrestrita do sistema, ele acarreta, também, ao necessitar de um significativo número de
procedimentos, o desconhecimento, propriamente, do que deve ser feito, quando deve
ser feito, que leis usar. Enfim, todo esse modelo gera uma complexidade –
desnecessária – a qual apenas deteriora a credibilidade e a eficácia do Judiciário.
Pode-se dizer, então, que as decisões hoje necessitam, propriamente, de uma
fundamentação razoável, a fim de preservar pessoas inocentes. Ainda que o sistema
punitivo seja “educativo” é relevante refletir se tais medidas irão, realmente, efetuar a
melhora do sujeito. Consoante Michel Foucault, no livro Vigiar e punir7, a prisão,
principal meio repressivo da atualidade, por ser extremante falha, acabava por
provocar um número expressivo de reincidência. Comprova-se, infelizmente, essa
teoria na realidade brasileira, por meio de pesquisas realizadas no Conselho Nacional
de Justiça – CNJ – em que se verifica mais de 70% de reincidência entre os detentos.
As prisões não diminuem a taxa de criminalidade: pode-se aumentálas, multiplica-las ou transformá-las, a quantidade crimes e de
criminosos permanece estável, ou, ainda pior, aumenta. [..] A
detenção provoca reincidência; depois de sair da prisão, têm-se mais
chance que antes de voltar para ela, os condenados são, em proporção
considerável, antigos detentos. [...] A prisão, consequentemente, em
7

FOUCAULT, Michel. Vigiar e punir: nascimento da prisão. 17ª ed. Rio de Janeiro: Vozes. 1997.
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vez de devolver à liberdade indivíduos corrigidos, espalha na
população delinquentes perigosos8.

Sinteticamente, Na colônia penal, menciona de forma significativa a magnitude
do julgamento e da aplicação da pena, atentando para as arbitrariedades, despotismo e
incontingências do Judiciário de toda a máquina pública em que está inserido. Vale,
ainda, destacar que por meio dessa obra pode-se ter uma noção dos produtos de um
sistema político corrompido.
4

CONCLUSÃO

Destaca-se a discussão acerca do Ativismo Judicial. Questionando a postura pro
ativa do Poder Judiciário, de forma a desvendar os aspectos positivos e negativos desse
comportamento, bem como, de que modo influencia na prática forense, a fim de
verificar se atua na Concretização, propriamente, dos Direitos.
Outrossim, também foi fruto dessa pesquisa a questão do Ativismo Judicial x
Garantismo Processual. Isto é, ao passo que o Ativismo delega ao juiz um poder criativo
que em última análise valoriza o compromisso constitucional da jurisdição, o
Garantismo valoriza a ampla defesa, o contraditório e a imparcialidade do juiz –
princípios basilares do processo. Embora seja uma discussão inovadora no Brasil, em
países de colonização espanhola, na própria Espanha, Portugal e Itália tem se mostrado
mais frequente.
Como último ponto expressivo, por meio das obras O processo e Na colônia
penal”, interpela-se, ainda mais, o sentido do direito e o sentido de justiça. Contrapõese o direito como instituição que promove o regramento da vida em sociedade com a
ideia de que ele apenas consolida o que já está posto na coletividade. E no que tange à
justiça, quais os parâmetros que definem, portanto, esse conceito.

8

Id., ib., p. 251-252.
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A CIDADE KAFKANIANA COMO REPRESENTAÇÃO DO
ESTADO BUROCRÁTICO DE DIREITO

F ÁBIO L UIZ DE A NDRADE 1
RESUMO: O presente artigo busca demonstrar como a cidade em que o
protagonista de O processo, de Franz Kafka, vive, trabalha e na qual é detido
representa a engrenagem burocrática do mundo contemporâneo. A proposta passa
pela discussão sobre aspectos da burocracia que regem as relações humanas,
sobretudo a partir do século XX. O artigo será divido em três capítulos: “a pensão”,
“o banco” e “o tribunal”. Em cada um deles será destacada a interseção entre direito
e literatura. O objetivo é, a partir de trechos selecionados, levantar questões
atinentes ao mundo atual, ao direito à informação e às variadas hipóteses de
interpretação da obra, trazendo à luz uma das inúmeras possibilidades de leitura
do romance de Kafka. Entre as obras de referência estão O Cânone Ocidental, de
Harold Bloom; Direito e Psicanálise, coordenado por Jacinto Nelson de Miranda
Coutinho, e de autores diversos que escreveram comentários a respeito da obra do
autor em análise. Com tal proposta, objetivo e referências, espera-se levantar
questões fundamentais para o estudo do direito através da literatura, trazendo ao
mundo jurídico uma ampliação do nível de compreensão, sem, contudo, a
pretensão de estabelecer um conhecimento engessado e/ou definitivo.
PALAVRAS CHAVE: burocracia; direito; Kafka; literatura; O Processo.

1

INTRODUÇÃO

O presente artigo busca na obra O processo, de Franz Kafka (1883-1924)
demonstrar como a cidade em que o protagonista Josef K. vive, trabalha e na qual é
detido representa a engrenagem burocrática do mundo contemporâneo.
O objetivo é, a partir de trechos selecionados, levantar questões atinentes ao
mundo atual, ao direito à informação e às variadas hipóteses de interpretação da obra,
trazendo à luz uma das inúmeras possibilidades de leitura do romance de Kafka.
1
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A proposta passa pela discussão sobre aspectos da burocracia que regem as
relações humanas, sobretudo a partir do século XX. O artigo é dividido em três
capítulos: “a pensão”, “o banco” e “o tribunal”. Em cada um deles será destacada a
interseção entre Direito e Literatura.
O Direito e a Literatura talvez tenham tido o mesmo nascedouro, assim se vê em
O elogio de Helena, em que Górgias através da sedução das palavras defende Helena –
a mulher que teria motivado a Guerra de Tróia – de todas as acusações a ela imputadas.
Assim argumenta o mestre sofista:
Pretendo, argumentando com lógica sobre a depreciativa tradição
referente a ela, liberá-la de toda acusação, fazer cessar a ignorância,
demonstrando que seus acusadores estão equivocados e descobrir a
verdade.

Posteriormente, ao que se percebe, o Direito seguiu um caminho mais dogmático,
por assim dizer, enquanto a literatura deixou que as asas da imaginação crescessem ao
infinito, ganhando liberdade estética isenta do compromisso com a realidade.
Entretanto, a fala – ponto comum entre as duas áreas – nas palavras do próprio
Górgias, causaria sobre a alma um efeito semelhante ao que a droga causa sobre o
corpo:
Assim como diferentes drogas trazem à tona os diferentes humores do
corpo – alguns interrompendo uma doença, outros a vida – o mesmo
ocorre com as palavras: algumas causam dor, outras alegria, algumas
provocam o medo, algumas instilam em seus ouvintes a ousadia,
outras tornam a alma muda e enfeitiçada com crenças más.

A interseção entre Direito e Literatura não é novidade. Os primeiros estudos
remontam a dois juristas norte-americanos do início do século XX: John Henry
Wigmore e Benjamin Nathan Cardozo.
Ambos buscaram no Direito as inspirações de cunho literário, sejam em peças
processuais, sustentações orais ou decisões judiciais. Os pontos em comum, como o
método estilístico, a retórica, o uso da linguagem e as estratégias de defesa perpassam
os estudos de ambos os juristas.
Godoy (2008) citando Thomaz Morawetz aponta que os estudos podem ser ainda
mais abrangentes:
KATHÁRSIS - CENTRO DE ESTUDOS EM DIREITO E LITERATURA DA IMED

403

ANAIS DO II CIDIL

V. 2, N. 1, JUL/2014

Thomas Morawetz ainda descortina um terceiro campo. Busca-se a
literatura como instrumento e fator para a reforma do direito. Tentase verificar como a literatura popular poderia influenciar movimentos
para mudança da legislação e das práticas judiciárias. Orienta-se para
uma literatura politicamente inspirada. Pesquisa-se os efeitos sóciolegais da literatura [...] Creio que se deve tomar a cautela, no entanto,
do engodo que o uso da literatura como recurso moral pode promover.
Do ponto de vista mais restritamente hermenêutico, Morawetz sugere
a apropriação da teoria literária como modelo para a hermenêutica
jurídica. Embora, bem entendido, questões legais, ao contrário de
disputas literárias, careçam de respostas mais simples e rápidas.

Independentemente de se estudar o Direito na, da ou como Literatura, fato é que
absolutamente correta é a afirmação do Professor Lênio Streck: "A literatura pode
humanizar o Direito".
Estudar O processo faz parte da humanização do Direito a que se refere Streck.
Franz Kafka está inserido no cânone da literatura ocidental. Sua obra é considerada
uma das mais importantes do Século XX.
Para Harold Bloom (1996), Kafka, ao lado de Freud, Proust, Joyce, Virginia Wolf,
Neruda, Beckett, Borges e Pessoa, representam "todos os outros para os quais se
poderia racionalmente estabelecer um status canônico".
O presente trabalho, em que pese sua modestíssima contribuição, pretende
levantar questões fundamentais para o estudo do Direito através da Literatura,
trazendo ao mundo jurídico uma ampliação do nível de compreensão, sem, contudo, a
pretensão de estabelecer um conhecimento engessado e/ou definitivo.
2

A PENSÃO

O início d´O processo tira o fôlego do leitor já na sua primeira linha: "Alguém
certamente havia caluniado Josef K. pois uma manhã ele foi detido sem ter feito mal
algum".
A partir desse contexto, toda a fantástica história vivida pelo personagem passará
a ser compartilhada com o leitor.
Surgem com a estranheza causada pelo primeiro impacto, as perguntas que irão
perdurar durante toda a obra: quem caluniou, quem mandou prender, qual é a
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acusação? Kafka consegue de maneira brilhante fazer com que o próprio leitor seja,
ainda que por um brevíssimo instante, o próprio Josef K.
É impossível continuar lendo a obra sem continuar as interrogações.
Posteriormente se descobrirá, no primeiro depoimento, que, por trás da detenção e do
interrogatório, move-se uma grande organização. Kafka utiliza a linguagem de maneira
muito eficiente (e irônica, diga-se de passagem!).
O primeiro capítulo é povoado de pronomes demonstrativos indeterminados,
sujeitos ocultos e informações evasivas, de modo que o “Josef-leitor” se sente cada vez
mais detido, não numa prisão propriamente dita, mas nas garras de uma máquina
burocrática infalível.
A angústia de Josef K. parece interminável, o personagem recebe informações
vagas, como por exemplo:
"O procedimento acaba de ser iniciado"; "o senhor ficará sabendo de
tudo no devido tempo"; "e como demoram os processos desse tipo";
"não respondemos a perguntas como essa" (KAFKA, 2005, p. 9-11).

Logo em seguida, o narrador faz uma contraposição à desordem que chega à
pensão, quando tudo parecia na mais perfeita harmonia.
A cozinheira da senhora Grubach, sua locadora, era a pessoa que lhe
trazia o café todos os dias por volta de oito horas; [...] No quarto abriu
abruptamente as gavetas da escrivaninha; nela estava tudo na maior
ordem (KAFKA, 2005, p. 11).

K. não consegue esclarecimentos junto aos guardas que vieram à sua casa para o
deter. Estes não sabem responder as questões fundamentais formuladas pelo
protagonista: "por quem sou acusado? Que autoridade conduz o processo? Os
senhores são funcionários?" (KAFKA, 2005, p. 17).
O desespero do personagem é lúcido, porém sua revolta é inexpressiva! "Isso não
faz sentido", (KAFKA, 2005, p. 18) desabafa.
O Professor Albano Marcos Bastos Pêpe, com o didatismo que lhe é peculiar,
retrata de maneira simples e objetiva o modo de vida de K. nas páginas de Direito e
Psicanálise, organizado pelo Prof. Jacinto Nelson de Miranda Coutinho:
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Josef K. vivia o papel para o qual fora designado pelo seu destino.
Vivia como os móveis do seu gabinete bancário. Vivia sem se deixar
levar pelos sentidos, pela sensualidade que uma outra vida, externa e
fútil lhe acenava. Vivia dentro da Lei Maior, produtora de outras leis
menores que o configuravam, que o proibiam. Lei primeva que o
proibia e que, acenado o desejo, o castrava. Assim, estava livre de ser
processado, julgado, por quem quer que fosse. Alienado de sua autocompreensão, libertava-se da culpa, pois desde sempre inocente, pois
desde sempre redimido de seus pecados. Assim pensava Josef K., até
ser processado (COUTINHO, 2007, p. 97).

Essa passagem da vida de Josef K., ficcionalmente criada por Franz Kafka, não é
muito distante do que, eventualmente, ocorre na "vida real".
Que o diga Paulo Antônio Silva, vulgo "Paulo Porteiro", que fora preso no dia 1º
de abril de 1997, acusado de ter praticado dois estupros na cidade de Belo Horizonte,
capital de Minas Gerais.
Acusado, julgado e condenado a dezesseis anos de prisão por um crime que não
cometeu, somente muito tempo depois conseguiu provar sua inocência, tendo, assim,
desconstituída a sentença condenatória em sede de revisão criminal.
Posteriormente, ajuizou ação indenizatória contra o Estado. O magistrado
mineiro Carlos Donizetti Ferreira da Silva, juiz da 7ª Vara da Fazenda Pública e
Autarquias de Minas Gerais, nos autos do Processo 0024.13.184.340-12, inicia a
fundamentação da sentença que corajosamente julgou procedente o pedido de
indenização, justamente com a frase que abre O processo.
Ao discorrer sobre o erro judiciário que resultou na prisão do inocente Paulo
Porteiro, o juiz de primeira instância utilizou não só a literatura de Kafka, mas
transitou também pelos romances de Dostoiévski, Victor Hugo e Cecília Meireles.
Ao final, o Juiz condenou o Estado a pagar indenização de dois milhões de reais
pelos cinco anos, sete meses e dezenove dias que o cidadão ficou preso indevidamente.
É possível dizer que o final da história de Paulo Porteiro foi feliz? Talvez tenha
existido um sentimento de alívio, mas é difícil crer que algum valor monetário possa

2

Disponível em: <http://www4.tjmg.jus.br/juridico/sf/proc_peca_movimentacao.jsp?id=832548&hash
=49c2d0e9370d3b042bd2b7f2d08bb167> Acesso em: 28 out. 2014.
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devolver a um indivíduo seu tempo perdido na prisão, ou nas brilhantes palavras do
magistrado mineiro
a conduta estatal não só o privou de sua liberdade, tirando-lhe do seio
da sociedade e encarcerando-o junto a centenas de condenados pelos
mais variados crimes, como também retirou-lhe da convivência do lar,
usurpou-lhe a oportunidade de acompanhar o crescimento de suas
filhas, destruiu a possibilidade de ter um casamento bem sucedido e,
por fim, ensejou um verdadeiro atentado contra a dignidade humana.

E finaliza o Juiz:
Paulo Porteiro, execrado pela mídia, condenado
torturado por outros presos (f. 139), abandonado
apartado violentamente do convívio com as filhas já
decantada dignidade da pessoa humana, fundamento
(art. 1º, CF/88).

pelo Estado,
pela esposa,
não possui a
da República

A vida real, assim como a ficção de Kafka, também está recheada de um
surrealismo grotesco, aliás, característica dos tempos modernos!
K. é sempre humilhado. Não sabe do que é acusado, não sabe quem o acusa, não
sabe o fundamento da lei. Paulo Porteiro sabia disso tudo e sabia mais: não era ele o
homem que procuravam!
Mas o Direito não leva em consideração os sentimentos. O Direito é técnico,
abstrato, burocrático, instrumental. Embora o Estado de Direito moderno seja pautado
pela presunção de inocência, a sociedade é pautada pela culpa!
O processo, nos tempos atuais, é um espetáculo banal (vide Caso Bruno, Caso
Yoki, Ação Penal 470 etc). A mídia utiliza o Direito para alimentar a indústria do medo.
Políticos utilizam-no para campanhas. A liberdade do "bandido" deve ser restringida
para o bem da sociedade. Ocorre que, não raras vezes, o "bandido" é um Josef K., um
Paulo Porteiro. Para esses, bem, para esses resta o horror desgraçadamente humano
dos tempos atuais.
3

O BANCO

O contraponto da desordem causada na pensão seria, certamente, a vida de K. no
banco onde trabalhava. Lá tinha sua rotina, sua mesa, seu chefe, seus subalternos. Tudo
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na "maior ordem", como a gaveta de sua escrivaninha. A chegada ao banco é o primeiro
"respiro do leitor" desde o início do livro.
Após a tumultuada primeira metade do capítulo um, o guarda afirma numa
passibilidade quase britânica:
Por outro lado, não quero dizer de modo algum que o senhor deva se
desesperar. Não; por quê, aliás? O senhor está apenas detido, nada
mais. Eu tinha isso a lhe comunicar, já o fiz e vi também como o
senhor o recebeu. Sendo assim, por hoje basta; podemos nos despedir,
embora só provisoriamente. Decerto agora o senhor quer ir ao banco,
não é? [...] O senhor me entendeu mal. É claro que o senhor está
detido, mas isso não deve impedi-lo de exercer a sua profissão,
tampouco deve ficar tolhido no seu modo de vida habitual (KAFKA,
2005, p. 20).

O alívio dura pouco. Um leitor desatento pensaria que estar detido não é
realmente assim tão ruim, e que aquele teatro todo do início do livro não passa de um
grande mal-entendido. Porém, neste momento entra em cena a refinada ironia
kafkaniana. Diz o guarda que o havia liberado para ir ao banco:
Eu havia presumido que o senhor queria ir ao banco. Já que presta
atenção em todas as palavras, eu acrescento: não o estou coagindo a ir
ao banco, apenas supus que o senhor quisesse. E para lhe facilitar isso
e tornar sua chegada ao banco o mais possível despercebida, coloquei
estes três senhores, seus colegas, à sua disposição (KAFKA, 2005, p.
20).

Sim, os três "guardas" que o detiveram pela manhã eram, na realidade,
funcionários do banco. O leitor familiarizado com a literatura de Kafka apenas se
diverte, porém o leitor que não conhece as características do autor, toma (mais) um
choque. A vida é realmente surreal!
Esta passagem marca a dicotomia presente em toda a obra kafkaniana. A ida ao
banco representa uma faceta da prisão ou a esperada liberdade?! A prisão é
efetivamente o cárcere ou é a própria cidade onde o indivíduo está inserido?! A chegada
ao banco será um evento "natural" ou "extraordinário"?!
Parece lógico/natural chegar ao banco, afinal isso acontece todos os dias, mas do
mesmo modo, reside na chegada deste dia o absurdo de se chegar "detido"! Esta é
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também uma face da contradição da cidade moderna. Não se sabe, ao certo, se a
engrenagem funciona num sentido ou em seu contrário.
Refletida essa dicotomia na música, pertinentes são os versos do compositor
Marcelo Yuka em "A minha Alma (A paz que eu não quero)”: "As grades do condomínio
são para trazer proteção, mas também trazem a dúvida se é você que está nessa
prisão!".
Na cidade moderna a casa tem muros e grades, os vidros, do carro e da casa, são
blindados, o carro não sai da garagem sem seguro... afinal quem é refém de quem?!
Josef K. vive o dilema de ter sido detido sem saber o motivo, sem saber de quem
emana a ordem e muito menos em que lei está sendo enquadrado. Logo ele, que
mantinha suas gavetas, metáfora da vida, em perfeita ordem e harmonia. Ao que
parece, Franz Kafka, bacharel em direito, provocador de primeira grandeza, tentava
através da literatura entender porque os códigos, apesar de acessíveis, eram/são tão
incompreensíveis. O Direito ao mesmo tempo em que pretende instituir os sujeitos,
ordená-los e ser racional, é um dispositivo de poder. O Direito, sobretudo, é um saber
privilegiado de poucos. Josef K., embora inserido na "máquina", parece não fazer parte
dela.
Em um momento, ao chegar numa vazia sala de audiência (capítulo terceiro), ao
avistar em cima da mesa alguns livros perguntou à mulher que cuidava do local se
poderia ver os livros, ao que esta prontamente respondeu que não, não era permitido
ver os livros, pois estes pertenciam ao juiz de instrução. Em um misto de
incompreensão e inconformismo, Josef K. diz: “Ah sim, com certeza os livros são
códigos e é típico dessa espécie de tribunal que se condene não só quem é inocente,
mas também que não sabe de nada.” (KAFKA, 2005, p. 55).
Apesar de ser peça integrante da engrenagem, K. parece ser tão insignificante que
a ele não são dadas as devidas explicações. O conflito existente gira em torno da
tentativa de compreensão e da constatação do absurdo. Assim se dispõe na obra, assim
se verifica na cidade real.
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Kafka consegue, em O processo, representar não só o Estado Burocrático de
Direito, mas representar, de certa forma, todo o paradoxo jurídico que veio a ser
conhecido, posteriormente, nos regimes totalitaristas do século XX.
Seu falecimento ocorreu em 1924, mas ninguém ousaria duvidar que um judeu
retirado de seu salão de barbearia na Polônia, levado a um campo de concentração em
1941 (dezessete anos após a morte do autor), morto em câmaras de gás ou num simples
"paredão" poderia muito bem ser um Josef K. da vida real. E tudo isso legitimamente
respaldado pelo Direito, consignado pelas leis alemãs instituídas pelo Partido Nacional
Socialista dos Trabalhadores Alemães.
4

O TRIBUNAL

O primeiro inquérito de Josef K. estava marcado para acontecer na manhã de um
domingo, ironicamente para “não perturbar K. na sua atividade profissional”.
Ao se aproximar do local onde prestaria seu primeiro depoimento, K. observa a
cidade:
A Rua Julius, onde o tribunal deveria estar, e em cujo começo K. ficou
parado por um instante, tinha dos dois lados prédios quase uniformes,
altos cinzentos, de aluguel, habitados por gente pobre. [...] K. se
aprofundou na rua, devagar, como se agora já tivesse tempo, ou como
se o juiz de instrução o visse de alguma janela e portanto soubesse que
ele havia chegado. [...] Irritou-se por não lhe terem indicado melhor o
caminho, sem dúvida o tratavam com estranha negligência ou
indiferença, ele pretendia deixar isso registrado em alto e bom som
(KAFKA, 2005, p. 38).

Ao chegar no prédio onde aconteceria o interrogatório, o protagonista encontra
um ambiente hostil e opressivo, em que é necessário ficar curvado para prestar seus
esclarecimentos, como numa espécie de reverência. O inominado juiz da instrução
então inicia a inquirição perguntando se K. é pintor de paredes, ao que este responde
negativamente, esclarecendo que é na verdade procurador de um grande banco e
aproveitando a oportunidade para protestar sobre o absurdo processo a que vem sendo
submetido, com informações desencontradas e nenhum esclarecimento.
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O interrogatório prossegue num ritual de absoluto surrealismo ao ponto de Josef
K., irritado e confuso, deixar a sala de audiência, não sem antes ser advertido pelo juiz
sem nome:
Só queria chamar a sua atenção – disse o juiz – para o fato de que o
senhor hoje – isso ainda não deve ter chegado à sua consciência – se
privou da vantagem que um inquérito, de qualquer modo, representa
para o detido (KAFKA, 2005, p. 51).

Ao procedimento somam-se inúmeras situações como as descritas acima, que
acabam por demonstrar que Josef K. está na engrenagem do Judiciário, mas é peça
insignificante!
O Estado está aparelhado tão burocraticamente que suas tentativas de
esclarecimentos restam sempre vãs. Não sendo possível compreender por si próprio a
natureza oculta dos códigos e os interesses desconhecidos dos julgadores, contrata um
advogado. Melhor sorte não ocorre ao pobre homem. Assim pode ser resumida sua
relação com o ilustre causídico contratado:
De quando em vez, o advogado fazia a K. umas advertências ocas de
sentido, como as que se fazem à crianças. Por conversas assim tão
inúteis quanto maçadoras não tencionava K., quando o advogado lhe
apresentasse a conta final, dar nem um chavo. Depois do advogado
considerar que K. estava suficientemente humilhado, punha-se
geralmente a elevar-lhe um pouco o moral (KAFKA, 2005, p. 115).

Ao tecer seus comentários à obra-prima de Kafka, o Professor Émilien Vilas Boas
Reis, da Escola Superior Dom Helder Câmara assim se posiciona3:
Josef K. não compreende seu processo, mas tudo tem implicitamente
um motivo. A ordem é assegurada por uma pretensa racionalidade
que, no fim das contas, se mostra inapta para justificar o absurdo que
é o mundo. O personagem principal também ilustra uma culpa
inerente à sua existência (o próprio K. no fim das contas se diz
culpado). Mas não é uma culpa originada pelo pecado original cristão,
pois, num mundo sem Deus, o aparelho burocrático faz esse papel. Se
antes os desígnios divinos eram impenetráveis, agora isso é ilustrado
pela burocracia estatal.

3

Disponível em: <http://www.domtotal.com/colunas/detalhes.php?artId=3702>. Acesso em: 28 out.
2014.
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Ao longo da inexplicável história vivenciada, Josef K. presencia sessões de
espancamento, audiências infundadas, convive com advogados evasivos para, ao final,
ser esmagado pela máquina burocrática.
Pouco importa quem ele é ou o que ele fez. Não adianta se revoltar. Na véspera de
seu trigésimo primeiro aniversário, por volta de nove horas da noite, dois homens
chegam à casa de um resignado Josef K (“a única coisa que posso fazer agora é
conservar até o fim um discernimento tranquilo”).
Levam-no pelas ruas escuras da cidade como se fosse um verdadeiro corredor da
morte. A existência em si era a sua própria prisão, a cidade apenas representava o
labirinto inescapável das vicissitudes humanas.
K. e os dois senhores pararam numa pequena pedreira abandonada e erma, perto
de uma casa ainda bem urbana. Com uma faca de açougueiro comprida, fina e afiada
dos dois lados, tiraram-lhe a vida. Morreu como um cão.
5

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A riqueza literária de O processo permite que a obra seja analisada sob uma
diversidade de hipóteses de interpretação. A tentativa desta pesquisa foi oferecer uma
chave de leitura para verificar se a pretensão inicial pode ser comprovada, qual seja,
compreender a cidade kafkaniana como uma representação do Estado Burocrático de
Direito.
Como visto, inúmeras passagens do livro corroboram a possibilidade de leitura
aventada inicialmente. A maneira como a pensão é mostrada, a ordem estabelecida que
imperava na pensão antes de o personagem ser detido, a posição ocupada por Josef K.
no banco em que trabalhava, a desordem e o caos instaurados a partir do início do
processo, a disposição dos prédios no caminho para o tribunal, a necessidade de
“reverência” na sala de audiências, enfim, todas as passagens destacadas no texto
indicam a viabilidade de ser realizada a leitura proposta.
O surrealismo grotesco e os absurdos do processo também representam a vida na
cidade moderna. Foi possível observar que, assim como K. fora tomado de assalto com
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o seu processo, inúmeras vítimas dos regimes totalitários no Século XX também
tiveram suas vidas devastadas “em nome da lei”.
Não apenas os regimes de exceção lançaram mão da burocracia estatal para
justificar seus atos, os Estados considerados democráticos da atualidade também
cometem seus equívocos judiciários, como visto no caso concreto ocorrido
recentemente em Minas Gerais. Atribuir ao Estado o dever de indenizar representa um
ato de coragem do magistrado mineiro, já que a sentença afasta a hipótese de
responsabilidade subjetiva do Estado, corrente doutrinária dominante no ordenamento
jurídico brasileiro. Ainda que a decisão seja apenas de primeira instância, podendo ser
modificada pelos Tribunais Superiores, decidir em sentido contrário da maioria é
medida admirável em tempos atuais, onde os modelos pré-fabricados de sentença
imperam nos gabinetes de todas as instâncias.
Ao final, K. é levado para um local abandonado e escuro. A vergonha, que atinge a
todos, definitivamente, sobreviveu a ele. O romance é atemporal. A possibilidade de
interpretação é infindável. Esta é mais uma e pretende, singelamente, despertar no
leitor a curiosidade para uma nova leitura.
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A DESPERSONALIZAÇÃO DO SUJEITO COM O PROCESSO PENAL:
UMA (RE)INTERPRETAÇÃO DE KAFKA
SOB A ÓTICA DO PROCESSO PENAL

F ELIPE A NTUNES 1
S ALETE O RO B OFF 2
RESUMO: A história narrada por Franz Kafka, em sua obra A metamorfose, já
bastante traumática, quando vista pela da ótica do Direito pode ir além. Gregório,
personagem principal, era um jovem trabalhador, que carregava em seus ombros o
peso do sustento da família trabalhando como caixeiro viajante – vendedor. Um
dia, ao despertar, vê-se “metamorfoseado”, instantes depois, compreendendo a
gravidade do problema, tem sua maior preocupação em saber como sua família o
receberia naquela ‘nova’ forma, e como ele poderia levantar para retornar ao
trabalho. Lançando-se luz na filosofia do Direito, é possível enxergar a ligação entre
a arte e o sistema jurídico, tornando-o mais acessível ao leitor. Através da ótica do
Direito na literatura, é possível perceber a mutação, sofrida pelo sujeito após ficar
trancado em seu quarto, capaz de mudar o restante de sua vida familiar, social e
demais contextos em que for inserida. A trama vivida por Gregório faz alusão ao
carma suportado por inúmeros réus no processo penal brasileiro, que, após uma
condenação, ou mesmo antes dela, tem seu destino definido, cabendo a eles
unicamente aguardar o último suspiro na escuridão estendida pela solidão. A força
da hermenêutica é capaz de (re) posicionar a intenção do autor, tanto nas obras de
ficção quando aos textos normativos, daí a importância de ser estudada sob todas
as óticas, a fim de enriquecer a retórica e acessibilizar o Direito àqueles que o
desejarem. O método utilizado será o dedutivo e técnica de pesquisa bibliográfica.
PALAVRAS-CHAVE: direito; hermenêutica; literatura.
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INTRODUÇÃO

Acadêmico do Curso de Graduação em Direito - Faculdade Meridional - IMED de Passo Fundo. Membro
do projeto de pesquisa: Energias renováveis como opção de sustentabilidade: escolhas públicas e
proteção jurídica da inovação para o desenvolvimento, Coordenado pela Prof. Dr. Salete Oro Boff.
Pós-Doutora em Direito. Professora do PPGD IMED. Grupo de Estudos “Direito, Novas Tecnologias e
Desenvolvimento”, Linha de pesquisa Mecanismos de efetivação da democracia sustentável.
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Buscamos, através deste artigo, demonstrar a íntima ligação jurídica com
inúmeras obras literárias. Desde o começo das leis escritas, essas duas ciências - Direito
e Literatura, têm caminhado lado a lado. Não é seguro, nem possível citarmos o
momento em que isto ocorreu, mas, o fato é que, algumas obras, como a que
mostraremos a seguir, demonstram estas ligações, indo de encontro a um novo pensar
jurídico, auxiliado por uma nova linguagem formada pelo Direito e pela Literatura.
O presente estudo será abordado através do método hermenêutico, que traduz as
dúvidas jurídicas, bem como as interpretações do ser. O ser humano está
constantemente interpretando, para interpretar é necessário compreender. Para
compreender, faz-se necessária de uma pré-compreensão, que é obtida através da
linguagem, da comunicação social.
A hermenêutica está presente em todas as transmissões de pensamento, seja
consciente ou inconscientemente, através da transmissão de pensamento se formam as
comunicações sociais. A comunicação é o processo psicológico pelo qual se realizam as
transmissões interpessoais de idéias, sentimentos e atitudes. Enfim é a linguagem,
portanto, que permite essa comunicação, fazendo com que o conhecimento possa ser
reproduzido.
A Literatura é a arte das possibilidades, pode se chegar ao infinito, a utopias,
"tudo é possível”, já como diria Ost3 o direito é a arte do “não deves”. A união dessas
linguagens traria um bem profundo ao Direito, pois deixaria de ser um sistema isolado,
codificado, ganharia mais liberdade sem trair sua essência.
2

A LIGAÇÃO ENTRE O DIREITO E A LITERATURA

Não obstante a estranheza, em um primeiro momento, entre a estreita ligação do
estudo do direito e da literatura, quando esta passa a ser analisada sob a ótica jurídica,
ou é pré-compreendida como direito, toma o condão de aperfeiçoar o jurista, tornandoo mais sábio e prudente.

3

OST, François. Contar a lei: fontes do imaginário jurídico. São Leopoldo: Unisinos, 2004, p. 23
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Neste sentido, evidente é a capacidade de criação e recriação da ficção ou da
realidade, dos fatos, a partir da emoção, sentimento, pontos de vista, técnica narrativa e
influência cultural da arte literária.
Um texto, segundo Jose de Nicola4, se torna literário a partir do momento em que
existe a função poética da linguagem. Essa função se dá quando, com palavras cheias de
significado, a intenção do autor está voltada para a própria mensagem.
A literatura é a arte pela qual podemos expressar-nos, reunindo aspectos sociais,
culturais, maneiras de pensar, entre tantos outros fatos que a enriquece, pelo texto.
Deste modo, podemos identificar que o que difere um texto literário, de outro qualquer,
é o modo com que a sua narrativa é construída, embasada e defendida.
O que um (bom) jurista faz, se não apoiar-se em seus argumentos utilizando-se
das palavras, da arte da retórica? Nada além de persuadir os outros da justiça e da
verdade de suas causas. Esta técnica de persuasão em nada difere da linguagem poética
que é utilizada na poesia. Para que se possa convencer os outros da sua conclusão, ele
tem que utilizar-se das mais diversas áreas do conhecimento humano, buscando desta
forma, a melhor maneira de defender seus interesses e valores.
O conhecimento das palavras, que é obtido através destas obras literárias,
enriquece a linguagem jurídica, esta, sempre requisitada nos mais diversos pontos do
direito, tais como os júris, debates orais, alegações, depoimentos, sentenças, apelações.
A arte da oratória, quando enriquecida com palavras e bem proferida alcança
admiração. O próprio Imperador Justiniano de Roma louvava os juristas5, apreciava
muito mais a toga do que as espadas, a ponto de conceder aos advogados as maiores
honras, graças e privilégios, como demonstra o trecho de seu discurso:
[...] que los abogados no triunfan menos com la invencible fuerza de la
eloqüência, que los Conquistadores com la de lãs armas: y que no

4
5

NICOLA, Jose de. Literatura brasileira: das origens aos nossos dias. São Paulo: Scipione, 1998.
TONET, Fernando; BORTOLOTI, José Carlos. A linguagem jurídica e sua verossimilhança com a
literária. Revista do Curso de Direito da Faculdade da Serra Gaúcha. Ano 5, n. 9. Caxias do Sul: FSG,
2001, p. 96.
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contribuian menos á la defesa de los pueblos y conservacion de los
estados, que los Generales com sus numerosos exércitos6.

Vemos então, a partir deste mesmo discurso proferido há séculos, pelo imperador
Justiniano, que a arte de bem falar é mais poderosa do que um exército e suas armas
devastadoras, pois esta, sem apelar a um único ato de violência, convence uma
sociedade inteira do que é certo e o que é errado. A retórica e a oratória fascinavam os
homens já na Grécia Antiga.
As palavras possuem “poder”. Somente o ser humano utiliza-se das palavras
como meio de comunicação. Através delas, elaboramos frases para expressar tudo
aquilo que adotamos como verdade. Quando externadas, também por meio da
literatura, de um modo conciso e bem empregadas, elas têm o poder de moldar a
realidade a nossa volta, convencendo, criando e reformulando o entendimento daqueles
que as ouvem.
O estudo do direito e literatura surgiu em meados dos anos 70 nos Estados
Unidos, com o Law and Literature Movimente. Ao longo dos anos, através de estudos e
pesquisas, o estudo se subdividiu em três ramificações: o Direito na Literatura, o
Direito como Literatura e o Direito da Literatura, utilizadas como pontos básicos da
pesquisa tanto nos Estados Unidos, quanto na Europa e no Brasil. Cabe ressaltar que
essas divisões são apenas pedagógicas e, sendo assim, não dividem o objeto de estudo,
apenas auxiliam para uma melhor compreensão.
Breve e sucintamente pode-se explicar a caracterização de cada uma destas
ramificações: Direito como Literatura: demonstra a literatura sendo utilizada pelo
direito, de modo que o torne mais humano, compreensível e claro sem “firulas”,
fazendo com que se assemelhe a uma obra literária e o insira no contexto social. O
direito pode ser visto como uma arte que dialoga com as demais artes. Assim a arte do
direito e a da literatura passam a se constituir como um todo, captando a realidade e a
essência da juridicidade7.
6

7

Ciência Del Foro ó Reglas Para Formar um Abogado. Impreta de Pacheco. Madrid 1794, p. 09. Versão
atualizada ano 2002. O livro citado foi criado pelos maiores juristas espanhóis da época.
LA FONTAINE, Jean de La. Fábulas de La Fontaine. São Paulo: Edigraf, 1957, t. III, p. 735.
KATHÁRSIS - CENTRO DE ESTUDOS EM DIREITO E LITERATURA DA IMED

417

ANAIS DO II CIDIL

V. 2, N. 1, JUL/2014

O direito da Literatura: Aqui percebe-se a literatura protegida pelas leis e
normas jurídicas. Segundo Schwartz, é o “ramo do sistema jurídico que já recemeu as
informações necessárias advindas do sistema da arte e do sistema político”8. Podem ser
reconhecidos como os códigos e demais leis e normas do sistema jurídico.
Por sua vez, o direito na literatura, aqui proposto, pretende estudar as maneiras
com que o direito é demonstrado através da arte literária. Cada forma de representação
pode interessar a determinado ramo jurídico9.
3

BREVE ABORDAGEM DA NOVELA DE KAFKA

Estudando-se a obra A metamorfose, de Kafka, sob a ótica do direito na
literatura, pode-se ir além da simples história do caixeiro viajante que, da noite para o
dia, transforma-se num inseto – embora não revelado pelo autor, acredita-se tratar de
um besouro.
Embora a novela possa parecer apenas um conto literário com o poder de fazer o
leitor viajar nas entrelinhas do enredo, quando há um cruzamento da obra com o
direito, mais precisamente no penal, é possível observar íntimas semelhanças do
ocorrido com o senhor Samsa, o caixeiro viajante “metamorfosado”, com a realidade de
inúmeros réus brasileiros.
Ao perceber sua impossibilidade de levantar e seguir para a rotina diária de
trabalho, com o qual subsidiava o sustento da família, Samsa só preocupa-se em
encontrar um meio de sair daquela situação sem preocupar sua família.
Ao dar conta do atraso do filho, a senhora Samsa vai até a porta de seu quarto e o
chama. Este ato é, depois, repetido por ela e seguido pela sua irmã caçula.
O pai, já menos paciente, bate na porta de seu quarto informando que o patrão já
fora atrás de Gregório, afirmando que caso não fosse trabalhar, perderia o emprego e a
família ainda teria de arcar com o adimplemento de uma antiga dívida para com ele.

8

9

GERMANO, Schwartz; Elaine Macedo. Pode o direito ser arte? respostas a partir do direito & literatura.
Publica Direito – COMPEDI, Manaus, p. 1013-1031.
Id., ib.
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Após muitos pedidos, Gregório reúne todas suas forças e consegue abrir a porta
de seu quarto. Quando seu patrão, seus pais e sua irmã o enxergam, passam a gritar,
chorar e até desmaiam com sua aparência asquerosa.
Embora toda a perplexidade dos que ali o viam, o então inseto toma coragem e
diz que, ainda que toda aquela situação lhe fosse desfavorável, não desistiria de seu
emprego, uma vez que dele dependia toda sua família. Todavia, em que pesem todos os
argumentos exarados por Gregório, seu chefe, passo a passo, deixa sua residência,
como fugindo de uma criatura devoradora.
Sua família, em um primeiro momento, procura forma de alimentá-lo, já que a
comida dos humanos não lhe era apetitosa. Assim, ainda que trancado em seu quarto,
sua mãe e irmã trataram de reorganizar os móveis, de modo a facilitar sua locomoção e
bem estar, levando-lhe restos de alimento e frutas velhas para saciar sua fome.
Porém, os cuidados logo deram lugar ao descaso. A repulsa era tamanha ao ponto
de seu pai lhe encravar uma maça em seu dorso, após persegui-lo pelo quarto.
Assim, pouco a pouco as dívidas da família deve de ser drasticamente reduzidas.
Todos passaram a trabalhar mais para prover o sustento. Ora, tanto esforço fez com
que Gregório fosse esquecido em seu quarto escuro, onde, gradativamente, foi se
entregando pelo ferimento em suas costas. A tristeza pelo descaso da família a quem ele
tanto se dedicara tirou-lhe o apetite, razão pela qual não alimentava-se mais.
Mais alguns dias se passaram, porém, o esquecimento dos familiares só
aumentava, ao passo que a pobre criatura definhava-se no seu casulo. Pouco tempo
depois, ao abrir a porta do quarto, a família encontra Gregório morto, tinha há
instantes dado seu último suspiro.

KATHÁRSIS - CENTRO DE ESTUDOS EM DIREITO E LITERATURA DA IMED

419

ANAIS DO II CIDIL

4

V. 2, N. 1, JUL/2014

A METAMORFOSE DA DESPERSONALIZAÇÃO DO SUJEITO
NO PROCESSO PENAL

Com esta breve sinopse realizada, já é possível, através do prisma jurídico e do
estudo do direito na literatura, observar as semelhanças com o tema proposto.
Gregório, assim como grande parte dos réus no sistema penal brasileiro, foi
abandonado por aqueles que deveriam ser seus “curadores”.
A “coisificação” dos réus, todavia, diferentemente da sofrida pelo personagem
principal da obra, é real. O processo de metamorfose sofrido pelos apenados consiste
no fato de terem sucumbidos seus direitos e garantias constitucionais. Uma vez que
simplesmente são colocados em penitenciárias precárias, sem o mínimo de higiene,
com uma hiperlotação - por exemplo, o presídio central de Porto Alegre – considerado
o pior do Brasil em 2012, segundo Machado (2012) ultrapassa os 200% de sua
capacidade10.
A sociedade passa a buscar subterfúgios para a demonização daqueles que
cometeram ilícitos, empregando discursos levianos e sem o mínimo de humanidade.
Esquecendo, porém, que com isto também estão quebrando normas e princípios do
ordenamento jurídico pátrio. O doutrinador Gunther Jakobs, em uma de suas obras
relata:
Como é sabido e não necessita de referência alguma, em muitos
lugares do mundo, ocorrem vulnerações extremas de direitos
humanos elementares. Agora, ali onde ocorrem, estas vulnerações
acontecem porque os direitos humanos naqueeles lugares até o
momento não estavam estabelecidos no sentido de que fossem
respeitados em linhas gerais, pois ao contrário, também nesses
territórios seriam entendidas as vulnerações como perturbações da
ordem estabelecida e seriam sancionadas, sem necessidade de uma
jurisdição exterior. Portanto, são alguns Estados – fundamentalmente,
ocidentais – que afirmam uma vigência global dos direitos humanos,
vigência que é negada no lugar de comissão de atos, de maneira
radical e exitosa, ao menos por parte dos autores. Agora, o autor
sempre nega a vigência da norma que proíbe o fato a respeito da
conduta que planeja; pois ao contrário, não poderia praticar o ato. Em
conseqüência, parece que em todo caso – tanto no caso de uma
10

MACHADO, Wagner: “Fórum da Questão Penitenciária elabora carta relatando limitações do Presídio
Central de Porto Alegre”. Rádio Guaíba, Porto Alegre, 02 ago. 2012.
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vulneração de direitos humanos em qualquer lugar do mundo como na
hipótese básica de um delito dentro do Estado – o autor se dirige
contra a norma proibitiva e que a vigência da norma, afetada por ele, é
confirmada em sua intangibilidade pela pena. Entretanto, esta
equiparação suporia desconsiderar diferenças essenciais11.

São nítidos os problemas do ius puniendi do Estado, que, ao que parece, está no
apogeu dos descumprimentos, tanto dos direitos humanos como dos próprios
princípios fundamentais garantidos na nossa constituição, que é uma constituição
cidadã, tais como o da cidadania12, da dignidade da pessoa humana13, bem como os
direitos individuais e coletivos, a exemplo desse, o garantido no Artigo 5º - III da
Constituição, o qual versa que: “ninguém será submetido à tortura nem a tratamento
desumano ou degradante”, pois a prisão, em suas condições atuais, não fornece
absolutamente nada além de exatamente o contrário no disposto nesse direito, pois é
algo desumano, que degrada, além do corpo físico, o psíquico dos apenados.
A finalidade do Direito Penal no Estado, e compreenda-se aquele como pena, é
dependente da função que esta obtiver dentro deste ordenamento jurídico. Deste modo,
não há como separar pena e Estado, porquanto estão relacionados entre si. Assim,
pode-se dizer que o Estado e a pena evoluem – ou não – na mesma velocidade e
direção, de modo que o direito de punir estatal nasce com a violação da norma, com a
ação ou omissão que resultar em lesão a determinados bens jurídicos14.
Não há que se altercar da necessidade de punição daqueles que incidirem na
tipificação legal. Tal medida é imprescindível para a convivência em sociedade. Porém,
considerando que esta deve ter um caráter ressocializador, para que surta efeitos, são
necessárias a observância dos direitos dos apenados. Mesmo Beccaria15, que tinha uma
11

12
13
14

15

JAKOBS, Günther. Direito penal no inimigo: noções e críticas. In: JAKOBS, Günther; MELIÁ, Manuel
Cancio. Trad. de André Luís Callegari, Nereu José Giacomolli. 2. ed. Porto Alegre: Livraria do Advogado,
2007, p. 46.
Constituição da República Federativa do Brasil de 1988: Artigo 1º - II.
Id., ib.
BITENCOURT, Cezar Roberto. Falência da pena de prisão: causas e alternativas. 4. ed. São Paulo:
Saraiva, 2011, p. 114.
BECCARIA, Cesare. De los delitos y de lãs penas, p. 82, apud BITENCOURT, Cezar Roberto. Falência
da pena de prisão: causas e alternativas. 4. ed. São Paulo: Saraiva, 2011, p. 57.
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idéia de que a prisão deveria ser entendida como uma forma de punição e sanção pelos
delitos, já assinalava uma necessidade de reforma:
Considerava que nas prisões não devem predominar a sujeira e a
fome, defendendo uma atitude humanitária e compassiva na
administração da justiça. Criticava as prisões de seu tempo: “porque
parece que no presente sistema criminal, segundo a opinião
dominante, prevalece a idéia da força e a prepotência da justiça,
porque se atiram confundidos em uma mesma caverna os denunciados
e os condenados”. Os princípios reabilitadores ou ressocializadores da
pena têm como antecedente importante esses delineamentos de
Beccaria, já que a humanização do direito penal e da pena é requisito
indispensável. É paradoxal falar da ressocialização como objetivo da
pena privativa de liberdade se não houver o controle do poder punitivo
e a constante tentativa de humanizar a justiça e a pena16.

Considerando que, embora o código de processo penal tenha passado por
recentes reformas, a fim de acompanhar a evolução social e jurídica, o código penal está
bastante defasado, uma vez que promulgado na década de 40. Talvez muito por isso se
tenha tão vivo o pensamento inquisitório na sociedade contemporânea. Na qual aqueles
que cometem delitos são tidos como a escória, sem direitos ou dotados de quaisquer
características humanas.
Para evitar tal “despersonalização” do sujeito, mister se faz que toda aplicação e
execução da pena a ser cominada àqueles que violarem o bem jurídico tutelado pela
norma penal, passe sob a égide do prisma constitucional, de modo que se possa
garantir a eficácia da pena, viabilizando uma ressocialização por parte do apenado e,
por outro lado, prepare a sociedade para recebê-lo ao término desta.
A situação no processo penal brasileiro, na atualidade, é instável e
perturbadora, em face da necessidade de sua vinculação à Constituição
e de sua atuação infrutífera, desastrosa e destruidora dos sujeitos no
processo, maquiadora do processo como sistema e aniquiladora dos
sujeitos que atuam no processo; aniquiladora do ser que recebe a
carga coativa (réu – sanção). Como regra, a situação é mais
perturbadora porque o sistema criminal está destinado para incluir
nele, negativamente, como sujeito passivo, o excluído pela sociedade,
quem é, como regra, o réu do processo criminal. O tratamento
recebido pelo sistema e pela potestade jurisdicional, quem deveria
amenizar os danos, é de excluído do sistema, como sujeito que
16

BITENCOURT, Falência ..., p. 57.
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ingressa no processo já como culpado. Assim é tratado em todo o
processo, ocorrendo uma inversão da presunção. Ademais, não é
perfeita, pela própria natureza dos agentes que atuam no processo17.

Assim, para evitar-se aconteça com os réus e/ou apenados do sistema
prossessualístico penal brasileiro o que aconteceu com Grégor Samsa, por ter mudado
sua condição inicial de pessoa para um inseto, do qual os próprios familiares
esquivavam-se, aprisionando-o em seu quarto, o qual era aberto somente para dar-lhe
de comer, desconsiderando, assim todas as suas demais necessidades, ou mesmo
omitindo-se em empreender esforços para buscar uma eventual solução para o
problema que a criatura enfrentava, se faz necessária a mudança de concepção. Passar
as normas e, principalmente o pensamento de todos os sujeitos atuantes no processo, e
aqui estende-se a qualidade à sociedade, porquanto necessária sua preparação para
receber novamente o réu quando este terminar o cumprimento da pena, através do
prisma constitucional e da égide dos direitos humanos comuns à todos, inclusive os
apenados.
5

CONSIDERAÇÕES FINAIS
O jurista que desembarca em terra literária assemelha-se a Colombo
pondo os pés no novo mundo – ignorante da natureza exata de sua
descoberta: ilha ou continente?18

O Direito e a Literatura constituem um campo fértil, justamente porque ambas as
disciplinas são diretamente regidas por atividades interpretativas.
É sabido que as interpretações são feitas pelos entes interpretativos e não
meramente encontradas, só através da linguagem podemos reproduzir conhecimentos.
Muitas vezes, os textos dizem muito mais do que seus autores gostariam de dizer, mas
muito menos dos que os leitores gostariam que dissessem.

17

18

GIACOMOLLI, Nereu José. Exigências e perspectivas do processo penal na contemporaneidade. In:
GAUER, Ruth Maria Chittó et al. (Org.). Criminologia e sistemas jurídico-penais contemporâneos II
Porto Alegre: EDIPUCRS, 2010, p. 274 – 294.
OST, François. Contar a lei: fontes do imaginário jurídico. São Leopoldo: Editora Unisinos, 2004, p. 58.
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O sistema jurídico vive no entremeio deste paradoxo, pois tem uma vasta
linguagem que diz muito pouco para seus intérpretes, às vezes quase nada, enquanto
seus leitores esperam sempre mais.
É neste ponto que acreditamos que o Direito e a Literatura são mais um
instrumento ao auxílio do Direito, pois tem uma linguagem livre, que chega a todos os
entes sociais, sem formalismo e rigidez.
Espera-se que os juristas libertem-se dos grilhões da velha retórica, através de
uma nova linguagem, adaptada à sociedade a que é dirigida.
O conhecimento da literatura, para o enriquecimento do jurista, é imprescindível.
De tal modo que, aquele que desejar exercer a sua função sem esse conhecimento, sem
argumentação, sem lógica, e não conseguindo um correto manuseio das palavras fica
tão impossibilitado quanto um carpinteiro dar forma à madeira sem a matéria prima. A
poesia literária é necessária para obtermos a mais pura das interpretações das normas
jurídicas, pois elas nos sensibilizam, nos possibilitam sair do plano objetivo e
alcançarmos o da aplicação.
A narração literária está cheia de humanidade, pois está intimamente ligada às
ocorrências sociais, enquanto os nossos códigos, em seus textos sem fim, muitas vezes
criam normas que não passam de meros “sonhos”, pois aos que são garantidos os
direitos expressos em tais normas, ficam felizes por saberem que possuem tal direito,
porquanto aos que deveriam conceder esses direitos, se alegram por saberem que não
passa de uma formalidade, pois (a grande parte dos) os juristas não as sabem
interpretar, não fazendo assim, válido o que nelas contêm.
Por fim, fazendo-se alusão à lenda de Narciso, que certa vez, ao se debruçar às
margens de um rio manso, consegue ver sua imagem refletida nas águas, fica
“obcecado” pela sua própria beleza. Trazendo para o direito, o jurista que não
compreende a literatura, não busca nela, outras formas de interpretação, e fica detido
somente aos códigos, muitas vezes interpretáveis, se torna um ser narcisista, onde seus
instintos egoístas, que o consomem na sua mediocridade, o fazem pensar que existem
somente os textos normativos, e estes, por si só, são capazes de proporcionar condições
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e meios de interpretação e efetivação de tudo aquilo que temos direitos e deveres, ou
seja, os próprios códigos.
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DIÁLOGO DAS FONTES: UMA ANÁLISE JURÍDICA DO
POLIAMORISMO E DO ADULTÉRIO A PARTIR DE CONTOS DA
OBRA A VIDA COMO ELA É..., DE NELSON RODRIGUES1

M ARIA DO S OCORRO R ODRIGUES C OÊLHO 2
R OSÁLIA M ARIA C ARVALHO M OURÃO 3
RESUMO: É notório o fato de que a Literatura provoca grandes revoluções no
pensamento dos seus leitores, dentre os quais estão os operadores do Direito,
levando-os a desenvolver uma sensibilidade sobre as demandas sociais e acerca da
necessidade de o Direito e de modo mais específico, o Direito de Família, avançar
no sentido de abarcar tais demandas, alargando as garantias legais delas advindas.
Reconhecida esta interface entre o Direito e a Literatura, pergunta-se: De que
forma os contos produzidos na obra A vida como ela é..., de Nelson Rodrigues,
relacionam-se com o Direito de Família? Na busca de respostas para o problema
apresentado, tem-se como objetivo geral analisar contos pertencentes à obra
mencionada, à luz dos pressupostos doutrinários, legais, e jurisprudenciais
relacionados ao Direito de Família. Para que se possa atingir este desiderato
estabelece-se a relação entre Direito e Literatura, demonstrando a reciprocidade de
influências entre estas duas áreas do conhecimento; definem-se institutos
fundamentais do Direito de Família à luz do Código Civil de 2002 e da Constituição
Federal de 1988; relacionam-se contos produzidos em A vida como ela é...com
institutos do Direito de Família: poliamorismo e adultério. No tocante à
metodologia de trabalho, tem-se a pesquisa bibliográfica, de caráter
interdisciplinar, fomentado o diálogo das fontes (direito e literatura) a serviço de
uma melhor abordagem acerca do Direito de Família. Fundamenta-se este artigo
na Constituição Federal de 1988, no Código Civil de 1916 em confronto com o de
2002, Manuais de Direito de Família de autores consagrados como Carlos Roberto
Gonçalves, Pablo Stolze Gagliano e Rodolfo Pamplona Filho, Maria Berenice Dias,
1
2

3
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dentre outros, associados à análise jurídica de contos da obra A vida como ela é.....
Para a discussão da interface entre Direito e Literatura, utiliza-se Messaggia,
Parodia e Proppa, Trindade e Gubert e outros. Da análise empreendida, conclui-se
que na intersecção entre o Direito e a Literatura reside a interpretação do próprio
fenômeno jurídico, restando possível verificar as mudanças ideológicas que afetam
o Direito. Assim, na busca do conceito de entidade familiar, e da proteção dessa
família, é fundamental ter uma visão pluralista, que reconheça os mais diversos
arranjos vivenciais e a necessária tutela desses arranjos pelo Estado, a partir da
observância de um princípio basilar do Direito de Família: o da afetividade.
PALAVRAS-CHAVE: adultério; direito de família; direito e literatura; poliamorismo.

1

INTRODUÇÃO

É notório o fato de que a Literatura provoca grandes revoluções no pensamento
dos seus leitores, levando-os a desenvolver uma sensibilidade sobre as demandas
sociais e acerca da necessidade de o Direito e de modo mais específico, o Direito de
Família, avançar no sentido de abarcar tais demandas, alargando a garantia dos
direitos delas advindas. Reconhecida esta interface entre o Direito e a Literatura,
pergunta-se: De que forma os contos produzidos na obra A vida como ela é4...., de
Nelson Rodrigues, relacionam-se com o Direito de Família?
Na busca de respostas para o mencionado problema tem-se como objetivo geral
analisar contos Casal de três e O decote5, pertencentes à obra A vida como ela é..., à luz
dos pressupostos doutrinários, legais, e jurisprudenciais relacionados ao Direito de
Família. Para que se possa atingir este desiderato, cumpre: estabelecer a relação entre
Direito e Literatura, demonstrando a reciprocidade de influências entre estas duas
áreas do conhecimento; definir institutos fundamentais do Direito de Família;
relacionar contos produzidos em A vida como ela é...com institutos do Direito de
Família e utilizar métodos da hermenêutica jurídica para a leitura dos contos
rodrigueanos da obra em análise, favorecendo a interface entre Direito e Literatura.
No tocante à metodologia de trabalho, tem-se que a pesquisa bibliográfica de
caráter interdisciplinar, permitindo que os institutos do poliamorismo e do adultério

4
5

RODRIGUES, N. A vida como ela é... Rio de Janeiro: Saraiva, 2011.
Id. ib.
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sejam analisados sob novo enfoque ou abordagem, buscando novas conclusões.
Fundamenta-se este artigo em pressupostos teóricos oriundos da doutrina, do texto
legal, das jurisprudências, e de modo mais específico a Constituição Federal de 1988, o
Código Civil de 1916 em confronto com o de 2002, Manuais de Direito de Família de
autores consagrados como Carlos Roberto Gonçalves(2014), Pablo Stolze Gagliano e
Rodolfo Pamplona Filho(2012), Maria Berenice Dias(2006), dentre outros, associados
à análise jurídica de contos da obra A vida como ela é..... Para a discussão da interface
entre Direito e Literatura, utiliza-se Messaggia, Parodia e Proppa (2012), Trindade e
Gubert (2008) e outros.
Este estudo, portanto, tem caráter interdisciplinar, ou seja, promove-se um
diálogo entre o Direito de Família e a Literatura, notadamente no que toca ao
poliamorismo e ao adultério, confrontando o que se defendia acerca dessas relações nas
décadas de 50 e 60 do século XX, período em a obra de Nelson Rodrigues é construída,
e qual a evolução do Direito até o momento atual, no sentido de tutelar os direitos
oriundos desses diferentes arranjos familiares.
2

INTERFACES ENTRE DIREITO E LITERATURA

Na concepção de Messaggia, Parodia e Proppa (2012) para que o Direito se
desenvolva é fundamental que suas estruturas sejam formadas por elementos externos
a ele. Neste liame, encontram-se as múltiplas áreas do Conhecimento, com destaque
especial para a Sociologia, Filosofia, Economia, Antropologia, História, Psicanálise e a
Literatura6, as quais se tornam instrumentos da plena hermenêutica jurídica e têm
como objetivo atender às exigências da sociedade, que apresenta constantes
transformações.
Surge a relação entre o Direito e a Literatura e com ela emergem os diversos
aspectos em comum entre ambos, ou ainda presentes em um e que ajudam a construir
e desenvolver o outro. Essa relação, apresenta-se como alternativa para a abordagem
6

As expressões que aparecem em negrito na construção de todo o texto objetivam destacar palavraschave ou informações fundamentais para a compreensão dos institutos do Direito de Família estudados
e para o estabelecimento das ideias centrais acerca da interface entre Direito e Literatura.
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clássica do Direito, a qual é baseada em ideias do positivismo jurídico, possibilitando
uma visão interdisciplinar e diminuindo as diferenças temporais que existem entre o
Direito, consolidado na forma da lei, e a Sociedade, em permanente evolução.
Nesse sentido, prelecionam Trindade e Gubert7:
A possibilidade de aproximação dos campos jurídico e literário
favorece ao direito assimilar a capacidade criadora, crítica e inovadora
da Literatura e, assim, superar as barreiras colocadas pelo sentido
comum teórico, bem como reconhecer a importância do caráter
constitutivo da linguagem, destacando-se os paradigmas da
intersubjetividade e intertextualidade.

Na intersecção entre o Direito e a Literatura também figura a interpretação do
próprio fenômeno jurídico, restando possível verificar as mudanças ideológicas que
afetam o Direito, na linha temporal histórica. Outro fruto virtuoso é a abertura de
horizontes para a realidade social - que é a verdadeira destinatária não apenas das
normas, mas também da aplicação destas, distanciando-se um pouco do estrito
dogmatismo, porém não perdendo seu caráter científico8.
É importante evidenciar que a Literatura retrata diversos aspectos da realidade e
possui papel importante na relação com o público (sociedade), pois a obra é criada a
partir da experiência social do autor. Constitui-se no resultado de diversas práticas,
pressupostos e concepções expressas em valores e posturas, reconhecidos como tal,
pela coletividade. Quando se contextualiza a situação histórica e social da obra e do
autor, definindo o lugar onde foram escritas, as finalidades das questões levantadas por
esses intelectuais, em que veículos eram publicados e a que tipo de público o autor se
dirigia, tem-se, à mostra, a visão do escritor sobre a sociedade e os debates públicos
mais importantes de sua época.
São estes aspectos que se procura evidenciar nos contos integrantes da obra
rodrigueana A vida como ela é..., numa perspectiva de desnudamento das relações

7

8

TRINDADE, A. K.; GUBERT, R. M.; NETO, A. C. (Org.). Direito e literatura: ensaios críticos. Porto
Alegre: Livraria do Advogado, 2008, p. 12.
MESSAGGIA, Ricardo Reis; PARODIA, Ana Cecilia; PROPPA Carlyle. O direito de família a partir da
literatura brasileira, nos contos de Nelson Rodrigues. UNOPAR Cient., Ciênc. Juríd. Empres., Londrina,
v. 13, n. 1, p. 81-89, mar. 2012.
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familiares “extraoficiais” de seu tempo (meados do século XX), as quais resultaram em
escândalos e simultaneamente em reflexões sobre as “peculiaridades” das famílias
cariocas das décadas de 50 e 60, relações familiares permeadas por traições, suicídio,
homicídio, relações simultâneas dentre outras questões delicadas. Esses contos lidos,
televisionados, integrando o cinema brasileiro, de certa maneira, provocaram e ainda
provocam a discussão dos muitos arranjos familiares e a necessária tutela jurídica
advinda dessas relações, fomentando as necessárias reformas jurídicas.
3

A CODIFICAÇÃO CIVIL BRASILEIRA RELATIVA AO DIREITO
DE FAMÍLIA E SEU PROCESSO DE EVOLUÇÃO A PARTIR DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988

Em estudo sobre a evolução legislativa do Direito de Família ao longo dos anos,
Maria Berenice Dias9 considera que Código Civil de 1916 regulava a família do início do
século XX, constituída unicamente pelo matrimônio. Em sua versão original, trazia
uma estreita e discriminatória visão da família, limitando-a ao grupo originário do
casamento.
Impedia sua dissolução, fazia distinções entre seus membros e trazia
qualificações discriminatórias às pessoas unidas sem casamento e aos filhos havidos
dessas relações. As referências feitas aos vínculos extramatrimoniais e aos filhos
ilegítimos eram punitivas e serviam exclusivamente para excluir direitos, numa vã
tentativa de preservação do casamento.
A prova dessa visão estreita e discriminatória de família encontra-se flagrante no
artigo 229 do Código supramencionado, que trazia como função primordial do
casamento a criação da família legítima. Sobre o tema, Gonçalves10 preceitua que
a família estabelecida fora do casamento era considerada ilegítima e só
mencionada em alguns dispositivos que faziam restrições a esse modo
de convivência, então chamado concubinato, proibindo-se, por
exemplo, doações ou benefícios testamentários do homem casado à
9
10

DIAS, Maria Berenice. Manual de direito das famílias. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2010.
GONÇALVES, Carlos Roberto. Direito civil brasileiro: direito de família. São Paulo: Saraiva, 2001, v. 6,
p 28.
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concubina, ou a inclusão desta como beneficiária de contrato de
seguro de vida.

Como se pode constatar, o legislador do Código Civil de 1916 ignorou a família
ilegítima, aquela constituída sem casamento, fazendo apenas escassas referências ao
então chamado concubinato, mas no claro intuito de proteger a família legítima, nunca
reconhecendo direitos à união de fato. O estágio social da época impedia o legislador de
reconhecer que a grande maioria das famílias brasileiras era unida sem o vínculo do
casamento.
Ex positis, é possível perceber que a visão da família trazida pelo código de 1916
era altamente discriminatória, vez que a instituição familiar estava restrita ao
casamento. A constituição da família no mencionado código ocorria exclusivamente
pelo matrimônio, de modo que a sua dissolução somente foi permitida a partir da
promulgação da Lei do Divórcio, o que se deu apenas no ano de 1977.
No que se refere à direção da sociedade conjugal, o antigo Código Civil dispunha
que esta era exercida com exclusividade pelo marido, de modo que pertencia a ele o
poder de direção de toda a família, cabendo à esposa e aos filhos aceitar as
determinações advindas do chefe do lar.
Essa visão extremamente autoritarista de família já não encontrava espaço em
pleno século XXI, pois a evolução social no tocante ao direito de família, ocorrida após
a promulgação da Constituição Federal de 1988, exigiu que a legislação
infraconstitucional se adequasse aos novos paradigmas impostos, de modo que a
criação de um novo Código Civil pautado na nova realidade das famílias era medida que
se impunha.
Deu-se o implemento do Código Civil de 200211, no qual tem-se uma nova e
moderna concepção de família, pautada na afetividade e na busca da realização pessoal
de cada uma dos seus integrantes, numa ruptura clara como o modelo patriarcal de
outrora, alicerçado no autoritarismo e na discriminação e/ou falta de reconhecimento
de muitos arranjos familiares.
11

BRASIL. Código civil: vademecum. Rio de Janeiro: Saraiva, 2013(2º semestre).
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A nova ordem constitucional superou o antigo modelo e promoveu a merecida
revolução no direito de família brasileiro, ampliando a proteção estatal à entidade
familiar e estendendo o seu conceito à realidade social ao reconhecer, por exemplo, a
união estável como entidade familiar (art. 226, §4º), apresentar princípios expressos
acerca do respeito à dignidade da pessoa humana (art. 1º, III), garantir a proteção à
pessoa dos filhos, direitos e deveres entre cônjuges, igualdade de tratamento entre
estes, dentre outros.
Há que se notar, portanto, que o direito de família fora totalmente remodelado
com o surgimento da Constituição de 1988, saindo do foco o indivíduo-proprietário
para o surgimento do indivíduo como pessoa humana, abrindo-se um novo paradigma
que é o da afetividade. Corrobora este pensamento a doutrinadora Almeida12, segundo
o qual a Constituição Federal de 1988 foi, efetivamente, um divisor de águas do que
concerne aos valores da família contemporânea brasileira. A iniciar pelo artigo 1º, III,
que traduz o princípio da dignidade da pessoa humana como fundamento do Estado
Democrático de Direito, somado ao artigo 3º, I, do mesmo diploma legal, que consagra
o princípio da solidariedade, parte-se em direção ao fenômeno da repersonalização das
relações entre pais e filhos, deixando para trás o ranço da patrimonialização que
sempre os ligou, para dar espaço a uma nova ordem axiológica, a um novo sujeito de
direito nas relações familiares e, até mesmo, a uma nova face da paternidade: o vínculo
socioafetivo, que une pais e filhos, independentemente de vínculos biológicos.
4

DIREITO DE FAMÍLIA: PRINCÍPIOS BASILARES

Pablo Stolze Gagliano e Rodolfo Pamplona Filho13 ao discorrerem sobre a
principiologia do Direito de Família dividem-na em princípios gerais aplicáveis ao
direito de família, quais sejam: dignidade da pessoa humana, igualdade e vedação do
retrocesso e princípios especiais, peculiares ao direito de família: afetividade,
12

13

ALMEIDA, Maria Christina de. A paternidade socioafetiva e a formação da personalidade. Disponível
em: <http://www.ibdfam.org.br/?artigos&artigo=54>. Acesso em: 20 de abril de 2014.
GAGLIANO, P. S.; FILHO, R. P. Novo curso de direito civil: direito de família; as famílias na
perspectiva constitucional. São Paulo: Saraiva, 2012. v. 6.
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solidariedade familiar, função social da família, plena proteção à criança e ao
adolescente, convivência familiar, intervenção mínima do Estado e proteção ao idoso.
Nesta seção, discutem-se, de forma breve, apenas os pressupostos teóricos
relativos à dignidade da pessoa humana, à igualdade e à afetividade.
A) O princípio do respeito à dignidade da pessoa humana: é o principal e mais
amplo princípio constitucional, no direito de família, diz respeito à garantia plena de
desenvolvimento de todos os seus membros, para que possam ser realizados seus
anseios e interesses afetivos, assim como garantia de assistência educacional aos filhos,
com o objetivo de manter a família duradoura e feliz.
Na concepção de Gagliano e Filho14 o princípio da dignidade da pessoa humana
“traduz uma matriz de inegável solidarismo social, imprescindível à implantação efetiva
do Estado Democrático de Direito.”
B) O princípio da igualdade: consagrado no Art. 226, §7º do Código Civil de
2002, por este princípio proíbe-se qualquer distinção entre os filhos havidos dentro ou
fora do casamento, não importando se este for adotivo.
Hoje se adota apenas a denominação filhos, não existindo mais a distinção entre
filhos legítimos e ilegítimos, nem mesmo em relação a direitos, deveres e qualificação.
Este princípio também preconiza a igualdade jurídica entre os cônjuges e os
companheiros.
O Código de 1916 apresentava tratamento diferenciado para homens e mulheres,
porém a Carta Magna de 1988, em seu Art. 226 §5º consagrou essa igualdade jurídica
entre ambos os sexos, tanto no casamento, quanto na relação de companheirismo e
mais tarde esse princípio veio a ser repetido no Novo Código Civil de 2002.
Acerca do princípio da igualdade vale transcrever o que preleciona Joana Aguiar e
Silva15 (apud GAGLIANO; PAMPLONA FILHO, 2012, p.79).
O sexo sempre foi um fator de discriminação. O sexo feminino sempre
esteve inferiorizado na ordem jurídica, e só mais recentemente vem
ele, a duras penas, conquistando posição paritária, na vida social e
14
15

Id., ib., p. 77.
SILVA, J. A. A prática jurídica entre direito e literatura. Coimbra: Almedina, 2001.
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jurídica à do homem. A constituição como vimos deu largo passo na
superação do tratamento desigual fundado no sexo, ao equiparar os
direitos e obrigações de homens e mulheres.

Portanto, tanto na Constituição Federal de 1988 quanto no Código Civil de 2002,
tem-se a expressa proibição à desigualdade fundada no sexo, de tal sorte que homens e
mulheres são iguais perante a lei em direitos e obrigações.
C) Princípio da Afetividade:todo o moderno Direito de Família gira em torno do
princípio da afetividade. É o princípio que fundamenta o direito de família na
estabilidade das relações socioafetivas e na comunhão de vida, com primazia sobre as
considerações de caráter patrimonial ou biológico.
O princípio da afetividade especializa, no âmbito familiar, os princípios
constitucionais fundamentais da dignidade da pessoa humana (art. 1º, III) e da
solidariedade (art. 3º, I), e entrelaça-se com os princípios da convivência familiar e da
igualdade entre cônjuges, companheiros e filhos, que ressaltam a natureza cultural e
não exclusivamente biológica da família.
Na concepção de Paulo Lôbo, a evolução da família expressa a passagem do fato
natural do laço consanguíneo para o fato cultural da afinidade, sendo esta entendida
como afetividade.
Assim, o princípio da afetividade está alicerçado na solidariedade e cooperação
que envolve as relações familiares, na concepção eudemonista de família, na
funcionalização da família para o desenvolvimento da personalidade de seus membros,
no redirecionamento dos papeis masculino e feminino e da relação entre legalidade e
subjetividade, na primazia do estado de filiação, independentemente da origem
biológica ou não biológica, dentre outros.
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5

DIÁLOGO DAS FONTES: POLIAMORISMO E ADULTÉRIO

5.1

Casal de três16, relações familiares pautadas no poliamorismo

No conto, objeto de análise desta seção, tem-se um triângulo amoroso entre
Jupira (esposa), Filadelfo (marido) e Cunha (amante). O Marido admite a vida a três
para manter seu casamento, ou seja, para ter uma esposa extremamente amável.
Transcreve-se a seguir o trecho do conto em tela que revela a total cumplicidade
do marido no tocante à manutenção do caso amoroso de sua esposa com Cunha, a fim
de manter o casamento em plena lua de mel:
Passa-se o tempo e Filadelfo recebe a notícia: o Cunha ficara noivo!
Vai para casa, preocupadíssimo. E lá, encontra a mulher, de bruços, na
cama, aos soluços. Num desespero obtuso, ela diz e repete: — Eu
quero morrer! Eu quero morrer! Filadelfo olhou só: não fez nenhum
comentário. Vai numa gaveta, apanha o revólver e sai à procura do
outro. Quando o encontra, cria o dilema: — Ou você desmancha esse
noivado ou dou-lhe um tiro na boca, seu cachorro! No dia seguinte, o
apavorado Cunha escreve uma carta ao futuro sogro, dando o dito por
não dito. À noite, comparecia, escabriado, para jantar com o casal. E,
então, à mesa, Filadelfo vira-se para o amigo e decide: — Você, agora,
vem jantar aqui todas as noites! Quando o Cunha saiu, passada a
meia-noite, Jupira atira-se nos braços do marido: — Você é um
amor!17

Defende-se que a fidelidade é, e jamais deixará de ser, um valor juridicamente
tutelado, e tanto o é que fora erigido como dever legal decorrente do casamento (art.
1.566, CC de 2002) ou da união estável (art. 1.724, CC de 2002)18. No entanto, o Estado,
à luz do princípio da intervenção mínima no Direito de Família, não poderia sobre
nenhum pretexto, impor, coercitivamente, a todos os casais, a estrita observância da
fidelidade recíproca.
Numa relação de afeto, são os protagonistas que devem aceitar as regras. A
atuação estatal não poderia invadir essa esfera de intimidade, pois, em uma relação de

16
17
18

RODRIGUES, op. cit.
Id., ib., p. 486.
VADE MECUM. Código Civil. Rio de Janeiro: Saraiva, 2013 (2º semestre).
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afeto, são os protagonistas que devem estabelecer as regras aceitáveis de convivência,
desde que não violem a sua dignidade, nem interesses de terceiros.
É da natureza do ser humano a busca por companhia, por formar um núcleo, por
não estar só. Porém, não se tem a confirmação científica ou sociológica de que esta
natureza resguarde a exclusividade, assim, a traição é um dos riscos inerentes a um
relacionamento afetivo e ao qual toda pessoa que opta por um se submete.
Sabe-se que a sociedade ocidental, atrelada a valores religiosos inegáveis,
assumiu o modelo monogâmico como referência em suas relações amorosas, assim,
cada indivíduo ao optar por uma relação amorosa, pressupõe o pacto de fidelidade para
com a pessoa escolhida, criando a expectativa de que este pacto seja respeitado pela
outra parte envolvida no relacionamento.
Na concepção da Gagliano e Pamplona Filho19, o poliamorismo ou poliamor,
teoria psicológica que começa a descortinar-se para o direito, admite a possibilidade de
“coexistirem duas ou mais relações ativas paralelas, em que os seus partícipes
conhecem-se e aceitam-se uns aos outros, em uma relação múltipla e aberta”.
Na concepção de Waquim20, há algumas diferenças entre a constituição de uma
família de boa-fé e de má-fé, sendo a merecida guarida do Direito de Família àquela
que apresentar boa-fé na sua constituição. A autora apresenta três situações
envolvendo relações paralelas. Na primeira, analisa a relação paralela que se forma
clandestinamente à primeira relação, e somente o segundo núcleo tem conhecimento
do primeiro. Considera esta uma relação simultânea clandestina de má-fé, que não
merece guarida pelo Direito de Família.
A segunda situação descrita pela autora pressupõe que a relação paralela se forma
clandestinamente à primeira relação, mas nenhum dos núcleos tem conhecimento do
outro, no caso, tem-se uma relação simultânea clandestina de boa-fé, que merece ser
protegida pelas regras do Direito Familiar. Já se a relação paralela se forma

19
20

GAGLIANO; FILHO, op. cit., p. 465.
WAQUIM, Bruna Barbieri. Relações simultâneas conjugais: o lugar da outra no direito de família. São
Luís: Café e Lápis Editora, 2010.
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publicamente à primeira relação, resta configurada a boa-fé, o autêntico poliamor e
consequente tutela pelo Estado.
Dos posicionamentos acima, têm-se que a constituição da família simultânea ou
do poliamor pressupõe que todos os componentes tenham ciência da existência de
relações paralelas e aceitem, mantendo íntegras essas relações, ou seja, sem o
rompimento dos vínculos de coexistência afetiva.
Havendo essas relações ativas paralelas, em que os seus partícipes conhecem-se e
aceitam-se uns aos outros, em uma relação múltipla e aberta, é sensato observar que as
peculiaridades dos deveres inerentes à boa-fé estão preservados, assim, a
simultaneidade não seria desleal, não havendo violação de deveres de respeito à
confiança do outro e, sobretudo, de proteção da dignidade dos componentes de ambas
as famílias. A simultaneidade atenderia, em tese, às pretensões de felicidade
coexistencial de todos os componentes desses arranjos familiares e estariam sob a
proteção do Estado.
Mas afinal as relações familiares fundadas no poliamor geram direitos e
obrigações legais? Essas relações têm a tutela do Estado? Para responder, ainda que de
forma parcial, a este questionamento, transcrevem-se posicionamentos doutrinários e
jurisprudenciais, que tratam de possíveis direitos advindos de relações pautadas no
poliamorismo ou relações paralelas, com suas devidas fundamentações.
DIREITO CIVIL. FAMÍLIA. PARALELISMO DE UNIÕES AFETIVAS.
RECURSO ESPECIAL. AÇÕES DE RECONHECIMENTO DE UNIÕES
ESTÁVEIS
CONCOMITANTES.
CASAMENTO
VÁLIDO
DISSOLVIDO. PECULIARIDADES. Sob a tônica dos arts. 1.723 e
1.724 do CC/02, para a configuração da união estável como entidade
familiar, devem estar presentes, na relação afetiva, os requisitos:
dualidade de sexos; seguintes publicidade ; continuidade;
durabilidade; objetivo de constituição de família; ausência de
impedimentos para o casamento, ressalvadas as hipóteses de
separação de fato ou judicial; observância dos deveres de lealdade,
respeito e assistência, bem como de guarda, sustento e educação dos
filhos.- A análise dos requisitos ínsitos à união estável deve centrar-se
na conjunção de fatores presentes em cada hipótese, como a
affectiosocietatis familiar, a participação de esforços, a posse do
estado de casado, a continuidade da união, a fidelidade, entre outros.A despeito do reconhecimento na dicção do acórdão recorrido da
união estável entre o falecido e sua ex-mulher, em concomitância com
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união estável preexistente, por ele mantida com a recorrente, certo é
que já havia se operado entre os ex-cônjuges a dissolução do
casamento válido pelo divórcio, nos termos do art. 1.571, § 1º, do
CC/02, rompendo-se, em definitivo, os laços matrimoniais outrora
existentes entre ambos. A continuidade da relação, sob a roupagem de
união estável, não se enquadra nos moldes da norma civil vigente
art.1.724 do CC/02, porquanto esse relacionamento encontra
obstáculo intransponível no dever de lealdade a ser observado entre os
companheiros.- O dever de lealdade implica franqueza, consideração,
sinceridade, informação e, sem dúvida, fidelidade. Numa relação
afetiva entre homem e mulher, necessariamente monogâmica,
constitutiva de família, além de um dever jurídico, a fidelidade é
requisito natural21.

Pela discussão empreendida, tem-se que as famílias simultâneas são resultado de
uma época mais aberta, cuja base está fixada no respeito à diversidade. Os novos
arranjos vão sendo construídos, novas formas de famílias surgem e necessitam da
tutela do Estado.
Vale enfatizar que a entidade familiar, conhecida como poliamor, é tão somente a
relação múltipla e simultânea, tendo como ponto mais relevante o consentimento.
Ademais, as relações sociais trazem consigo diversas mudanças, especialmente nas
células familiares, o que gera a necessidade da adequação do direito pátrio de maneira
que esse possa abranger situações atuais de forte relevância à sociedade, a exemplo
da possibilidade das relações conjugais simultâneas.
É importante registrar que as entidades familiares concomitantes ainda são
rechaçadas pela maioria das pessoas, devido à tradição religiosa pautada na
monogamia, na exclusividade. A maioria dessas pessoas só admite a forma tradicional
de arranjo familiar e rejeitam, de forma incisiva, os novos conceitos modernos ou
plurais de família, principalmente aqueles pautados no poliamorismo.
Porém, doutrina e jurisprudência já vêm admitindo a possibilidade da divisão em
três partes do patrimônio formado em relações dúplices, é o que se chama de "triação",
ou seja, a meação transmudada em divisão de três partes iguais do patrimônio, um
terço para o de cujus, um terço para a esposa e um terço para a companheira.
21

VELOSO, Zeno apud PONZONI, Laura de Toledo. Famílias simultâneas: união estável e concubinato.
Disponível em: <http://www.ibdfam.org.br/?artigos&artigo=461>. Acesso em: 22 abr. 2014.
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Nesse sentido, encontra-se a jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado do
Rio Grande do Sul:
APELAÇÃO CÍVEL - RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL
PARALELA AO CASAMENTO E OUTRA UNIÃO ESTÁVEL - UNIÃO
DÚPLICE - POSSIBILIDADE - PARTILHA DE BENS - MEAÇÃO TRIAÇÃO - ALIMENTOS. A prova dos autos é robusta e firme ao
demonstrar a existência de união estável entre a autora e o réu em
período concomitante ao seu casamento e, posteriormente,
concomitante a uma segunda união estável que se iniciou após o
término do casamento. Caso em que se reconhece a união dúplice. Os
bens adquiridos na constância da união dúplice são partilhados entre
a esposa, a companheira e o réu. Meação que se transmuda em
triação, pela duplicidade de uniões. O mesmo se verifica em relação
aos bens adquiridos na constância da segunda união estável"22.
APELAÇÃO - UNIÃO DÚPLICE - UNIÃO ESTÁVEL POSSIBILIDADE. A prova dos autos é robusta e firme a demonstrar a
existência de união entre a autora e o de cujus em período
concomitante ao casamento de "papel". Reconhecimento de união
dúplice. Precedentes jurisprudenciais. Os bens adquiridos na
constância da união dúplice são partilhados entre esposa, a
companheira e o de cujus. Meação que se transmuda em triação, pela
duplicidade de uniões" 23.

Portanto, pelo que foi exposto, é possível o reconhecimento da união dúplice,
quando a autora, o extinto e sua esposa mantiveram uma relação de poliamor,
consentida e tolerada, advindo daí efeitos legais como a divisão dos bens adquiridos no
período de união sob a forma de triação.
Para encerrar a discussão dessa seção e é claro, sem a pretensão de esgotá-la,
dado o seu caráter polêmico e complexo, faz-se menção ao conto Casal de três24, da
obra rodrigueana em estudo, na qual se tem um triângulo amoroso envolvendo Jupira
(esposa), Filadelfo (marido) e Cunha (amante). O Marido admite a vida a três,
materializando os pressupostos do poliamor, quais sejam, o consentimento e a
tolerância das partes envolvidas, logo não há uma constituição de má-fé, sendo
imperativa a tutela pelo Estado dos direitos e obrigações advindos desses arranjos.
22
23

24

TJRS – Ap. Cível n.° 70022775605/08 – Rel. Des. Rui Portanova, julgado em 07/08/2008.
TJRS – Ap. Cível 70019387455-07 - Rev. e Red. Des. Rui Portanova, vencido o relator Des. Luiz Ari
Azambuja Ramos, julgado em 24/05/2007.
RODRIGUES, op. cit.
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Mais uma vez ressalta-se o caráter vanguardista e provocativo da obra de Nelson
Rodrigues, ao externar as relações plúrimas de meados do século XX e impulsionar a
necessária reforma do Direito de Família para tutelar tais relações da vida como ela é.
5.2

O decote25, palco de adultério e tragédia

O adultério feminino é recorrente na obra A vida como ela é...., no conto O decote
tem-se um caso de múltiplos adultérios envolvendo Aderbal (marido traído) e Clara
(esposa adúltera). O casal tem uma filha (Mirna), que integra a família, ainda, a mãe de
Aderbal, que não mede esforços para alertar o filho sobre a vulnerabilidade da esposa.
O filho, marido conhecedor de toda a verdade, confessada, de forma histérica, pela
própria esposa, hesitava em matá-la, vez que acreditava causar grande sofrimento à
filha Mirna. Ao constatar que Mirna não gostava da mãe e que, portanto, não sofreria
com a morte desta, desfere dois tiros sobre o decote da infiel esposa.
Transcreve-se o trecho do conto em que a confissão do adultério é feita e o
marido comete o crime de homicídio:
— Você conhece Fulano? Seu amigo, deve favores a você, o diabo. Pois
ele foi o primeiro! — Fulano? Mentira! ... E ela: — Quero que Deus me
cegue, se minto! Sabe quem foi o segundo? Cicrano! Queres outro?
Beltrano. Ao todo, 17! Compreendeu? Dezessete! Então desfigurado,
ele disse: — Só não te mato, agora mesmo, porque minha filha gosta
de ti! Disse isso e saiu do quarto.
Dez minutos depois, de bruços no divã, ele chorava, no seu ódio
impotente. E, súbito, sente que uma mão pousa na sua cabeça. Vira-se,
rápido. Era a filha que, nas chinelinhas de arminho, no quimono rosa
e bordado, descera, de mansinho. Ajoelhou-se, a seu lado.
Desconcertado, passou as costas das mãos, limpando as lágrimas.
Então, meiga como nunca, solidária como nunca, Mirna disse: “Eu
ouvi tudo. Sei de tudo.” Lenta e grave, continuou: — Eu não gosto de
minha mãe. Deixei de gostar de minha mãe. Ele pareceu meditar,
como se procurasse o sentido misterioso dessas palavras. Levantou-se,
então. Foi a um móvel e apanhou o revólver na gaveta. Subiu, sem
pressa. Diante do espelho, Clara espremia espinhas. Ao ver o marido,
pôs-se a rir. Boa, normal, afável com os demais, só era cruel com
aquele homem que deixara de amar. Seu riso, esganiçado e terrível foi

25

Id., ib.
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outra maldade desnecessária. Então, Aderbal aproximou-se. Atirou
duas vezes no meio do decote26.

Para que se possa adentrar a questão do adultério, é necessário apresentar a
origem deste vocábulo, o qual é proveniente da expressão latina ad alterumtorum, o
que significa "na cama do outro". Ou ainda: "infidelidade conjugal, amantismo,
prevaricação", também pode ser definido como relacionamento com pessoa estranha à
relação matrimonial.
A descriminalização do adultério foi tema que causou debates acalorados entre os
eminentes juristas da época em que se pensava no Código Penal de 1940. No Brasil
prevaleceu o entendimento de que o adultério continuava a ser um crime. A justificativa
pode ser lida e facilmente entendida na exposição de motivos do referido Código
Penal27, in verbis:
O projeto mantém a incriminação do adultério, que passa, porém, a
figurar entre os crimes contra a família, na subclasse dos crimes
contra o casamento. Não há razão convincente para que se deixe tal
fato à margem da lei penal. É incontestável que o adultério ofende um
indeclinável interesse de ordem social, qual seja o que diz respeito à
organização ético-jurídica da vida familiar. O exclusivismo da
recíproca posse sexual dos cônjuges é condição de disciplina,
harmonia e continuidade do núcleo familiar. Se deixasse impune o
adultério, o projeto teria mesmo contrariado o preceito
constitucional que coloca a família "sob a proteção especial do
Estado.

Uma notável inovação contém o projeto: para que se configure o adultério do
marido, não é necessário que este tenha e mantenha concubina, bastando, tal como no
adultério da mulher, a simples infidelidade conjugal. Transcreve-se exatamente como
estava disposta a tipificação deste crime no Código Penal28 de 1940:
Art. 240. Cometer adultério:
Pena – detenção, de quinze dias a seis meses.
§ 1.º Incorre na mesma pena o corréu.

26
27

28

Id., ib., p. 467-468.
VADE MECUM. Constituição Federal de 1988. Código Civil de 2002. Código Penal. Rio de Janeiro:
Saraiva, 2013 (2º semestre).
Id., ib.
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§ 2.º A ação penal somente pode ser intentada pelo cônjuge ofendido,
e dentro de 1 (um) mês após o conhecimento do fato.
§ 3.º A ação penal não pode ser intentada:
I – pelo cônjuge desquitado;
II – pelo cônjuge que consentiu no adultério ou o perdoou, expressa
ou tacitamente.
§ 4.º O juiz pode deixar de aplicar a pena:
I – se havia cessado a vida em comum dos cônjuges;
II – se o querelante havia praticado qualquer dos atos previstos no art.
317 do Código Civil.

Mas o fato é que pela experiência na vida como ela é, sempre foi incomum ver-se
alguém sendo preso pela prática de adultério, em outras palavras, a lei existia, tinha
validade, mas não tinha eficácia, o que acontecia era a prática do crime de homicídio
pelo homem traído sob o argumento extremamente machista de “lavar a honra”.
Diante das muitas décadas de ineficácia, por fim, a Lei nº 11.106, de 28 de março
de 2005, descriminalizou o adultério. O seu artigo 5º revogou clara e expressamente o
artigo 240 do Código Penal Pátrio em vigor.
Art. 5º- Ficam revogados os incisos VII e VIII do art. 107, os artigos
217, 219, 220, 221, 222, o inciso III do caput do art. 226, o § 3º do
artigo 231 e ainda o artigo 240 do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de
dezembro de 1940 - Código Penal29.

Assim, a conduta de cometer adultério passou a ser, após 28 de março de 2005,
apenas ilícito civil na República Federativa do Brasil, cabendo, a depender do caso
concreto, indenização.
Pela leitura do conto de Nelson Rodrigues, O decote30, resta evidenciada a
questão do adultério, e de modo mais expressivo o adultério feminino, no período em
que foi escrito (meados do século XX), o adultério ainda constituía crime e para o
homem traído, ensejava uma ofensa tal que só “fazendo justiça com as próprias mãos”
para aplacar tamanha vergonha, vexame perante a família, os amigos, a sociedade
carioca da época, como bem retrata o desfecho do conto rodrigueano mencionado.

29
30

VADE MECUM. Código Civil. Rio de Janeiro: Saraiva, 2013 (2º semestre).
RODRIGUES, op. cit.
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Mas o que se observa também é que a sociedade vive em constante evolução e
esse processo de evolução tem repercussão na área do direito. Hoje, no século XXI,
percebe-se que a sociedade evoluiu e possui muito mais igualdade e oportunidade,
tanto em termos de relação de trabalho, como também, na seara familiar. Busca-se uma
sociedade mais justa onde não exista mais a figura do marido supremo em detrimento
da mulher submissa. O princípio da isonomia contido na Carta Magna de 1988 apregoa
direitos e obrigações iguais entre homens e mulheres.
Diante do exposto, defende-se que as leituras de contos literários em plena
década de 50 que desmascaravam relações familiares permeadas pelo adultério, e de
modo mais audacioso, pelo adultério feminino puderam e podem desencadear
discussões sobre os bastidores das relações familiares e indagação sobre a melhor
forma de o direito cuidar dessas delicadas demandas.
No caso do adultério, pela ineficácia como crime na esfera penal, trilhou o direito
o caminho da flexibilização e reduziu a responsabilização por este ato tão somente à
esfera cível e mais, o homem ou a mulher vítima de traição pelo cônjuge não pode se
valer de tal situação para alegar uma excludente de ilicitude no caso de maus tratos,
lesão corporal ou mesmo no extremo ato de matar, cometer um homicídio. Estes
posicionamentos são corroborados pela jurisprudência abaixo relacionada e constituem
ponto pacífico entres os doutrinadores:
JÚRI. APELAÇÃO COM FUNDAMENTO NO ART. 593, III, D, DO
CPP. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS
AUTOS.
INOCORRÊNCIA.
CONFISSÃO
DE
ADULTÉRIO.
HIPÓTESE EM QUE NÃO SE CONFIGURA LEGÍTIMA DEFESA DA
HONRA. HOMICÍDIO PRIVILEGIADO. DECISÃO SOBERANA DO
TRIBUNAL POPULAR. RECURSO IMPROVIDO. O adultério não
coloca o marido ofendido em estado de legítima defesa, pela sua
incompatibilidade com os requisitos do art. 25 do CP. A honra é
atributo personalíssimo, não podendo ser maculada pela conduta
desonrosa de outrem31.

31

TJ-SC - APR: 654041 SC 1988.065404-1, Relator: Cesar Abreu Data de Julgamento: 02/03/1999,
Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: Apelação criminal n. 30.177 (88.065404-1), de Jaraguá
do Sul.
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Encontra-se no universo jurisprudencial decisões favoráveis e desfavoráveis à
indenização por dano moral no caso de adultério, o critério, ao que se percebe, é a
análise cuidadosa do caso concreto, ou seja, para que um adultério configure dano
moral e consequente direito à indenização, há que decorrer de ato ilícito, causando
dano a bens que vão além do patrimônio do lesado, por exemplo, à sua integridade
física, saúde, tranquilidade, bem estar, liberdade, reputação, dentre outros. É o que se
depreende das jurisprudências abaixo relacionadas.
RESPONSABILIDADE CIVIL. ADULTÉRIO. DANO MORAL.
INOCORRÊNCIA. A TRAIÇÃO, POR SI SÓ, BEM COMO AS
CONSEQUÊNCIAS DELA ORIUNDAS, NÃO GERAM DEVER DE
INDENIZAR. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS A ENSEJAR CONDUTA
ABUSIVA. DÍVIDAS DA EMPRESA QUE CAUSARAM A
NEGATIVAÇÃO DO NOME DA APELANTE. SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO DESPROVIDO. AGRAVO RETIDO. INCONFORMISMO
COM RELAÇÃO À EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO. ALEGAÇÃO DE QUE A
PROVA INCUMBIA À AUTORA. INTELIGÊNCIA DO ART. 130 DO
CPC.
PRINCÍPIO
DA
INICIATIVA
OFICIAL.
AGRAVO
DESPROVIDO32.
DANOS MORAIS - INFIDELIDADE CONJUGAL - AGRESSÕES
FÍSICAS E PSICOLÓGICAS - Ônus prova. Quando desrespeitado
algum dos deveres conjugais, aquele que se sentir ofendido tem o
direito de propor ação de dissolução do casamento, imputando ao
outro a conduta antijurídica. Tal imputação, porém, tem cabimento no
âmbito do Direito de Família e não no âmbito da responsabilidade
civil. O ônus da prova incumbe a quem alega, nos termos do art. 333,
CPC, sendo certo que meras alegações, despidas de conteúdo
probatório seguro, não são aptas a amparar o direito que se perquire.
Comprovado o dano e a conduta ilícita, bem como o nexo causal entre
ambos, está configurado o dever de indenizar33.

Assim, o adultério gera por si só uma angústia incalculável ao cônjuge traído.
Porém, esta angústia, tratada de forma isolada, não configura dano moral indenizável,
pois não há de se falar em indenização por danos morais em razão da traição de forma
ampla e genérica, sem a análise do caso concreto.

32

33

TJ-SP - APL: 9075966692007826 SP 9075966-69.2007.8.26.0000, Relator: Coelho Mendes, Data de
Julgamento: 27/11/2012, 10ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/11/2012
TJMG, Apelação Cível 1.0372.09.039415-9/001, 14ª CÂMARA CÍVEL, Rel. Des. Evangelina Castilho
Duarte, Data do julgamento: 19/04/2012, grifos nossos.
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Observa-se que em algumas situações específicas o cônjuge violador do pacto age
de forma tão esdrúxula, expondo seu companheiro a situações humilhantes e vexatórias
e a uma sorte de sentimentos amargos como a frustração, a tristeza, o fracasso, a
vergonha, configurando, de fato, um dano psicológico a ser compensado. Contudo,
sabe-se que o principal desejo do cônjuge traído jamais será alcançado: a restauração
da situação anterior, ou seja, evitar a traição, apagá-la.
Desta forma, não há como determinar de forma satisfatória o tamanho da lesão
causada e a forma certa de repará-la em sua totalidade. A indenização é, portando, uma
forma paliativa de equilibrar o dano sofrido e tentar compensar o mesmo, ressaltando
que esta indenização tem como foco principal o caráter punitivo e desmotivador da
conduta para o autor da violação.
O que se busca com a possibilidade de indenização não é apenas demonstrar que
a infidelidade é um comportamento inadequado e que não deverá se repetir, mas,
especialmente, que quando se faz uma escolha, deve-se honrá-la e respeitá-la, inclusive
decidindo revogá-la ao julgá-la errônea, pelo divórcio, por exemplo.
Retornando ao conto de Nelson Rodrigues, O decote34, tem-se um desfecho
extremamente violento, o marido traído somente consegue resolver o problema com a
prática de um crime, atira na esposa adúltera e a mata. O que mudou de meados do
século XX até o momento atual? O adultério deixou de ser crime, o que se considera
uma mudança sensata na área jurídica diante da ineficácia já referida desse tipo penal,
mas a atualidade da obra rodrigueana é gritante, vez que, lamentavelmente, ainda que
se tenha a previsão constitucional do princípio da igualdade entre homens e mulheres,
reina um machismo exacerbado, em que o homem, muitas vezes, não consegue utilizar
medidas mais humanizadas e mesmo legais para dissolver uma relação e acaba por
vitimar fatalmente a esposa, companheira ou namorada, diante de um adultério, essa é
a vida como ela é.

34

RODRIGUES, op. cit.
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CONCLUSÃO

Na busca da resposta ao problema: de que forma os contos produzidos na obra A
vida como ela é....35, de Nelson Rodrigues, relacionam-se com o Direito de Família, é
possível afirmar que os mencionados contos promovem o desnudamento das relações
familiares “extraoficiais” de meados do século XX, pautadas na hipocrisia, resultando
em escândalos e simultaneamente em reflexões sobre as “peculiaridades” das famílias
cariocas das décadas de 50 e 60. Esses contos lidos, televisionados, integrando o
cinema brasileiro, de certa maneira, provocaram e ainda provocam a discussão dos
muitos arranjos familiares e a necessária tutela jurídica advinda dessas relações,
restando configurado o papel da literatura como catalisadora de reformas legais.
No tocante à discussão sobre o poliamorismo, é possível observar que apesar de
nas relações contemporâneas viger uma tendência de arranjos plurais, a exemplo do
poliamor, o princípio da monogamia ainda é fortemente defendido, objetivando o
devido controle social, a garantia da ética nas relações.
Os que defendem a tutela das relações paralelas destacam que a configuração da
família simultânea ou do poliamor pressupõe que todos os componentes tenham
ciência da existência de relações paralelas e aceitem, mantendo íntegras essas relações,
ou seja, sem o rompimento dos vínculos de coexistência afetiva.
De acordo com o Superior Tribunal de Justiça, uma sociedade que apresenta
como elemento estrutural a monogamia não pode atenuar o dever de fidelidade, que
integra o conceito de lealdade, para o fim de inserir, no âmbito do Direito de Família,
relações afetivas paralelas e, por consequência, desleais, sem descurar do fato de que o
núcleo familiar contemporâneo tem como escopo a realização de seus integrantes, vale
dizer, a busca da felicidade. O tema vem gerando muitas polêmicas e parece estar longe
de ser pacificado no Direito de Família.
A posição que se adota neste artigo acerca das relações pautadas no poliamor é a
de que a monogamia deve prevalecer quando o seu avesso, ou seja, as relações paralelas
violarem a dignidade da pessoa humana; em não havendo tal violação, deve imperar o
35

Id., ib.
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princípio da mínima intervenção do Estado. Faz-se necessário esclarecer que os órgãos
públicos, especialmente os vinculados direta ou indiretamente ao poder judiciário
podem ser chamados a intervir quando houver ameaça ou lesão a interesse jurídico dos
integrantes da construção afetiva coexistencial.
Na discussão sobre a questão do adultério, verificou-se que o descumprimento do
dever de fidelidade enseja circunstâncias normalmente intoleráveis para a manutenção
da vida em comum, sendo o remédio cabível a separação judicial em face da óbvia
ruptura da convivência. Evidentemente, caberá cogitar em reparação de danos
materiais e morais a infidelidade que resulta em lesões, agressões e humilhações
contínuas e contundentes diante de terceiros, ou dos próprios filhos, o que faz surgir a
caracterização do ilícito e confirma a responsabilização pelo dano causado.
Apesar de não mais ser tido como crime o fato "adultério", o cônjuge traído pode
ainda se ver, de certa forma, compensado pelo dano moral sofrido não mais com a
prisão do cônjuge ofensor, mas com a diminuição no seu patrimônio, o que pode
configurar uma sanção ainda mais eficaz.
Espera-se com este estudo possa contribuir para uma reflexão pelos acadêmicos e
profissionais da área de Direito acerca de casos concretos envolvendo institutos
fundamentais do Direito de Família, conduzindo ao reconhecimento de que sociedade e
o Direito são elementos dinâmicos e complexos, que passam por constantes
transformações, inerentes a cada época e aos valores sociais imperantes. Também o
Direito de Família vem se modificando, sobretudo pelos avanços trazidos na
Constituição de 1988 e no Código Civil de 2002.
Assim, impulsionado pela própria realidade do novo conceito de família, o
Direito de Família passa a tutelar os arranjos plurais alicerçados no princípio da
afetividade, na proteção integral da criança e do adolescente, nas relações
“extraoficiosas”, que tenham como fio condutor o vínculo da afetividade, o
consentimento dos envolvidos, em nome de um princípio maior: a dignidade da pessoa
humana.
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