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APRESENTAÇÃO 

 

 

 

A construção desta obra é resultado da reunião dos debates estabelecidos por 

estudantes do Programa de Pós-Graduação em Ciências Criminais, provocados pelos 

processos de interpretação e reconstrução de encontros entre o Direito e a Literatura. 

Os debates ocorreram nas matérias de Semiologia do Discurso Jurídico I – Direito e 

Literatura e Hermenêutica, Arte e Argumentação Jurídica, ambas ministradas pela 

Prof.ª Dr.ª Clarice Beatriz da Costa Söhngen. Para além disso, outros(as) amigos(as) 

foram convidados a contribuir com seus escritos. 

Depois da publicação das obras Encontros entre Direito e Literatura: pensar a arte, 

Encontros entre Direito e Literatura II: ética, estética e política, Encontros entre Direito e 

Literatura III: poesia, linguagem e música, organizadas pela Prof.ª Dr.ª Clarice Beatriz da 

Costa Söhngen junto com o querido amigo Prof. Dr. Alexandre Costi Pandolfo e com o 

sempre parceiro e colega Prof. Dr. Fabrício Dreyer de Ávila Pozzebon, esta organização 

coletiva marca novas confluências.  

Agora, com o objetivo de pensar as violências, levando-se em consideração que 

os estudos entre Direito e Literatura tiveram o início de seu desenvolvimento no 

contexto acadêmico estadunidense, no início do século XX, onde textos literários eram 

utilizados na formação de estudantes de direito para oportunizar sensibilização, 

ampliação do próprio horizonte de compreensão dos(as) juristas. A partir dos anos 

1970, o movimento Law and Literature passa a ter relevância como oposição ao 

formalismo jurídico. No Brasil, o marco inaugural de estudos sistemáticos entre Direito 

e Literatura data do final dos anos 1990, motivo pelo qual compreende-se como um 
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desenvolvimento tardio do campo.1 

Dentre as articulações possíveis para estabelecer relações entre o Direito e a 

Literatura, alguns trabalhos desta obra adotaram a corrente do direito na literatura, a 

mais expressiva em termos de produção acadêmica. Neste campo, reúnem-se os 

estudos dedicados à investigação das representações literárias da justiça e do direito, 

compreendendo o olhar para o universo jurídico que se faz presente em textos literários. 

Outros artigos e ensaios ocuparam-se do importante debate sobre o papel do Direito e 

Literatura para o campo jurídico, refletindo sobre a necessidade de apontar associações 

com áreas e temas que permitem a humanização dos espaços jurídicos. 

Tratar sobre as aproximações entre as muitas formas de violências e o local onde 

se encontram com as literaturas pode parecer simples, mas é um movimento que exige 

pensar a rígida estrutura do Direito desvelando as entrelinhas do discurso jurídico para 

compreender possibilidades de sentidos de modo comprometido axiologicamente2. 

Ainda, além das considerações críticas já apontadas por autores e autoras, fazemos um 

convite para o desenvolvimento de uma leitura em que você, leitor ou leitora, é o(a) 

outro(a) participante de um processo de interpretação que permite um ponto de contato 

entre a palavra e o contexto em que ela o encontra, como propõe Bakhtin3. 

Seguindo o que já fora aventado em outros momentos, o que se quer é fugir da 

dominante interpretação jurídica que busca o sentido originário da norma, que impede 

qualquer possibilidade criativa de interpretar. Cuida-se de uma hermenêutica por meio 

da literatura que pode nos aproximar de uma interpretação que não seja 

polissemicamente controlada, impregnada de discursos de autoridade e certezas de 

sentido único, redutora de sentidos, ou de uma tal legalidade que não pode ser 

contestada. “Todo discurso revela uma escolha oriunda de uma avaliação do mundo; 

                                                 
1 KARAM, Henriete. Questões teóricas e metodológicas do direito na literatura: um percurso 

analítico-interpretativo a partir do conto Suje-se gordo!, de Machado de Assis. Revista Direito 

GV, São Paulo, v. 13, n. 3, p. 827-865, set-dez, 2017. 
2 SÖHNGEN, CLARICE Costa. O dito e o não dito (?) no Direito. In: SÖHNGEN, Clarice Costa; 

POZZEBON, Fabrício Dreyer de Ávila. Encontros entre Direito e Literatura III: poesia, 

linguagem e música. Porto Alegre: EDIPUCRS, 2016. 
3 BAKHTIN, Mikhail. Marxismo e filosofia da linguagem. São Paulo: Hucitec, 1988. 
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não há fato descrito que não esteja precedido do seu próprio valor”4. Esse é um convite 

para conhecer esses olhares e valores sobre o mundo. 

Clarice Beatriz da Costa Söhngen5 

Tamires de Oliveira Garcia6 

Jádia Larissa Timm dos Santos7 

Alexandre Morais da Rosa8
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Universidade Católica do Rio Grande do Sul (PUCRS), em regime de dedicação exclusiva, com 

bolsa CAPES/PROSUC. Mestra pelo Programa de Pós-Graduação em Direito e Sociedade da 

Universidade La Salle, tendo contado com bolsa integral CAPES/PROSUC, em regime de 

dedicação exclusiva (2019). Formou-se em Ciências Jurídicas e Sociais pela Pontifícia 

Universidade Católica do Rio Grande do Sul (PUCRS), tendo contado com bolsa integral 

ProUni/MEC (2017). Coordenadora Adjunta do Laboratório de Ciências Criminais do IBCCRIM-

RS. Pesquisadora do Grupo de Pesquisa Gestão Integrada da Segurança Pública (GESEG) da 

PUCRS, coordenado pela Prof. Dra. Clarice Beatriz Söhngen. 
7 Doutoranda em Ciências Criminais, pelo Programa de Pós-Graduação da Escola de Direito da 

Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (PPGCCrim/PUCRS). Mestra em Ciências 

Criminais (PPGCCrim/PUCRS), com dissertação aprovada com votos de louvor. Especialista em 

Direitos Humanos, pelas Escolas de Humanidades e de Direito da PUCRS. Cursou a extensão 

universitária Fundamentos Críticos: Los Derechos Humanos como procesos de lucha por la 

dignidad, na Universidad Pablo de Olavide, em Sevilha, Espanha. Bacharela em Direito, pela 

Universidade de Caxias do Sul (UCS). Professora de Direito na Faculdade de Integração do 

Ensino Superior do Cone Sul (FISUL). Pesquisadora do Grupo de Pesquisa Gestão Integrada da 

Segurança Pública (GESEG) PUCRS. 
8 Juiz de Direito (TJSC), Doutor em Direito (UFPR) e Professor Universitário (UNIVALI-SC e 

UFSC). Pesquisa Novas Tecnologias, Big Data, Jurimetria, Decisão, Automação e Inteligência 

Artificial aplicadas ao Direito Judiciário, com perspectiva transdisciplinar. Lidera o grupo 

Spinlawlab na UNIVALI. 
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PREFÁCIO 

 

Cada linha que conseguirmos publicar hoje – não 

importa quão incerto seja o futuro a que nós a 

entregamos – é uma vitória arrancada das mãos dos 

poderes da escuridão. 

 

W. BENJAMIN 

ÉTICA DA INSCRIÇÃO 

Lembremos: quem escreve com vigor e pertinácia, perseverança e ansiedade, 

sinceridade e energia concentrada, cuidado extremo e extrema coragem, despossuindo-

se no ato de se entregar, pela escrita, à imponderabilidade de um destino aberto, esse 

sulca pequenas mensagens de estranha esperança, que encerra então delicadamente nas 

garrafas que serão lançadas no mar da incerteza. A verdadeira escrita é o mais pungente 

testemunho de deflação narcísica; não pode se dar onde o estilo é conspurcado pela 

menor das manchas de puro subjetivismo. A capacidade de suportar o externo que se 

coagula em obra escrita é rara; em um mundo no qual a sombra da indústria cultural 

ameaça tudo cobrir com seus tentáculos, um universo da banalização e da mediania – 

do “culto do barato” (Adorno) –, no qual ghostwriters pululam em uma agitação frenética 

e as palavras transformadas em fogos de artifício se multiplicam infinitamente no 

espasmódico espetáculo da fatuidade, num mundo como esse ser capaz de sentir o peso 

da palavra que desaba sobre sua própria solidão – esse ato de negação do banal – não é 

tarefa para pusilânimes. Envolve uma mobilização e uma concentração psíquicas que 

não se poderia suportar, não houvesse um movente que arranca do escritor até mesmo 

a consciência de sua real potência: uma voz clama, chama para fora de si aquele que se 

colocou no limite, mergulha-o na tensa convulsão das margens. O ato de escrever – 

sempre um kierkegaardiano ato de decidir – é também um ato de loucura. 

Mergulhar nas margens, deixar-se cair no abismo marginal – inverter a ordem 

natural da semântica – é condição de afloramento de uma promessa de vida possível 

pela agonia das palavras que aborrece toda e qualquer leviandade. Somente lá onde a 

esperança aparece como o ponto de fuga da realidade e dela, na conjuntura refletida, 
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somente sobrou o rastro, os traços da presença ausente, somente lá a esperança das 

palavras brilha apesar delas mesmas, ou seja, o escrito brilha apesar do escritor. O que 

poderia se assemelhar a uma irresponsabilidade, a um ato leviano de entrega, traduz-

se, pelas margens nas quais brota, a um pesado ato de hipoteca do sentido. Sentido que 

paira, às margens, para além da ideia de um conceito remotamente suficiente, 

contraindo-se num ponto preciso no qual toda antevisão sucumbe e toda confiança 

apressada naufraga – um ponto que promete apenas e nada mais que a si mesmo. 

Desfeita a teia dos encantamentos e sortilégios do caleidoscópio mental no qual 

as ilusões de segurança se gestam e se retroalimentam, exorcizada a colorida e 

promitente tentação do “não, ainda não”, sobra o agudo não; o estranho imperativo de 

uma responsabilidade desproporcional à aparente potência das palavras. A linguagem 

renasce de seu próprio empedramento como fênix vital cultivada no oco do cavernoso 

(M. Leiris). Dissolve-se a lógica flácida que encobre a tensão original da solidão. O 

mundo não é mais a combinação das palavras, e então as palavras podem se 

transformar em abismo. As margens vibram: dá-se o tempo – e o tempo, medula dessa 

realidade, mostra-se derridianamente às margens, atrator de uma reconfiguração 

estranha, improvável, do sentido. “Não”; essa é a palavra-mãe em cujo útero se agita o 

ainda não (Bloch). Porém, agora, um “ainda não” que é a figura mesma da ansiedade da 

vida, que teve de passar pelas trevas mais absolutas e lá perdeu a capacidade de 

condescender com o leviano e o irresponsável – e é da vida feita, pelo desabar da ordem, 

a vida das palavras. Desidolatrização do mundo. Nossa responsabilidade. 

Então: escrever, hoje como nunca, é inscrever eticamente, ou não é nada. 

 

* * * 

 

Na presente obra Encontros entre Direito e Literatura – PENSAR A VIOLÊNCIA, 

fulgura o sentido do mais além. Mais além da disciplina da violência, do corredor 

estreito do bom pensamento, do oco do pré-pronto, da condescendência para com o 

medíocre. Cada texto se empenha em reivindicar uma perspectiva de luta. O mosaico 
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resultante é também prisma compreensivo da obra. Os encontros inusitados que se 

oferecem tecem e retecem anelos que transformam ilhas críticas em arquipélago que 

reivindica a centralidade do protagonismo no mapa da contemporaneidade. 

Assim, que o livro encontre ótimos leitores e leitoras, é o que podemos desejar. 

 

Ricardo Timm de Souza 

Porto Alegre, março de 2022. 

  



12 

 

SUMÁRIO 

AGRADECIMENTOS ................................................................................................... 5 

Tamires de Oliveira Garcia ........................................................................................... 5 

Jádia Larissa Timm dos Santos .................................................................................... 5 

APRESENTAÇÃO ......................................................................................................... 6 

Clarice Beatriz da Costa Söhngen ................................................................................ 8 

Tamires de Oliveira Garcia ........................................................................................... 8 

Jádia Larissa Timm dos Santos .................................................................................... 8 

Alexandre Morais da Rosa............................................................................................ 8 

PREFÁCIO ..................................................................................................................... 9 

Ricardo Timm de Souza ............................................................................................. 11 

CAPÍTULO I - DEMOCRACIA, CULTURA E LITERATURA ............................ 16 

A LIQUEFAÇÃO DA PESSOA HUMANA NA SOCIEDADE CONTEMPORÂNEA: 

REFLEXÕES A PARTIR DA OBRA "ENSAIO SOBRE A CEGUEIRA" .................. 17 

Thales Dyego de Andrade Coelho .............................................................................. 17 

PATRIOTISMO, IDOLATRIA E ESTÉTICA EXISTENCIAL: DESCONSTRINDO O 

NACIONALISMO AUTORITÁRIO NAS DEMOCRACIAS NEOLIBERAIS DO 

SÉCULO XXI................................................................................................................. 30 

Gustavo de Lima Pereira ............................................................................................ 30 

ROCK, LITERATURA E DIREITO.............................................................................. 45 

Renata Almeida da Costa............................................................................................ 45 

Germano Schwartz...................................................................................................... 45 

QUANDO OS CAMINHOS DE GEORGE ORWELL E FRIEDRICH HAYEK SE 

CRUZARAM: ESCRITO SOBRE ACHADOS DE UMA PESQUISA(DORA) .......... 56 

Jádia Larissa Timm dos Santos .................................................................................. 56 

CAPÍTULO II - DISCURSO JURÍDICO E LITERATURA ................................... 65 

PARA ALÉM DAS CIÊNCIAS JURÍDICAS: O PAPEL DO DIREITO E 

LITERATURA PARA AS HUMANIDADES JURÍDICAS ......................................... 66 

Danielle Massulo Bordignon ...................................................................................... 66 

REFLEXÕES SOBRE A AUTONOMIA DO DIREITO A PARTIR DA OBRA 

“TERROR”, DE FERDINAND VON SCHIRACH....................................................... 77 



13 

 

Luã Nogueira Jung ...................................................................................................... 77 

Luísa Giuliani Bernsts ................................................................................................ 77 

A FICÇÃO NA REALIDADE DO DIREITO ............................................................... 91 

Paulo Silas Filho ......................................................................................................... 91 

ARTE E CONSTRUÇÃO DO CONHECIMENTO JURÍDICO: CONEXÕES ENTRE -

DIREITO, LITERATURA E CULTURA .................................................................... 106 

Taísa Gabriela Soares ............................................................................................... 106 

CAPÍTULO III - VIOLÊNCIAS, PROCESSO PENAL E LITERATURA ......... 121 

“O ESTRANGEIRO” E SUAS SIGNIFICAÇÕES PROCESSUAIS PENAIS: 

ELEMENTOS PARA SE REFLETIR ACERCA DA NECESSIDADE DA 

CONSTRUÇÃO DE UM SISTEMA CONSTITUCIONALMENTE ADEQUADO DE 

STANDARDS PROBATÓRIOS ................................................................................... 122 

Fabrício Antônio da Silva ......................................................................................... 122 

REPENSANDO O CONTEXTO DE CRISE DO PROCESSO PENAL A PARTIR DO 

AVESSO E O DIREITO DE ALBERT CAMUS ........................................................ 139 

Matheus Borges e Castro .......................................................................................... 139 

PROCESSO PENAL A MARTELADAS: ENSAIO SOBRE A VERDADE DA ILUSÃO 

E SOBRE A ILUSÃO DA VERDADE ....................................................................... 159 

Luiz Eduardo Cani .................................................................................................... 159 

CONSIDERAÇÕES SOBRE A OBRA “SOCIEDADE DO ESPETÁCULO” DE GUY 

DEBORD: DA ATUALIDADE DO DIAGNÓSTICO AOS NOVOS DISPOSITIVOS 

ESPETACULARES ..................................................................................................... 177 

Ruiz Ritter ................................................................................................................. 177 

Ana Carolina Stein .................................................................................................... 177 

O POLICIAL E AS INSTITUIÇÕES POLICIAIS NA LITERATURA BRASILEIRA 

CONTEMPORÂNEA: OS CASOS DE ELITE DA TROPA E DO DETETIVE 

ESPINOSA ................................................................................................................... 191 

Gustavo Arthur Matte ............................................................................................... 191 

CONFISSÃO E DESAPARECIMENTO, LITERATURA E MEMÓRIA – CONTRA O 

ESTADO DE EXCEÇÃO ............................................................................................ 215 

Alexandre Costi Pandolfo ......................................................................................... 215 



14 

 

A APROXIMAÇÃO ENTRE NARRATIVAS JURÍDICAS E NARRATIVAS 

LITERÁRIAS SOB A PERSPECTIVA DE ESPERANDO GODOT, DE SAMUEL 

BECKETT .................................................................................................................... 230 

Marcos Pippi Fraga ................................................................................................... 230 

CAPÍTULO IV - VIOLÊNCIAS, GÊNERO, RAÇA E LITERATURA ............... 251 

O LEGADO DA ESCRAVIDÃO: UMA ANÁLISE A PARTIR DA LITERATURA 

FICCIONAL DE TORTO ARADO SOBRE A PERMANÊNCIA E A 

TRANSMUTAÇÃO DESSE REGIME EXPLORATÓRIO NO BRASIL DO SÉCULO 

XX ................................................................................................................................ 252 

Lorena Melo Coutinho .............................................................................................. 252 

Priscilla Macêdo Santos ............................................................................................ 252 

GIGANTE, MAS INATINGÍVEL: A SITUAÇÃO JURÍDICA DA POPULAÇÃO 

SENEGALESA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS SOB A PERSPECTIVA DA 

OBRA O CASTELO DE FRANZ KAFKA .................................................................. 269 

Ivana Oliveira Giovanaz ........................................................................................... 269 

Matthäus Schmitt ...................................................................................................... 269 

ARTE E HISTÓRIA, RACISMO E MACHISMO: REFLEXÕES A PARTIR DAS 

PINTURAS FILHO BASTARDO E FILHO BASTARDO II – CENA DE INTERIOR 

DE ADRIANA VAREJÃO .......................................................................................... 286 

Lucas Melo Borges de Souza ................................................................................... 286 

Clarice Beatriz da Costa Söhngen ............................................................................ 286 

A ESCREVIVÊNCIA E O SILENCIAMENTO DO ABUSO SEXUAL 

INTRAFAMILIAR NO CONTO SHIRLEY PAIXÃO DE CONCEIÇÃO EVARISTO

 ...................................................................................................................................... 307 

Rosália Maria Carvalho Mourão .............................................................................. 307 

MEDEIA A PARTIR DO DEBATE DOS PAPEIS DE GÊNERO E DO MITO DO 

AMOR MATERNO ..................................................................................................... 323 

Tamires de Oliveira Garcia ....................................................................................... 323 

PARA ALÉM DOS “DOIS ESTRANHOS”: um estudo de caso racial sobre a Suprema 

Corte dos Estados Unidos por meio da análise do caso Graham v. Connor (1989) ..... 329 

Amanda Castro Machado ......................................................................................... 329 

Gabriel Salazar Curty ............................................................................................... 329 



15 

 

Michelle Karen Batista dos Santos ........................................................................... 329 

SOBRE ALGUNS “OLHOS D’ÁGUA” APRESENTADOS PELA CONCEIÇÃO 

EVARISTO: LEITURAS SOBRE VIOLÊNCIAS A PARTIR DE ALGUMAS “FACA 

A LASER” .................................................................................................................... 345 

Gabriel Salazar Curty ............................................................................................... 345 

 

 

 

 

 

 



16 

 

CAPÍTULO I - DEMOCRACIA, CULTURA E LITERATURA 



17 

 

A LIQUEFAÇÃO DA PESSOA HUMANA NA SOCIEDADE 

CONTEMPORÂNEA: REFLEXÕES A PARTIR DA OBRA 

"ENSAIO SOBRE A CEGUEIRA" 

Thales Dyego de Andrade Coelho1 

1. SOBRE A PÓS-MODERNIDADE 

Pode-se afirmar que tudo quanto se considera avanço surgido no período 

comumente designado por modernidade adveio a partir de duas grandes ideias: o 

humanismo e o racionalismo.  

Enquanto na era pré-moderna buscava-se a justificação de todos os fenômenos 

na metafísica, principalmente a partir de questões religiosas, a modernidade trouxe 

consigo a razão como sendo o novo critério norteador para se (tentar) explicar o mundo, 

mundo este que passava a reconhecer o homem como seu protagonista e, assim sendo, 

fim em si mesmo, detentor de um conjunto de liberdades imanentes à sua existência e 

que, por isso, não poderiam ser vilipendiadas nem sequer pelo soberano. 

Nessa lógica de mundo, o método científico é o método moderno e com ele 

materializa-se o zeitgeist daqueles tempos: o anseio pela ordem, bem expresso nos 

dizeres do poeta Baudelaire, para quem "tudo quanto é belo e nobre é o resultado da razão e 

do cálculo"2.  

Com efeito, o ideal de emancipação, supostamente alcançável por um mundo 

que passara a ser visto sob o prisma da máxima objetividade racional, mostrou-se 

                                                 
1 Advogado Criminalista. Professor universitário. Cursando o Doutorado em Ciências Criminais 

na Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul — PUC/RS. Mestre em Direito e 

Instituições do Sistema da Justiça pela Universidade Federal do Maranhão — UFMA. Especialista 

em Direito Penal e Criminologia pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul — 

PUC/RS. Especialista em Direito Público pela Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais 

— PUCMinas. Graduado em Direito pela Universidade Federal do Maranhão. Diretor Acadêmico 

da Faculdade Florence — IFES/MA. Membro da Comissão de Direito Penal do Instituto dos 

Advogados Brasileiros — IAB. 
2 BAUDELAIRE, Charles. Sobre a modernidade. São Paulo: Editora Paz e Terra S.A., Coleção 

Leitura, 1996, p. 56. 
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irrealizável in concreto: fracassou a metanarrativa segundo a qual a razão 

inexoravelmente conduziria a humanidade à evolução.3  

Não obstante inegáveis avanços e conquistas em diversas searas, a razão 

mostrou-se não tão racional como proclamavam os modernos. É dizer: a partir 

especialmente do es denkt de Nietzsche4 e de toda a teoria do inconsciente de Freud, 

percebeu-se que o homem tão somente pode ter consciência de seus pensamentos que 

podem ser exprimidos pela linguagem, não tendo consciência de tudo o que 

efetivamente pensa5.  

Mais: este inconsciente, que não está sob escrutínio direto do indivíduo, 

influencia diretamente todas as ações do homem. Assim sendo, o próprio pensamento 

racional individual já nasce (ou pode nascer) enviesado sem que sequer o indivíduo 

pensante o perceba.  

O resultado disso é intuitivo: desmorona-se toda a catedral moderna erigida 

sobre a ideia da suficiência da razão para a condução da humanidade à citada 

emancipação. Descobre-se a irracionalidade da razão. 

Mas não é só. Tal percepção sinaliza que a própria razão pode perverter-se e se 

transformar em instrumento de poder. Isto é, age-se de forma a se satisfazer vontades 

individuais, mas se utiliza da razão como instrumento de legitimação externa — 

perante os outros — daquela ação. 

 Transforma-se a razão num rótulo que permite o uso do pensamento racional 

para qualquer coisa. A isso, os frankfurtianos chamaram razão instrumental. Isto é: o 

valor operacional da razão no que se relaciona ao seu papel de domínio passa a ser o 

seu único critério de valoração.6  

                                                 
3 LYOTARD, Jean-François. The Postmodern Condition: A Report on Knowledge. Theory and 

History of Literature, Volume 10. Minneapolis: University of Minnesota Press, 1984. 
4 NIETZSCHE, Friedrich. A Gaia Ciência. São Paulo: Escala, 2006. 
5 FREUD, Sigmund. A interpretação dos sonhos (1900). In: Ed. Standard Brasileira das Obras 

Psicológicas Completas de Sigmund Freud (v. IV). Rio de Janeiro: Imago, 1996. 
6 HORKHEIMER, Max. Eclipse da razão. São Paulo: Centauro, 2002. 
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É a partir dessa dinâmica, de uso instrumental da razão, que se tentou legitimar 

racionalmente todo e qualquer tipo de vilipêndio à pessoa humana perpetrado em 

diversos locais ao longo, principalmente, do século XX e destas duas primeiras décadas 

do século XXI.  

Importante ressaltar que aqui não se está a falar somente dos exemplos mais 

contundentes de tal deformação, como os fascismos, o holocausto e os diversos 

genocídios ocorridos na época citada, mas também do processo de desumanização 

generalizado que se vislumbra no dia-a-dia de todos os indivíduos, cuja percepção em 

relação ao outro é, cada vez mais, também de instrumentalização. 

A bem da verdade, a própria forma como o homem vê e concebe os relatos 

históricos, encarando situações de opressão extrema a determinados grupos em 

determinadas situações como se meros danos colaterais do progresso fossem, já 

traduzem, por si só, o caractere de autoritarismo e indiferença à pessoa que o a fé na 

ideia de progresso traz consigo.7  

Assim sendo, em vez de conceber a construção de sua identidade e realização 

individual partir da sua relação e encontro com o outro (anerkennung8), vê-se o outro 

com cada vez mais indiferença e menos sensibilidade, como que num estado 

generalizado de cegueira moral9. 

Identifica-se, portanto, um contexto social repleto de "solidariedades 

danificadas". Necessita-se, assim, de uma nova perspectiva da própria ideia de 

individualismo que não exista em oposição ao coletivismo e, assim, não deságue no 

egoísmo. Necessária a reconciliação da autonomia individual com a reciprocidade e 

interdependência.10 

                                                 
7 MATE, Reyes. Meia-Noite na História - comentários às teses de Walter Benjamin sobre o 

conceito de 

história. Tradução de Nélio Schneider. São Leopoldo: Unisinos, 2011. 
8 Honneth, Axel (2009). Luta por reconhecimento: a gramática moral dos conflitos sociais. São 

Paulo: Editora 34, 2009. 
9 BAUMAN, Zygmunt. Cegueira moral: A perda de sensibilidade na modernidade líquida. Rio 

de Janeiro: Jorge Zahar Editora, 2014. 
10 GIDDENS, Anthony. As consequências da modernidade. São Paulo: Editora Unesp, 1991. 
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Neste processo de desumanização que não enxerga o outro como fim em si 

mesmo e como pessoa dotada de dignidade imanente pura e simplesmente por ser 

pessoa, independentemente do lugar social por si ocupado, tem-se um esvaziamento 

gradativo não somente sob o ponto de vista moral, mas especialmente sob o ponto de 

vista jurídico, mormente porque a norma jurídica encontra-se num contexto dialético 

de implicação-polaridade com fatos e valores, disso deflui que estes (os valores) 

ocupam papel fundamental no contexto jurídico-constitucional contemporâneo. Não 

há direito sem moral, afinal. 

Ante esse contexto, utiliza-se, aqui, a obra "Ensaio sobre a cegueira", do autor 

português José Saramago, como ponto de partida para tecer-se apontamentos sobre 

todo esse processo de liquefação do humano e desumanização que se vê atualmente na 

era contemporânea, especialmente no âmbito dos direitos da pessoa humana. 

Em tal processo de liquefação, percebe-se verdadeiro combate entre o indivíduo 

e o cidadão. É dizer: vive-se hoje uma sociedade de indivíduos. Uma sociedade 

atomizada. Nela, cada um somente se preocupa com o outro na medida desta inter-

relação possa extrair alguma vantagem para si. A partir de tal dinâmica, o homem não 

mais busca realização própria no bojo da coletividade, mas de forma egoísta, a partir 

da dinâmica do ter.11 

2. ENSAIO SOBRE A CEGUEIRA: UMA BREVE SÍNTESE 

De autoria do escritor português José Saramago e publicada em 1995, a obra 

"Ensaio sobre a cegueira" narra heterodoxa história de uma epidemia de cegueira que 

assola determinada cidade, levando-a a verdadeiro colapso social e abalando a própria 

estrutura do que hoje se concebe como sendo o Estado — bem assim suas funções. 

Inicia-se a obra narrando sobre a cegueira súbita que atinge determinado 

homem — chamado de "o primeiro cego" — enquanto dirigia seu veículo; cegueira esta 

que, para além de lhe assolar de repente, era uma espécie de "cegueira branca", como 

se a pessoa atingida estivesse mergulhada em um mar de leite. Após acometido pelo 

                                                 
11 BAUMAN, Zygmunt. Modernidade líquida. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Editora, 2001. 
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mal e precisando de socorro, o homem é ajudado por um desconhecido, que lhe leva 

até sua casa dirigindo o seu carro. 

Aproveitando-se da situação, o desconhecido subtrai o veículo do cego e, pouco 

depois, também é atingindo pela cegueira branca. Enquanto isso, o primeiro cego relata 

para sua esposa a situação, ao que é conduzido por ela ao oftalmologista, que 

desconhece tal enfermidade, não obstante intrigado pela situação. Aos poucos, a 

cegueira começa a se espalhar, atingindo praticamente todos, inclusive o próprio 

médico. 

Conforme a epidemia se alastra gradativamente, os enfermos são instalados 

num hospital psiquiátrico, ali ficando segregados. No hospital, tem-se verdadeiro 

estado de natureza, instalando-se o caos e a lei do mais forte terminando por reger a 

convivência coletiva, momento em que muitos se aproveitam para perpetrar os mais 

reprováveis delitos, como estupros e torturas. 

Em meio ao caos, a única pessoa ali recolhida e que não fora atingida pela 

cegueira foi a esposa do médico, que age de maneira altruísta, tolerando diversos 

vilipêndios, inclusive do próprio marido e, ao fim, conduz todos para a saída daquele 

local de barbárie, momento em que percebem que todos foram atingidos pela cegueira. 

Posteriormente, todos voltam gradativamente a enxergar, sem uma razão aparente para 

a epidemia. 

3. CEGUEIRA NEGRA, CEGUEIRA BRANCA E CEGUEIRA MORAL 

Na obra de Saramago, as personagens são acometidas por uma cegueira branca, 

como se estivessem mergulhadas num mar de leite, conforme dito alhures. Embora tal 

fato possa passar desapercebido à primeira vista, pensa-se ser de máxima relevância, 

sobretudo por trazer importante reflexão. 

Não parece ser sem motivo o fato de o autor narrar na obra que os primeiros 

enfermos são gradativamente colocados em quarentena e isolados num hospital 

psiquiátrico sem qualquer tipo de controle ou assistência estatal.  
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Isso porque, num primeiro ponto (mais explícito), parece inegável que as 

pessoas acometidas por tais transtornos encontram-se num verdadeiro espaço vazio de 

direitos, sendo praticamente invisíveis aos olhos de um Estado que se pretende 

prestacional. 

Nesse contexto, para além de se utilizar do hospital psiquiátrico como uma 

espécie de avatar representativo de diversas categorias de grupos vulneráveis e 

minorias que são esquecidos pelo Estado, o autor ainda cria uma narrativa mais 

contundente, com um abandono explícito de todos os enfermos por parte do poder 

público, aqui, conforme a leitura que se faz da obra, remetendo o leitor ao famoso 

estado de natureza hobbesiano, representado pela máxima homo homini lupus est. 

Afinal, é pertinente o questionamento: o Estado existe perante tais pessoas? Não 

se encontram elas num contexto assemelhado ao do estado de natureza, cujas inter-

relações se dão via relações de força e não relações de direito?  

A perspicácia da narrativa, nesse sentido, emerge quando, no livro, os 

invisibilizados são justamente aqueles que legitimam a cegueira do Estado perante o 

outro, fazendo-o por serem, também eles, moralmente cegos. 

Portanto, parte-se do pressuposto que o ponto fulcral da obra é justamente o 

processo de cegueira moral que acomete todos os indivíduos da atual era 

contemporânea — uns mais, outros menos. Cegueira moral esta que reflete a 

insensibilidade para com o outro, bem assim um processo de desumanização que a 

todos acomete sem que sequer se deem conta — es denkt e inconsciente, como exposto 

acima. 

Não à toa, a própria epígrafe da obra traz relevante citação constante do Livro 

dos Conselhos, do Rei Duarte I, cujo texto diz: "Se podes olhar, vê. Se podes ver, repara". 

Aí, portanto, a reflexão de que, hoje, num mundo egoísta e moralmente cego, não 

obstante as pessoas enxerguem, elas, de fato, não veem. 

Identifica-se, portanto, relação direta entre a crítica latente de Saramago ao 

processo de desumanização pós-moderna por meio de sua "cegueira branca" com a 
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contundente reflexão de Zygmunt Bauman quando trata, do mesmo processo, sob a 

alcunha de "cegueira moral". 

Nessa linha, os tempos atuais possuem como marca o afastamento do outro, a 

intolerância e, sobretudo, serem tempos da solidão12, solidão esta com a qual os 

indivíduos pós-modernos não sabem lidar adequadamente e, buscando preencher seus 

vazios existenciais, terminam mergulhando nas redes sociais, destituindo suas próprias 

identidades ao identificarem standards superficiais como se substanciais fossem e, com 

isso, tornando-se anônimos globais, entregando-se voluntariamente a um sistema de 

controle no qual suas autonomias deixam de existir e, consequentemente, sua 

capacidade de se identificar com o humano — especialmente aquele humano que não 

se encaixa no padrão de "público alvo" da rede. 

A era moderna, no que diz respeito a controle social, foi a era do panóptico. 

Modelo teorizado por Bentham, no qual os indivíduos sabiam que estavam sendo 

observados e tinham seu comportamento regulado por uma torre central na qual 

estavam os carcereiros-controladores. Na era atual, como quer que se queira chamá-la 

(contemporânea, pós-moderna, modernidade líquida etc.), a dinâmica do controle é 

diversa, não obstante leve a um processo de desumanização mais contundente e 

perigoso que o moderno — pois latente. 

Hoje, a dinâmica de controle é a do sinóptico, na qual os indivíduos são 

controlados pelo poder central não por meio do controle de seus corpos, mas de suas 

mentes, via propaganda. No panóptico, os indivíduos eram observados pelos 

poderosos. No sinóptico, são os indivíduos que observam os poderosos e, numa falsa 

crença de que também poderosos serão, terminam seguindo padrões de controle de 

massa criados e idealizados por aqueles e, assim, perdem completamente a sua 

liberdade, identidade, individualidade e, portanto, capacidade de desenvolver o seu 

potencial humano.  

Em todo esse contexto, o ser humano e sua dignidade são absolutamente 

instrumentalizados e transformados em meras engrenagens cujo fim último é tão 

                                                 
12 BAUMAN, Zygmunt. Cegueira moral: A perda de sensibilidade na modernidade líquida. Rio 

de Janeiro: Jorge Zahar Editora, 2014. 
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somente o funcionamento do sistema. 

Um exemplo importante do que aqui se está a falar é perceptível a partir do 

atual pensamento predominante na doutrina penal. Fala-se aqui do funcionalismo 

teleológico. Segundo tal corrente de pensamento, a estrutura do crime deve ser 

orientada a partir da função que o direito penal possui no sistema social. No caso, a 

função que se considera seria a de proteção de bens jurídicos.  

Logo, se o direito penal almeja proteger bens jurídicos, a forma mais eficiente de 

fazê-lo seria por meio da prevenção de crimes, com o fortalecimento da política criminal 

numa dinâmica profilática, em sentido oposto ao direito penal liberal, que somente 

emergia quando o bem jurídico já estivesse violado pela conduta de alguém. 

Assim sendo, estruturas como fato típico, antijuridicidade e culpabilidade são 

funcionalizadas e nas suas definições conceituais são inseridos critérios de política 

criminal. Com isso, o fato só será típico se a tipicidade se alinhar à prevenção de crimes; 

somente haverá antijuridicidade se isto for pertinente ante a prevenção de crimes; e o 

indivíduo somente será culpável se houver justificação para a prevenção geral.  

Em último plano, portanto, a prevenção geral — que é uma finalidade da pena 

— deixa de ser tão somente uma consequência para se transformar na causa. Esvazia-

se a substância do delito, funcionalizando-o a partir da pena. 

Embora isto não pareça grave a um primeiro olhar, abre-se espaço para que 

qualquer tipo de conduta seja criminalizada e punida, desde que se considere que, em 

termos político-criminais, a sua criminalização levará à prevenção de mais crimes e ao 

fortalecimento da legitimidade do Estado e confiança no direito.  

Perde-se o conteúdo material, de que somente devem ser crimes aquelas 

condutas que atingem de forma mais séria os bens jurídicos mais preciosos, 

instrumentalizando-se tudo para fins preventivos e, com isso, permitindo, em último 

caso, que alguém seja preso para servir de exemplo. 

Cede-se a clamores emocionais e se esquece a dignidade humana, 

instrumentalizando a liberdade em prol de uma suposta maior eficiência. Nesse 
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processo, encarcera-se e se invisibiliza seres humanos.  

Destaque-se que, não obstante se tenha utilizado aqui o exemplo criminal, essa 

instrumentalização racional se dá em diversos ramos do direito — e também da 

sociedade. Vide a chamada doutrina Law and Economics que funcionaliza diversos 

conceitos jurídicos a partir de definições e objetivos de índole econômica — e não 

relacionadas ao fortalecimento e respeito da pessoa humana. 

Estes, portanto, são alguns exemplos de cegueira moral que atingem o direito e 

que se encontram presentes em todo o contexto social pós-moderno. Nesse processo de 

funcionalização dos institutos mais importantes da vida em prol de certos objetivos e 

consequências, em prol de melhor performance, os indivíduos tornam-se 

gradativamente insensíveis à dor do outro, pois mergulhados nas engrenagens 

funcionalistas — cegos que estão em suas necessidades de busca por falsos poderes. 

Se a sociedade moderna fundou-se no axioma cogito ergo sum de Descartes — já 

criticado por Nietzsche (es denkt), o leitmotiv da pós-modernidade é, aparentemente, o 

"sou visto, logo existo". 

A ética pós-moderna é, assim, marcada por um esvaziamento a partir da 

celebração do espetáculo13. Na civilização do espetáculo, ignora-se a substância e há 

louvor à forma. Há uma "banalização lúdica da cultura imperante, em que o valor 

supremo agora é divertir-se e divertir, acima de qualquer outra forma de conhecimento 

ou ideal"14.  

Por outro lado, não se pode deixar de lado também importante componente de 

todo o contexto de cegueira moral pós-moderno, bem como de cegueira branca 

constante na obra de Saramago: o medo. Na obra, diversos atos das personagens são 

perpetrados a partir de diversos medos que cada indivíduo possui.  

Da mesma forma, na sociedade atual, cuja insensibilidade e indiferença é, 

                                                 
13 LIPOVETSKY, Gilles. A Felicidade paradoxal: ensaio sobre a sociedade de hiperconsumo. São 

Paulo: Companhia das Letras, 2007. 
14 VARGAS LLOSA, Mário. A civilização do espetáculo: uma radiografia do nosso tempo e da 

nossa cultura. São Paulo: Objetiva, 2013. 
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também, fruto de um medo que comanda todos os aspectos da vida do homem pós-

moderno. 

Afinal, se tudo está funcionalizado e instrumentalizado, esse processo de 

instrumentalização utiliza o medo como método. O medo virou política. Seja o medo 

da indiferença, que leva à superexposição nas redes sociais, no âmbito sociológico. Seja 

o medo de ter sua posse atingida pelo outro, que leva a um clamor por recrudescimento 

penal, no âmbito jurídico-penal.  

Como diz a famosa música da banda "O Rappa": "as grades do condomínio são para 

trazer proteção; mas também trazem a dúvida se é você que está nessa prisão; me abrace e me dê 

um beijo; faça um filho comigo; mas não me deixe sentar na poltrona no dia de domingo, domingo; 

procurando novas drogas de aluguel; nesse vídeo coagido; é pela paz que eu não quero seguir 

admitindo". 

O medo, como política, conduz à criação de aparatos para combatê-lo — 

aparatos de segurança que, no fim, buscam proteção contra tudo, inclusive contra o que 

não existe, terminando por lesar uns ao argumento de proteção a outros, 

potencializando a indiferença perante o estado de indignidade alheia. 

Todos esses caracteres culminam representados por um profundo esvaziamento 

ético culminam numa sociedade pós-moralista ao melhor estilo l'après-devoir15 marcada, 

por exemplo, pelo recrudescimento penal cuja característica principal é um boom 

normativo absolutamente sem controle. Expansionismo penal no qual as 

criminalizações não mais são excepcionais, tampouco norteadas por políticas criminais 

de cunho científico, mas sim a partir de anseios populares ou do que é ou não benéfico 

para determinados grupos. Afinal, o perigo é o outro. O outro gera medo. O outro deve 

ser combatido. O deixa de ser humano. Essa é a cegueira moral de Bauman; branca, de 

Saramago. 

 

                                                 
15 LIPOVETSKY, Gilles. A sociedade pós-moralista: o crepúsculo do dever e a ética indolor dos 

novos tempos democráticos. Traduc ̧ão de Armando Braio Ara. Barueri: Manole, 2005. 
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4. CONSIDERAÇÕES FINAIS: AFINAL, QUEM SOMOS NÓS? 

Apesar de heterodoxo na literatura utilizar-se personagens sem nome, referida 

técnica faz todo sentido a partir do momento em que se capta o mote do livro e se 

percebe claramente uma grande indagação por trás de toda a narrativa: afinal, quem 

somos nós? 

Na obra, as personagens são identificadas pelo seu modo de ser, profissão, 

aparência, mas jamais pelos seus nomes, o que representa indagação sobremaneira 

importante para que se finde esse processo de desumanização no qual a sociedade se 

encontra mergulhada, especialmente porque, como exposto acima, a dinâmica de 

instrumentalização de tudo atualmente, inclusive do ser humano, leva ao esvaziamento 

das próprias identidades. 

No direito criminal, esse processo de se ignorar as identidades mostra-se 

presente no dia-a-dia policial com o uso de termos como "elemento" ou mesmo 

"cidadão", em vez do nome do indivíduo que está como sujeito passivo do 

procedimento, bem como o uso de termos como "CPF cancelado" quando algum 

popular comenta notícias com morte de indivíduos envolvidos em atividades 

criminosas. 

No contexto e dinâmica pós-modernos, a indagação "quem somos nós" é 

indiferente, pois quem quer que sejam os indivíduos, deixarão de sê-lo após serem 

instrumentalizados pelos diversos sistemas presentes na sociedade atualmente. Com 

efeito, é somente a partir da imposição do ser de cada um, ou melhor, da dignidade 

humana, ante todo e qualquer sistema social, que se poderá superar o atual estado de 

cegueira moral. 

A obra busca fazer essa reflexão a partir do momento em que, cegos, profissões, 

propriedade, bens de luxo, segurança, suposta ideia de controle, tudo perde 

importância com certa facilidade ante o contexto de desorganização social advindo da 

epidemia — o que termina por não ser diferente da própria pandemia de Covid-19 que 

assola o mundo desde 2020. 



28 

 

Assim, surge inevitavelmente o questionamento: a vida de todos os indivíduos 

está sob seu controle? São os indivíduos, de fato, livres como pensam que o são? O 

modelo sinóptico exposto supra não sinaliza nessa direção. Necessário, portanto, que o 

homem pós-moderno redescubra a sua dignidade e busque o humanismo, a empatia, a 

tolerância e o amor para que saia da cegueira moral na qual se encontra mergulhado. 
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PATRIOTISMO, IDOLATRIA E ESTÉTICA EXISTENCIAL: 

DESCONSTRINDO O NACIONALISMO AUTORITÁRIO NAS 

DEMOCRACIAS NEOLIBERAIS DO SÉCULO XXI 

Gustavo de Lima Pereira 

 

          “O patriota confunde pátria com morada. A pátria prende com mil fios misteriosos; fecha 

a entrada ao ruído, portanto, ao belo; o patriota, como todo morador, vivencia sua morada como sendo 

bonita; não tendo experiência com o "belo”, confunde boniteza com beleza, julgando bela a pátria.  

O patriotismo é sintoma de enfermidade estética, 

porque transforma o hábito em algo misterioso”. 

Vilém Flusser1 

 

 

“Uma outra convalescença, que sob certas 

circunstâncias é para mim ainda mais desejável, 

consiste em auscultar os ídolos... Há mais ídolos do que 

realidades no mundo: este é o meu "mau olhado" em 

relação a esse mundo”. 

Friedrich Nietzsche2 

INTRODUÇÃO 

Na disciplina “Hermenêutica, Arte e Argumentação Jurídica”, ministrada pela 

Professora Clarice Beatriz Da Costa Söhngen no Programa de Pós-graduação em 

Ciências Criminais da PUCRS no corrente ano, um dos pontos presentes na discussão 

dizia respeito à construção de si mesmo a partir de uma dimensão de “estética da 

existência”, ou seja, na experiência de criação de si mesmo para além de uma dimensão 

dogmática, mesmo que seja diante do perfilar acadêmico. Isso, por sua vez, significa 

um certo compromisso não apenas consigo, mas com aquilo que há diante de si e para 

além de si. Aqui cabe bem a perceptiva de Michel Foucault, inspirada em grande 

medida no pensamento de Nietzsche: “Não poderia a vida de todos se transformar em 

obra de arte?”3. 

                                                 
1 Trecho da crónica escrita pelo filósofo intitulada “Estrangeiros pelo mundo”, publicada em 

14/12/1991 pelo jornal Folha de São Paulo. http://www.flusserbrasil.com/art20.html. Acesso em 

agosto de 2021.  
2 NIETZSCHE, Frierdrich. Crepúsculo dos ídolos. São Paulo: L&PM, 2006, p. 11.  
3 FOUCAULT, Michel. Ditos e escritos IX: Genealogia da ética, subjetividade e 

sexualidade. Forense Universitária, Rio de Janeiro, 2014, p. 222. 

http://www.flusserbrasil.com/art20.html
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Há tempos vivemos tempos sombrios, sabemos, e valer-se em oposição ao que 

nega, de algum modo, a vida e a liberdade pode significar uma construção de um certo 

modelo de arte. Uma arte que se desvencilha das artimanhas que visam negar narrativas de 

vida, a partir de um pressuposto idolátrico que as aprisionam em esquadros bem delineados e 

acabam por sufocar qualquer espaço intersubjetivo possível.  

No interesse de esboçar um ensaio em conexão com esse pressuposto, decidi 

escrever sobre um tema do qual me vejo existencialmente tomado há bastante tempo: a 

sedução idolátrica produzida por discursos patrióticos que repercutem como uma 

experiência esteticamente pobre de existência. Essa experiência empobrecida, 

construída a partir de forma imagética por um patriotismo tacanho que visa aniquilar o 

diferente a partir, não só da indiferença, mas também pelo ódio, não é um fenômeno nada 

novo, mas tem ganhado um contorno revigorado no século XXI, em especial nos 

últimos anos. O patriotismo, tão explorado pelos discursos totalitários do século XX, 

mostra-se como o novo objeto de idolatria nas democracias neoliberalizadas do século 

XXI. Mas esse nacionalismo renovado edifica-se de forma tão envelhecida quanto o anterior.  

Na percepção do filósofo Vilém Flusser, a idolatria representa a adoração da 

imagem de um determinado objeto, mostrando-se frágil ou inexistente a capacidade 

crítica em relação a variedade de campos de significado em jogo que estão ao seu redor4. 

Isso não significa dizer que o modo de pensar do ser humano idolátrico prefira a imagem 

em detrimento da realidade, como um ato de escolha, por assim dizer. Para ele, a imagem 

absorvida corresponde à realidade. Ou precisa, de algum modo, a ela acomodá-la, 

mesmo que à força. Para isso, serão despendidos esforços sobre humanos para contra-

atacar tudo que ouse intentar abalar seu “confortável” castelo. Isso porque a imagem; 

criada por ele mesmo, para ocupar o status idolátrico, necessita se desvencilhar do fato 

de ser fruto de sua própria construção. Por esse motivo, não se trata propriamente de 

uma escolha e sim uma incapacidade.  

Nesse sentido, portanto, a idolatria, de acordo com a análise de Ricardo Timm 

                                                 
4 FLUSSER, Vilém. Filosofia da caixa preta. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 2002, p. 18. 
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de Souza5, age em dimensão mitológica, representando um espelho de si. Tão frágil 

quanto a si. Em meio a sua não existência, diante daquilo que podemos identificar como 

mundo real (é claro, não no sentido que possa sugerir uma pretensão de totalização da 

realidade, porque isso também representaria idolatria, em outro contexto), o mito se 

mostra frágil no patamar da sua não-existência. É dependente do alcance simbólico 

pelos quais suas instâncias de poder são capazes de atuar, dando suposto sustentáculo 

teórico-político-cultural para monumentar algo que ganha patamar de existência, sem 

sequer existir. Uma incapacidade da linguagem - portanto, uma incapacidade do 

diálogo, submetida a um conjunto inesgotável de clichês6, por si só já esgotados por 

natureza. 

O objeto central deste artigo, no interesse de correlacionar a racionalidade 

idolátrica ao horizonte da filosofia política, recairá sobre três imagens comumente 

idolatrizadas ao longo de boa parte do itinerário civilizacional ocidental. São elas: a 

“cidadania”, o “nacionalismo” e o “patriotismo”. De algum modo, podemos identificar 

todos esses emblemas como imbricados um no outro, representando, por vezes, 

imagens que simbolicamente agem como sinônimos de uma ordem totalizante, dando 

alguma ênfase ao gatilho que as impulsionou de forma ainda mais estridente nos 

últimos anos: o neoliberalismo. Esse sim o maior objeto de idolatria do qual nos acostumamos 

a conviver.  

Diante desse objetivo, desenvolvei, primeiramente, este artigo identificando 

“cidadania”, “nacionalismo” e “patriotismo” como corolários de uma racionalidade 

idolátrica, esculpidos desde a origem do período clássico, porém impulsionados e 

aperfeiçoados a partir do desenvolvimento das ideias de “soberania” e “Estado-nação” 

na modernidade, e recepcionados pela narrativa idolátrica neoliberal na geopolítica 

global atual. Após, passarei a esboçar potenciais gatilhos para desencarrilhar a 

racionalidade idolátrica de seus trilhos, a partir de uma crítica ao que chamo de “ficção 

da nacionalidade”, tendo como suporte argumentativo primordial o pensamento de 

                                                 
5 SOUZA, Ricardo Timm de. Crítica da razão idolátrica: tentação de thanatos, necroética e 

sobrevivência. Porto Alegre: Editora Zouk, 2020. 
6 SOUZA, Ricardo Timm de. Crítica da razão idolátrica: tentação de thanatos, necroética e 

sobrevivência. Porto Alegre: Editora Zouk, 2020. 
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Jacques Derrida.  

1. DA “CIDADANIA” GRECO-ROMANA AO “NACIONALISMO” NEOLIBERAL 

Afirmarmos que o patriotismo e o culto à nacionalidade se tratam de algumas 

das amostragens mais emblemáticas de racionalidade idolátrica no cenário político, de 

ontem e de hoje, parece não pegar nenhum leitor de surpresa. Tanto a civilização grega 

quanto a romana foram construídas sob a exige que conferia privilégio àqueles que 

eram considerados como seus cidadãos. Na Grécia antiga, a projeção hipnótica contida 

na imagem de “cidadão ateniense” projetou-a como objeto de adoração, uma vez que 

se tratava de um atributo indispensável para a participação de sua principal invenção 

– a democracia, sendo ela correspondente ao número diminuto de pessoas. No contexto 

romano não foi diferente. O Corpus Juris Civilis compunha uma legislação para atender 

as demandas e litígios daquele que se enquadrasse como “cidadão romano”. Aos 

estrangeiros foi criada uma outra categoria normativa intitulada Jus Gentium7.  

A ideia de “cidadania” que vimos no mundo antigo passou a ser associada a de 

“nacionalidade” a partir do desenvolvimento do conceito de “soberania”, no âmbito 

das relações internacionais, e da criação dos Estados-nação, onde não apenas manteve 

seu componente idolátrico de outrora como também tratou de aperfeiçoa-lo. Ascendeu 

a repercussão idolátrica presente nas ideias de “cidadania”,  de “nacionalismo” e de 

seu co-irmão ainda mais perverso: o “patriotismo” e de como essa estrutura de culto e 

reverência cega contida na percepção de si como “cidadão”, dos seus como 

“compatriotas” e dos mecanismos simbólicos que os unem, na figura de “pátria”, 

representa um terreno fértil para o ódio, diante de uma auto-percepção carente de 

                                                 
7 Sobre o ponto, cabe aqui uma pequena digressão pontual. Não devemos identificar essa 

legislação específica para os estrangeiros como algo necessariamente positivo. O que ocorreu, de 

fato, foi uma legislação que os diferenciava e inclusive impunha dificuldades aos estrangeiros. 

Porém, reverencia-se a criação do Jus Gentium como o elemento que inaugura o Direito 

Internacional exatamente por se tratar da primeira conexão da história envolvendo direito interno 

e elementos externos ao seu território. Uma legislação para a população estrangeira em território 

romano. No mundo medieval muitos estudiosos se valeram dessa ideia de “Direito das Gentes” 

e o pensaram como o “Direito de todos os Povos. Uma percepção agregadora, igualitária e 

humanística, onde todas as pessoas deteriam os mesmos direitos. Podemos tratar, portanto, 

“Direito das Gentes”, “Jus Gentium”, “Direito de todos os povos” ou simplesmente “Direito dos 

Povos” como sinônimos de “Direito Internacional”.  



34 

 

significado, em termos políticos e relacionais, mas que, no entanto, circunscrevem a 

impressão de muitos indivíduos ao redor do globo.     

No século XX, o nazi-fascismo nos mostrou o quanto tais imagens reverberaram 

como uma idolatria letal. E que hoje se mostram tão presentes, tendo por trás um 

discurso idolátrico que intenta legitimá-lo. Porém a camuflados pelo verniz da 

racionalidade neoliberal, a qual deságua também em uma legitimação do autoritarismo 

estatal. 

Somente as mentalidades mais desatentas não percebem que movimentos 

políticos autoritários estão inseridos cada vez mais nas “democracias” contemporâneas. 

O autoritarismo estatal, de fato, vem perfurando as democracias, adaptando-se aos 

diplomas constitucionais, a ponto de conseguir se acomodar e, por fim, esfacelando 

liberdades. É necessário, com efeito, expressarmos que essa aliança entre democracia e 

autoritarismo não seria possível sem o intermédio de uma racionalidade tão potente a 

ponto de se apresentar de forma camuflada, ou talvez até mesmo invisível, para tantos 

olhares. A racionalidade à qual me refiro trata-se da racionalidade neoliberal. Partimos do 

pressuposto de que a “razão neoliberal” estabelece a naturalização de uma relação 

intersubjetiva ditada pela dinâmica da concorrência generalizada a partir da ideia do 

“empresário de si”, ideia introduzida por Michel Foucault na fase final de seus escritos8 

e que hoje em dia é aperfeiçoada por inúmeros autores. A racionalidade neoliberal 

acaba promovendo sensações de isolamento relacional e adoecimento psíquico. Seu 

escopo central se projeta no desmantelamento de sentimentos de “solidariedade 

social”, contribuindo, por sua vez, na fragilização paulatina de políticas públicas, 

direitos sociais e do desejo pela construção de uma globalização, de fato, comum e 

                                                 
8 Foi Michel Foucault, na obra “O nascimento da biopolítica” quem primeiro discorreu sobre a 

ideia de “empresário de si”, gatilho utilizado por inúmeros autores contemporâneos que 

intentam atualizar o seu pensamento do contexto neoliberal atual: “no neoliberalismo - e ele não 

esconde, ele proclarna isso -, também vai-se encontrar uma teoria do homo oeconomieus, mas o 

homo oeconomicus, aqui, não é em absoluto um parceiro da troca. O homo oeconomicus é um 

empresário, é um empresário de si mesmo. Essa coisa e tão verdadeira que, praticamente, o objeto 

de todas as análises que fazem os neoliberais será substituir, a cada instante, o homo oeconomicus 

parceiro da troca por um homo oeconomicus empresário de si mesmo, sendo ele próprio seu 

capital, sendo para si mesmo seu produtor, sendo para si mesmo a fonte de [sua] renda”. 

(FOUCAULT, 1999, p. 310-311).  
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inclusiva9.  

O neoliberalismo, enquanto gestão psicológica da vida, é dotado de certa 

plasticidade ideológica e discursiva, que se expressa como objeto de culto. A nova 

versão do capitalismo pós-industrial, na atual era financeira, têm um o ar convidativo 

e agregador, exposto pela referida ideia de "empresário de si mesmo". Modificou o 

cerco de afetos das relações humanas, monetarizando-as ao ímpeto da razão neoliberal, 

que, a contrário senso, impõem restrições à liberdade através dos próprios meios que a 

autorizam. Dardot e Laval são precisos nessa análise10: 

Por estratégia neoliberal entenda-se: o conjunto de discursos, práticas, 

dispositivos de poder visando à instauração de novas condições 

políticas, a modificação das regras de funcionamento econômico e a 

alteração das relações sociais de modo a impor esses objetivos. (..) As 

políticas neoliberais e as transformações do capitalismo amparam-se 

mutuamente para produzir uma luta ideológica, uma crítica sistemática 

e duradoura de ensaístas políticos contra o Estado de bem estar”. No 

entanto, essas transformações foram acompanhadas por uma mudança 

de comportamento. (..) Esses sistemas de coação, tanto econômica como 

sociais, cuja função era obrigar indivíduos a governar a si mesmo sob 

pressão da competição, seguiam princípios de uma lógica de 

valorização de capital. 

O panorama atual das relações internacionais nos mostra uma retomada dos 

discursos de ódio em relação aos estrangeiros, alicerçados por discursos idolátricos 

envoltos, em grande medida, das ideias de “cidadania”, “nacionalismo e “patriotismo”. 

Para a polítóloga Wendy Browm, esses discursos detêm relação estreita com o 

neoliberalismo, uma vez que, para ela, não existem espaços não ocupados pelo 

neoliberalismo.  

Para ela, neoliberalismo não teria somente uma vertente economicista. O 

autoritarismo faz parte de sua articulação simbólica idolatrizante. Analisando a 

produção intelectual do neoliberalismo produzida pelos ordo-liberais, Milton 

Friedman e, em especial, Friedrich Hayek, Brown nos expõe como tais discursos flertam 

                                                 
9 DARDOT, Pierre; LAVAL, Christian. A nova razão do mundo. Ensaio sobre a sociedade 

neoliberal. São Paulo: Boitempo, 2016, p. 27. 
10 DARDOT, Pierre; LAVAL, Christian. A nova razão do mundo. Ensaio sobre a sociedade 

neoliberal. São Paulo: Boitempo, 2016, p. 193. 
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com o conservadorismo e o autoritarismo estatal.  

A ascensão da extrema direita na ocupação de espaços de poder no âmbito das 

democracias liberais, estando a cada dia mais verificáveis nas ruas, na internet e nas 

estruturas de poder estatal o ódio como significante que conduz a política, nos conduz 

ao horizonte de idolatria do qual vivemos no contexto atual. Assim nos diz Wendy 

Brown:  “cada eleição traz um novo choque: neonazistas no parlamento alemão, 

neofascistas no italiano, o Brexit conduzido pela xenofobia alimentada por tabloides, 

ascensão do nacionalismo branco na Escandinávia, regimes autoritários tomando forma 

na Turquia e no Leste Europeu e, é claro, o trumpismo”11.  

O neoliberalismo reduz a ideia de liberdade a uma licença pessoal que não deve 

ser regulada, em face ao direito de “liberdade de expressão”. Qualquer reivindicação 

individual de enunciar percepções que visem reaver espaços onde o passado 

assegurava zonas privilegiadas de conforto, baseadas na branquitude, na 

masculinidade ou no nativismo, devem ser preservados. O sentimento de perda dos 

privilégios é então facilmente convertido em ira justificada contra a inclusão social e a 

igualdade política dos historicamente excluídos. Manifestações de ódio acabam 

tornando-se meras expressões próprias e legitimas da liberdade.  

Agora estamos em posição de entender como os nazistas, membros da 

Ku Klux Klan e outros nacionalistas brancos se reúnem publicamente 

em "comícios de liberdade de expressão", por que um supremacista 

masculino, branco e autoritário na Casa Branca é identificado com a 

liberdade por seus apoiadores por ser "politicamente incorreto" e como 

décadas de políticas e princípios de inclusão social, de combate ã 

discriminação e de igualdade racial, sexual e de gênero vêm a ser 

tachadas como normas e regras tirânicas impostas por bandos de 

esquerda12.  

Fica claro agora o quanto o neoliberalismo legitima a gritaria infantil, com a 

profundidade de uma poça d'água em dia de garoa (da qual nossas existências se 

acostumaram a conviver), seduzida pelas vozes de homens fortes que vociferam lei-e-

ordem a partir do culto idolátrico ao patriotismo. Tanto que, para Hayek, como 

                                                 
11 BROWN, Wendy. Nas ruínas do neoliberalismo: a ascensão da política antidemocrática no 

Ocidente. São Paulo: Editora Politéia, 2019, p. 9.  
12 BROWN, Wendy. Nas ruínas do neoliberalismo: a ascensão da política antidemocrática no 

Ocidente. São Paulo: Editora Politéia, 2019, p. 58. 
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identifica Brown, o direito deve bloquear qualquer atividade do político que vise 

legislar em direção a algo que possa simbolizar qualquer limite aos costumes religiosos 

e as normas morais tradicionais13.  

Ricardo Timm de Souza14 também percebe a correlação entre neoliberalismo e 

autoritarismo, na sua versão mais nefasta: o fascismo:  

[...] o mundo totalizou-se em mercadoria. Por isso, o neoliberalismo e o 

fascismo são, de certo modo, expressões de uma mesma lógica 

totalitária: são totalitarismos. Isso explica a constante presença fascista 

ou proto-fascista em momentos de tensão do capitalismo, como aquele 

vivido nas décadas de 1920/30 e no momento atual. 

O patriotismo nas democracias neoliberalizadas representam o adoecimento 

estético de nosso tempo, que se traduzem como adoecimento da própria linguagem. Esse 

é um dos pontos que conectam o nazi-fascismo de ontem com o nazi-fascismo de hoje.  

2. A CONSTRUÇÃO DO MITO DA NACIONALIDADE E O ADOECIMENTO DA 

LINGUAGEM 

Sabemos que a idolatria à pátria não precisa estar impostada em hinos para fazer 

parte do imaginário comum de uma imensa parcela da população mundial. Ele fez 

parte das mais diversas estratégias políticas totalitárias do século XX. Quando falamos 

em “nacionalismo” prontamente nos direcionamos aos episódios vivenciados no 

período das guerras mundiais. O culto à identidade que nega o reconhecimento e o 

respeito a culturas diferenciadas. Os discursos nacionalistas do Trump e da Marine Le 

Pen, que combinam as linguagens econômicas e familiares para defender suas 

fronteiras contra a imigração, denotam essa perspectiva. Desse modo, o território 

nacional se torna hostil para os "resistentes" aversivos e para os imigrantes indesejados. 

Além disso, a privatização da nação exige e legitima o estatismo, o policiamento e o 

autoritarismo para a sua proteção. 

A ficção da nacionalidade representa uma construção imagética que se deflagra 

                                                 
13 BROWN, Wendy. Nas ruínas do neoliberalismo: a ascensão da política antidemocrática no 

Ocidente. São Paulo: Editora Politéia, 2019, p. 130. 
14 SOUZA, Ricardo Timm de. Crítica da razão idolátrica: tentação de thanatos, necroética e 

sobrevivência. Porto Alegre: Editora Zouk, 2020, p, 165. 
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como idolatria. Não pretendo sustentar que a identificação de um povo com seus 

costumes, práticas comuns e demais membros de uma mesma comunidade seja 

necessariamente prejudicial aos direitos humanos. Um estrangeiro fora de seu país de 

origem há algum tempo encontra alento ao deparar-se com um conterrâneo. Penso que 

seja absolutamente saudável o sentimento de pertencimento que uma cultura comum é 

capaz de produzir em um determinado grupo de indivíduos. O problema começa 

quando esse grupo de indivíduos atua de forma excludente em relação àquele que não 

compartilha do mesmo laço simbólico que une o grupo. Aí está a genealogia do racismo 

e do nazismo: na dificuldade de compreensão de que a diferença não significa 

essencialmente uma ameaça à cultura local. Poderíamos identificar o século XX como o 

momento do adoecimento completo da linguagem e da imposição da idolatria como 

processo de totalização15.  

A discussão em torno da questão da formação de identidades e do nacionalismo 

gerado a partir da ideia de Estado-nação denota uma expressa complexidade à qual 

devemos de antemão atentar. O que nos é permitido afirmar, sem reticências, é que o 

anunciado durante tanto tempo fim da “era do nacionalismo” está ainda bem distante 

de nossa realidade16. As disseminações dos ideais de Estado-nação e identidade cultural 

foram (e ainda são) valiosos instrumentos de dominação. Segundo Ernest Cassirer, o 

que denominamos “nação” não é nunca um todo homogêneo, e sim um produto de 

misturas de sangue, a coisa mais perigosa do mundo17.  

Poderíamos argumentar que a “nacionalidade” fora inventada para, nada mais, 

nada menos, estabelecer critérios de organização interna entre os sujeitos de 

determinado Estado-nação. No entanto, o último século demonstrou que a ficção da 

nacionalidade é capaz de estruturar barreiras definitivas entre nações e disseminar ódio 

e repulsa do cidadão nacional perante o estrangeiro. O orgulho da nacionalidade, 

muitas vezes, representa a legitimidade para neutralizar e excluir o diferente.  

                                                 
15 SOUZA, Ricardo Timm de. Crítica da razão idolátrica: tentação de thanatos, necroética e 

sobrevivência. Porto Alegre: Editora Zouk, 2020. 
16 ANDERSON, Benedict. Comunidades imaginadas. Reflexiones sobre el origen y la difusión 

del nacionalismo. México: fondo de cultura econômica S.A., 1993, p. 19. 
17 CASSIRER, Ernst. O mito do Estado. São Paulo: Códex, 2003. p. 280. 
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A ficção da nacionalidade é o emblema determinante da soberania e do direito, 

ainda que pensado na esteira dos direitos humanos, e, exatamente por isso, representa 

o ponto cego dessa estrutura institucional, pois os instrumentos de proteção 

internacional tem uma séria dificuldade em lidar com a figura do ser humano que não 

detém nacionalidade ou que a perdeu em virtude da arbitrariedade política de 

determinado Estado.  

A experiência dos séculos nos mostra que a pior tirania é aquela exercida por 

ficções18. No entanto, o horizonte médio de sentido dos seres humanos continua 

interagindo a partir dessa espécie de “magia social”, nesses mitos políticos “fabricados 

por artesões hábeis e matreiros”19. Cassirer problematiza a questão do patriotismo e se 

questiona: “o que vem a ser a ideia de país natal? É uma simples palavra a que não 

corresponde nenhuma realidade física ou histórica” do indivíduo20. A pátria seria um 

termo “masculino” e “feminino” que unificaria, por si só, a simbologia dos termos 

“materno” e “paterno”, os quais, nas suas entrelinhas, sugerem claramente a ideia de 

uma obediência incondicional, restaurando uma relação infantil dos adultos para com 

seu lar protetor21.  

Em direção similar, aponta Jacques Derrida22:  

Todos os nacionalismos pretendem ser exemplarmente universais, 

cada um alega essa exemplaridade e pretende ser mais do que um 

nacionalismo a mais. Mesmo se, de fato, parece difícil manter uma fé 

na eleição, e sobretudo na eleição de um povo eterno, ao abrigo de toda 

tentação “nacionalista”, mesmo se parece difícil dissociá-las na 

efetividade política de todo Estado-nação.  

3. A DESCONSTRUÇÃO DA FICÇÃO DA NACIONALIDADE COMO 

SUPERAÇÃO DA RACIONALIDADE IDOLÁTRICA 

Reinventar a cidadania significa, de algum modo, até mesmo negar a ideia de 

cidadania, para vislumbrarmos uma dimensão cosmopolita a partir de uma abertura à 

                                                 
18 CASSIRER, Ernst. O mito do Estado. São Paulo: Códex, 2003. p. 280. 
19 Ibidem, p. 326 – 327.  
20 Ibidem. 
21 MORIN, Edgar. Terra pátria. Porto Alegre: Sulina, 2005. p. 72. 
22 DERRIDA, Jacques. Adeus a Emmanuel Levinas. São Paulo: Perspectiva, 2004. p. 136-137. 
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estrangereidade internacional na qual nenhum Estado, partido, sindicato ou 

organização de cidadãos se incumbe verdadeiramente. Um cosmopolitismo ainda não 

pensado pelos teóricos cosmopolitas, pois o cosmopolitismo tradicional “ainda supõe 

a instância do Estado e do cidadão, ainda que seja cidadão do mundo23”, além de ser 

um conceito, assim como o conceito de direito internacional, ainda demasiadamente 

europeus24.  

Em meio ao repúdio ao estrangeiro, no contexto atual - o repúdio à diferença -

compreendo, na mesma linha argumentativa que venho seguindo, que a percepção 

tradicional dos direitos humanos já não dá mais conta do problema. Entendo que uma 

das importantes mudanças de percepção para pensarmos os direitos humanos de forma 

revigorada esteja na desconstrução da "ficção da nacionalidade". Tarefa árdua, já que 

todo o arcabouço da tradição dos direitos humanos é amarrado ao mito da 

nacionalidade. Jacques Derrida25 percebe que “não existe nacionalidade, ou 

nacionalismo, que não seja mitológico, digamos em sentido amplo, “místico”. 

De acordo com os teóricos do direito internacional e do direito internacional dos 

direitos humanos (ramo integrado ao direito internacional que analisa os mecanismos 

técnicos de proteção aos direitos humanos), a solução para os entraves envolvendo a 

nacionalidade e a condição jurídica do estrangeiro em território que não é o seu dá-se 

na ampliação dos critérios de atribuição da nacionalidade para que não existam mais 

pessoas sem o vínculo jurídico e político com algum Estado, de acordo com o artigo XV 

da Declaração Universal dos Direitos Humanos, segundo o qual todo ser humano tem 

direito a uma nacionalidade.  

Parto de uma posição radicalmente oposta a esta concepção tradicional de 

direitos humanos. Uma alternativa estaria no desenvolvimento de uma racionalidade 

apátrida26, uma racionalidade para além da ideia de cidadania, para bem além da ideia de 

                                                 
23 DERRIDA, Jacques. Papel-máquina. São Paulo: Estação liberdade, 2004, p. 317-318.  
24 DERRIDA, Jacques. O direito à filosofia do ponto de vista cosmopolítico. In: A paz perpétua: 

um projeto para hoje. São Paulo: Perspectiva, 2004, p.14 
25 DERRIDA, Jacques. Espectros de Marx. O Estado da dívida, o trabalho do luto e a nova 

Internacional. Rio de Janeiro: Relume, 1994, p. 123. 
26 Discuto de forma mais detida o tema em outras obras. 
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cidadão do mundo, pois essa ideia ainda está, como dito, contaminada pela noção 

tradicional de soberania. Tratar-se-ia de uma racionalidade em que o outro seja 

reconhecido pela concretude de sua singularidade, e não pela ideia de cidadania, uma 

vez que, no momento em que nós, ocidentais, inventamos a noção de “cidadão”, 

imediatamente inventamos também a figura do “não-cidadão”. O estrangeiro, tido 

como não cidadão, principalmente quando a sua condição migratória é implicada por 

circunstâncias econômicas, é considerado um bárbaro por não dividir a cultura local e 

por reivindicar um novo espaço para reinventar a sua existência. Pensando dessa 

forma, podemos inverter o sentido festivo sugerido pela ideia de cidadania e percebê-

lo como uma concepção excludente e ainda comandada pela tradição da soberania. 

Nessa perspectiva, Derrida27 é enfático ao afirmar que “a desconstrução do conceito de 

soberania incondicional é sem dúvida necessária e está em curso, pois trata-se nesse 

caso da herança de uma teologia que mal acabou de ser secularizada”. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Um caminho para enfrentarmos a idolatrização totalizante do patriotismo 

começa pelo desenvolvimento de uma percepção crítica acerca do mundo que nos 

circunscreve e pautarmos nossa atuação a partir de elementos que correspondam à 

realidade. A responsabilidade por aqueles que mais sofrem diante da racionalidade 

idolátrica é um dever que detemos perante o compromisso de reinventarmos a ideia de 

democracia que queremos esculpir. Não é preciso destinarmos muitas linhas aqui para 

rememorar que muitos dos percalços vivenciados pelos migrantes forçados são 

consequência direta da ingerência de narrativas que idolatrizam o nacionalismo, 

representando a chegada de estrangeiros como uma ameaça. 

A não-neutralidade da linguagem incita-nos, necessariamente, a pensar a não- 

neutralidade da soberania, em especial no que diz respeito aos seus elementos 

nacionalistas, revigorados pela racionalidade neoliberal. Assimilando essa 

compreensão, estamos finalmente prontos para seguir o desafio de construir espaços 

                                                 
27 DERRIDA, Jacques. A universidade sem condição. São Paulo: Estação Liberdade, 2003, p. 22. 
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de ruptura da razão idolátrica, ou seja, da razão totalizante. 

O imperativo aqui defendido é, portanto, saber que somos instituídos, mas que 

podemos também instituir, e construir, deparando-se com a nossa finitude, a própria 

estética de nossa nova existência. Na esteira de Adorno, não repetir Auschwitz deve ser 

o novo imperativo categórico28. Talvez essa ideia seja passível de complementação: 

Encontre uma verdadeira razão de existir, na qual você entregaria toda a vida por ela, e morra 

por isso.    

Preenchemos a nossa existência produzindo sentido, através da linguagem, não 

devido a um telos natural que nos conduz a tal. Não por uma pitoresca epistemologia 

deontológica que nos inspira dever. Preenchemos sentido exatamente porque somos 

carentes dele. Somos repletos de vazio. Repletos de nada. E por isso, a própria criação 

de nós mesmos está à nossa disposição. Somos criadores de nós mesmos. Arquitetos de 

nossa própria existência, onde nós, como observadores privilegiados, podemos nos 

contentar em ser mais uma produção em série, um artefato de fábrica produzido a 

varejo, ou podemos esculpir uma identidade transgressora, ilimitada, instável, 

assumindo o irrenunciável e recorrente peso da decisão que sempre recorre ao outro. 

No carregar desse novo peso experimenta-se a leveza do descentramento de si. 

A pedra angular dessa reflexão nos absolve da tentativa sempre frustrante de 

desvelar a fixidez de uma resposta, e nos mantém fiéis à insegurança - a insegurança 

desconstrutora põe a todo instante o nosso pensamento em cheque, já que inexistem 

certezas, apenas um arco de possibilidades. Traz-nos novas questões. Novas respostas 

para antigas perguntas. Novas perguntas para o necessário “ainda sem resposta”. Sem 

medo! Pois ao encontrarmos novas formas de perguntar, já estaremos chegando, de 

algum modo, a algum resultado.  

A contextualizada percepção se inclina a buscar um sentido imune a percepções 

totais. Talvez a proposta seja pensar, apropriando-se de um linguajar foucaultiano, na 

                                                 
28 Literalmente: “Hitler há impuesto a los hombres en estado de no-libertad un nuevo imperativo 

categórico: orientar su pensamiento y su acción de tal modo que Auschwitz no se repita, que no 

ocurra nada parecido”. In: ADORNO, Theodor W. Dialectica negativa. Madrid: Akal, 2005. p.334. 
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ideia de uma interna e introspectiva microrrevolução, para que esta instaure as 

macrorrevoluções. Cada indivíduo poderia, idiossincraticamente, presenciar a 

diferença do outro para bem além das meras representações, desconstituindo-a daquilo 

que antes era uma condição ameaçadora, que passa a ser agora apenas uma diferença29.  

Tal condição significaria quebrar os espelhos de nossa autoiluminação, de nosso 

narcisismo. Ser também instituinte em um mundo de instituídos. Isso fica mais fácil de 

perceber quando compreendemos que a alteridade não é um capricho da natureza ou 

algo que podemos optar por receber ou não, mas é, antes, o que nos constitui - 

exatamente - como sujeitos, para além da mera identidade psíquica. 
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ROCK, LITERATURA E DIREITO 

Renata Almeida da Costa1 

Germano Schwartz2 

ROCK E LITERATURA? 

Quando recebemos o inspirador convite para participar desta obra, de imediato 

pensamos na arte – em sentido amplo – e no poder das palavras que nos acompanha 

toda a vida, desde as práticas de ‘contação’ das histórias na infância até a força da 

palavra musicada (ou musicalizada) na adolescência e na vida adulta. Quase sem atrito, 

decidimos que abordaríamos o Direito sob a perspectiva de uma ‘ópera’, todavia, em 

estilo mais afeito ao nosso gosto: o rock. Essa não era a proposta inicial, é verdade. Mas 

ao mesmo tempo, cremos, aguardávamos uma oportunidade para unir nossas reflexões 

acadêmicas em torno de um projeto de escrita comum que revelasse, também, esse 

afeto. 

Assim, optamos por insistir na temática do direito e da literatura “cum grano 

salis”: a música do rock. Nisso, a obra do Pink Floyd, “The Wall” nos instigou. Em 

consequência, dois textos acabaram sendo produzidos: o capítulo deste livro (como 

uma primeira parte) e um artigo científico intitulado “Uma sociologia (jurídica) dos 

muros: The Wall e a alienação do direito” (como segunda parte).  

Iniciamos, portanto, afirmando que comparar Rock à Literatura é tarefa árdua, 

pois a Literatura é, talvez, o formato por excelência da busca do ser humano para além 

de si mesmo. É um modo clássico da autoobservação externa3. A Literatura 

desempenha vários papeis na sociedade. Desenvolve inúmeras funções. É 

                                                 
1 Doutora em Direito (Unisinos). Mestre em Ciências Crimianis (PUCRS). Coordenadora e 

professora do PPGD (Mestrado e Doutorado) em Direito da Universidade La Salle. Presidente da 

Associação Brasileira dos Pesquisadores em Sociologia do Direito – ABRASD (gestão 2020-2021).  
2 Doutor em Direito (Unisinos). Mestre em Direito (Unisc). Diretor Executivo de Pesquisa e Pós-

Graduação da Anima Educação. Professor do Mestrado em Direitos Humanos do Centro 

Universitário Ritter dos Reis – UniRitter. 
3 SCHWARTZ, Germano. A Constituição, a Literatura e o Direito. Porto Alegre: Livraria do 

Advogado, 2006, p. 41. 
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(re)conhecida como arte; a palavra antecede às pessoas. A narrativa, por seu turno, 

ressignifica a existência. 

O belo, o onírico, o intangível, isto é, aquilo que caracteriza os seres humanos, 

encontra na Literatura – e em sua historicidade – um avanço tal que até mesmo a 

História pode ser confundida com a Literatura. Como querer, portanto, que um gênero 

musical destinado à subversão e que tem como ponto de partida inicial4, mesmo que 

contestado, a coroação de Elvis como o rei do Rock no ano de 19545, clame possuir 

conexões com a Literatura?  

Por várias razões, incluídas, aí, sua rudeza inclusiva em termos de domínio da 

técnica musical 6, o rock foi relegado a uma posição menor. Como não era percebido 

pelo campo artístico como uma forma de arte, resta impossível autorreproduzir-se 

como arte. Não é por acaso que o rock vai introduzindo em sua operatividade 

elementos artísticos, como é o caso, por exemplo, de famosas óperas-rock, caso de The 

Wall 7. Não é o único caso. Vejam-se, para citar algumas, as ligações entre o rock e as 

artes plásticas com Andy Warhol e o Velvet Underground, ou, até mesmo, entre rock e 

a moda no caso dos Sex Pistols.  

Essa busca pelo reconhecimento do rock como arte é tanto necessária para que 

ele se (re)afirme como tal, quanto é paradoxal. Não é sem razão que a reação punk às 

grandiloquências do progressivo vigente à época buscavam reforçar a diferenciação 

                                                 
4 Elvis Presley não cria o rock. Há antecessores, tais como Ike Turner, Little Richards, entre outros. 

Contudo, é com Elvis que o rock se torna um fenômeno cultural de nível mundial. Para maiores 

informações a respeito, veja-se SCHWARTZ, Germano. Direito & Rock. O BRock e as 

Expectativas Normativas da Constituição de 1988 e do Junho de 2013. Porto Alegre : Livraria do 

Advogado: 2014, p. 29-33. 
5 DUCRAY, François. Que Faut-il Entendre par “musique rock”?. In: MASTOR, Wanda; 

MARGUÉNAUD, Jean-Pierre; MARCHADIER, Fabien (Eds). Droit et Rock. Paris: Dalloz, 2011, 

p.11. 
6 MAGNON, Xavier. La Vision de la Justice Dans les Chansons de Bob Dylan (1962-2001). In: 

MASTOR, Wanda; MARGUÉNAUD, Jean-Pierre; MARCHADIER, Fabien (Eds). Droit et Rock. 

Paris: Dalloz, 2011, p. 66-67. 
7 SCHWARTZ, Germano; GUERRA FILHO, Willis Santiago (Orgs). Another Brick in the Law. 

Ensaios sobre Direito & Rock.  Lumen Juris: Rio de Janeiro, 2016. 
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subversiva do rock8. A cronologia da história recente do rock reforça o argumento 9, 

afinal, desde Elvis, passando pelos Beatles, pela tríade Zeppelin-Purple-Sabbath, pelos 

punks, pelo new wave dos anos 80, pelo grunge da década de 90, até chegar aos dias 

atuais, a evolução do rock está intimamente ligada ao seu reconhecimento artístico. O 

que outrora era uma característica pejorativa – a subversão -, agora é o elemento central 

de sua observação: 

O rock, em seu sentido constitutivo, representa uma interessante 

dimensão estética e política que nos parece reivindicar uma força contra 

a questão da autoridade, governabilidade, soberania, daí sua relação 

prática, histórica, representada pelo grito. O Rock no contexto da 

cultura moderna tem uma característica crítica de abalar as estruturas, 

de querer revelar o que permanece escondido.10 

Nesse caminho de diferenciação dentro da arte, o rock, à evidência, também 

procurou apoio na Literatura. Não é difícil notar, por exemplo, que os textos, as letras 

do rock, evoluem de questões pueris, como, por exemplo, um I Want to Hold Your Hand, 

para questões mais apuradas e complexas como as abordadas pelo Dream Theater em 

Scenes From a Memory. 

Essa busca pelo apuro e pelo requinte nas letras provocou várias repercussões 

no cenário mundial. Letristas de bandas passaram a ser idolatrados como verdadeiros 

mensageiros de verdades antes encobertas. Ou seja os autores de músicas passaram a 

exercer o mesmo papel dedicado, anteriormente, aos autores de livros. O rock como 

cultura mundial criou ídolos identificados como eruditos na arte da criação dos textos 

aplicados ao rock. Há exemplos vários, e, para recordar apenas dois, tome-se o caso de 

Lou Reed em nível global e de Renato Russo no Brasil.  

Uma consequência pouco estudada nas ciências da linguagem também possui 

conexão direta com o que aqui se argumenta. O rock é o grande fenômeno cultural da 

sociedade global do último século, capaz de modificar comportamentos, de antecipar 

                                                 
8 SZYMCZAK, David. Rock, Anarchie et Nihilisme : la subversion via l’exemple de la new wawe punk. 

In: MASTOR, Wanda; MARGUÉNAUD, Jean-Pierre; MARCHADIER, Fabien (Eds). Droit et 

Rock. Paris: Dalloz, 2011, p. 79-92. 
9 DUCRAY, Que Faut-il…, 2011, p. 12-25. 
10 CARNIO, Henrique Garbellini. O Rock como Cogito do Tempo: escuta, eletricidade e as formas 

jurídicas. In: SCHWARTZ, Germano; GUERRA FILHO, Willis Santiago (Orgs). Another Brick in 

the Law. Ensaios sobre Direito & Rock.  Lumen Juris: Rio de Janeiro, 2016, p.73. 
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posições, de provocar mudanças e, também, de padronizar uma língua como a língua 

universal. O inglês, também por causa do rock, substitui o francês como a língua padrão 

de comunicação em escala global. Não se desconhece, também, que essa realidade é 

causada por uma economia em escala global que possui um centro anglo-saxão. Mas, 

importante, não se pode esquecer o papel do rock. Do rock como arte. Do rock como 

cultura. Do Rock como Literatura. 

O rock, porém, atingiu os mais remotos recantos e as culturas mais 

díspares, numa escala muito maior do que aconteceu com a música 

norte-americana anterior, tendo seguramente cooperado para a difusão 

do inglês como a língua internacional, eclipsando de vez o francês e 

demais concorrentes a partir do século XX11.  

Há outras ligações entre rock e Literatura. Até mesmo nome de grandes bandas 

musicais foram buscadas em clássicos literários. Apenas para exemplificar, Os The 

Doors são uma referência ao livro As Portas da Percepção, de Aldous Huxley. Steely Dan 

e Soft Machine tributam seus nomes às obras de William Burroughs.  

Também são conhecidos os exemplos em que os letristas do rock se aventuram 

pela poesia, caso de Jim Morrison (The Doors), de Morrissey (The Smiths), de Nick Cave 

e de Patti Smith, enumerando alguns. Da mesma maneira, há discos que são 

construídos e inspirados a partir de livros, como é o caso do Blind Guardian e sua eterna 

referência ao mundo criado por Tolkien. O Sepultura, no Brasil, possui um álbum, Dante 

XXI, baseada na obra “A Divina Comédia”, de Dante Alighieri. George Orwell inspirou 

Animals, do Pink Floyd, e, também, 1984, disco de Rick Wakeman. Brave New World, do 

Iron Maiden, remete à obra de Aldous Huxley. Os exemplos são inúmeros. 

No que diz respeito a músicas a lista é impossível de ser realizada. Mas há 

exemplos que podem ser citados. Don`t Stand so Close To Me, do The Police, foi inspirada 

em Lolita, de Nabokov. 1984, de David Bowie, é outra referência a George Orwell. Misty 

Mountain Hop  e Battle of Evermore, ambas do Led Zeppelin, também se reportam ao 

                                                 
11 ADEODATO, João Maurício. My Name Is Called Disturbance – Engajamento Político e Reflexos 

Culturais do Rock, Também no Brasil.  In: SCHWARTZ, Germano; GUERRA FILHO, Willis Santiago 

(Orgs). Another Brick in the Law. Ensaios sobre Direito & Rock.  Lumen Juris: Rio de Janeiro, 

2016, p. 102-103. 
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mundo de Hobit, de Tolkien.  

Não se esqueça de que há discos construídos em formato literário, de maneira a 

contar uma história, possuindo enredos, tramas e personagens. No mundo do rock são 

conhecidos como álbuns conceituais. O mais famoso é The Wall, do Pink Floyd. Tommy, 

do The Who, é outro exemplo. Ambos chegaram, com enorme sucesso, às telas do 

cinema, algo que reafirma suas concepções literárias. No Brasil, apenas para citar um, 

o Angra, em seu Temple of Shadows, utiliza do mesmo recurso. 

Esse caminho tortuoso do rock, buscando ser reconhecido como arte pela 

Literatura, chegou a um resultado surpreendente. Quando, em 2016, a Bob Dylan foi 

concedido o Prêmio Nobel de Literatura, por ter criado nova expressão poética na 

música americana, o ciclo parece ter sido fechado. Porém, ao não receber pessoalmente 

o prêmio, o bardo americano relembrou que o ciclo mencionado é contínuo e que o 

rock, muito embora também Literatura, não pode deixar de se autoobservar enquanto 

rock. 

1. ROCK E DIREITO? 

Estabelecido, pois, que existem comunicações entre Rock e Literatura, é preciso, 

dentro do que se propõe no presente texto, demonstrar como a arte roqueira, com 

auxílio no precedente estabelecido pelo movimento Law and Literature 12, pode se 

conectar ao Direito.  

Importante ressaltar que inexiste um método de estudo das conexões entre Rock 

e Direito. Trata-se de um tema cujas potencialidades ainda estão a se construir. Mesmo 

assim, há pontos importantes que merecem ser recordados. Rock é desordem. Direito é 

ordem. Rock é subversão. Rock é tensão que o Direito procura solucionar. 

                                                 
12 O movimento é iniciado na década de setenta do século passado e toma corpo no decênio 

seguinte. É o responsável pelo método de estudo entre Direito e Literatura: (a) Direito na 

Literatura; (b) Direito e Literatura e (c) Direito como Literatura. No Brasil o tema começa a ser 

incorporado com maior força na comunidade jurídica a partir da virada do século, muito embora 

existam trabalhos anteriores. Para tanto, com maiores detalhes, veja-se, por todos: TRINDADE, 

André; SCHWARTZ, Germano (Orgs). Direito e Literatura. O Encontro entre Themis e Apolo. 

Curitiba : Juruá, 2008. 
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Aparentemente, pois, Direito e Rock são contraditórios 13: 

Esboçar um debate sobre o direito e rock nos remete a um impasse, a 

uma forma de dois lados. Algo como um disco de vinil. Enquanto no 

lado A, o direito sustenta a manutenção do status quo, no lado B, o rock 

soa como um instrumento de mudança. 

Martínez Garcia14 menciona que o rock é ritmo. Como forma artística, antecipa 

futuro. Constrói uma nova observação que está sincopada e em sincronicidade com as 

comunicações sociais. Já o Direito é a percussão. Clama pela ordem e, para tanto, pode 

ser violento. Torna-se necessário que exista uma ordem para que a música seja música 

e para que o rock seja rock. 

Nessa linha de raciocínio, por exemplo, utilizando a Teoria dos Sistemas Sociais 

Autopoiéticos Aplicada ao Direito (TSAD), Rocha e Flores15 sustentam que o rock e o 

Direito podem ser considerados sistemas sociais. Para tanto, aquele possui um tipo de 

comunicação específica, a subversão, que se abre para os demais sistemas a partir de 

um código (Rock/Não-Rock). Na lógica da diferenciação funcional, portanto, é preciso 

reconhecer que se o rock faz parte da arte como seu subsistema, inegável será que o 

rock é ambiente do Direito e vice-versa. Assim, 

[...] o rock traz ao Direito o desafio de auto-organizar, a partir da 

observação das comunicações oriundas dos sistemas do Rock, que 

sugerem simbolicamente uma reflexão sobre a produção de certa 

transgressão (produção de diferença), a assimilação de diferença e 

ressonância de comunicações 16. 

A sustentar a possibilidade do estudo das conexões entre Rock e Direito, há 

autores, como Nehring17, que sustentam a possibilidade de se estudar academicamente 

                                                 
13 PEREIRA, Gustavo Oliveira de Lima; LUZ, Cícero Krupp da. “Je suis System of a Down”. O Rock 

Como Instrumento de Resistência e Crítica à Guerra. .  In: SCHWARTZ, Germano; GUERRA FILHO, 

Willis Santiago (Orgs). Another Brick in the Law. Ensaios sobre Direito & Rock.  Lumen Juris: 

Rio de Janeiro, 2016, p. 55. 
14 MARTÍNEZ GARCÍA, Jesus Ignácio. El Derecho como Ritmo de la Vida Social. Derechos y 

Libertades, vol. 7, 2002, p. 516. 
15 ROCHA, Leonel Severo Rocha; FLORES, Luis Gustavo Gomes. Direito e Rock em uma 

Aproximação Contradogmática. In: SCHWARTZ, Germano; GUERRA FILHO, Willis Santiago 

(Orgs). Another Brick in the Law. Ensaios sobre Direito & Rock.  Lumen Juris: Rio de Janeiro, 

2016, p. 117-142. 
16 Idem, p.138. 
17 NEHRING, Neil. Rock Around the Academy. American Literary History, vol. 5, 1993, p. 764-

791. 
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o rock, pois isso já ocorre com frequência em outras áreas do saber. A partir disso, o 

rock pode revelar determinada comunicação jurídica que se apresenta em determinado 

momento e em uma certa estrutura. Trata-se de uma reverberação para todos os 

sistemas sociais. 

A proposta de Marguénaud18, contudo, traça um roteiro que é bastante útil, uma 

vez que adaptado às próprias características do Rock. Configura-se como proposta que 

procura conectar a ideia de um Direito aberto às comunicações sociais, incluídas, aí, 

aquelas provenientes do rock. 

Nesse sentido, existe um campo de estudo que se pode denominar de o Direito 

contestado pelo Rock. É o rock como perturbação da operação interna do Direito. Os 

exemplos são inúmeros. É o caso de um dos motes do gênero musical mencionado: 

sexo, drogas e rock and roll. É, também, contudo, perturbação política, luta por direitos 

humanos19 e é, também, não se pode negar, ao mesmo tempo, em alguns casos, uma 

comunicação sexista e racista, como na canção One in a Million dos Guns and Roses. 

O reverso é o Rock Combatido pelo Direito. Apresenta-se como a reação do Direito 

em relação às comunicações rock. É, em suma, um rechaço. Uma negativa da 

possibilidade da absorção das contestações trazidas pelo ambiente em que o Direito se 

encontra. É uma “tradição” que se inicia na proibição da transmissão televisa dos 

movimentos pélvicos de Elvis e chega até os dias atuais, caso da prisão da banda Pussy 

Riot na Rússia20.  

De outro lado, o Direito Protegido pelo Rock resta focado em como a propriedade 

intelectual e a ideia de que as criações artísticas devem ser objeto do Direito também se 

                                                 
18 MARGUÉNAUD, Jean Pierre. Rapport Introductif. In: MASTOR, Wanda; MARGUÉNAUD, Jean-

Pierre; MARCHADIER, Fabien (Eds). Droit et Rock. Paris: Dalloz, 2011, p.1-10. 
19 Sobre o rock e a democracia, veja-se TOURNEPICHE, Anne-Marie. Rock et Promotion de la 

Démocratie. In: MASTOR, Wanda; MARGUÉNAUD, Jean-Pierre; MARCHADIER, Fabien (Eds). 

Droit et Rock. Paris: Dalloz, 2011, p.151-158; Sobre os direitos das mulheres, consulte-se 

GARCIA, Kiteri. De Roxanenne à Maria: rock et droits des femmes.  In: MASTOR, Wanda; 

MARGUÉNAUD, Jean-Pierre; MARCHADIER, Fabien (Eds). Droit et Rock. Paris: Dalloz, 2011, 

p.181-192. 
20 Em um caso bastante divulgado pela imprensa internacional, as integrantes da banda Pussy 

Riot foram condenadas a uma pena de dois anos de prisão por comandarem uma oração punk, 

no ano de 2012. A oração tinha como alvo Putin, o plenipotenciário russo. 
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aplicam ao Rock. Seria, todavia, diminuir as possibilidades dessa conexão restringir a 

proteção jurídica do rock à propriedade intelectual. Uma vez inserido dentro do 

contexto das comunicações jurídicas, o rock passa a se entender como tal, e, portanto, 

em assim sendo, integra a operatividade interna do Direito em sua integralidade. 

É por isso que se fala também de um Direito Enriquecido pelo Rock, isto é, a 

capacidade de adaptação daquele perante as comunicações provenientes deste. De fato, 

há que se visualizar o rock como o grande fenômeno cultural da metade final do século 

passado. Dessa forma, suas tônicas ambientalistas, de igualdade entre homens e 

mulheres, de reconhecimento dos direitos da minoria, entre outros, foram (continuarão 

sendo?), também, parte do acréscimo de complexidade das questões postas ao Direito. 

Reconhece-se, assim, que se We Fought the Law But Law Won, é preciso 

compreender a observação do Direito como um Direito da Sociedade 21, um Direito que, 

simultaneamente, preserva suas características e resta aberto para todas as 

comunicações existentes em seu ambiente, mesmo que elas sejam oriundas de meninos 

e de meninas, em alguma garagem do mundo, com suas guitarras e com seus sonhos 

juvenis. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Assim como o rock, o presente capítulo não possui pretensão de longo alcance 

como a de definir uma teoria do direito e rock22.  Seria como nos levar a sério em 

demasia, como foi a denúncia dos punks em relação a alguns delírios do rock 

progressivo da década de setenta. O escopo de um artigo não permite levar a efeito tal 

objetivo. Nesse sentido, com base na reflexão que foi assentada, assim como na 

bibliografia apresentada, arriscamos dizer que: 

 

                                                 
21 LUHMANN, Niklas. Das Recht Der Gesselschaft. Frankfurt : Suhrkampf, 1997. 
22 A elaboração de uma teoria do direito e rock é tentada por OLIVEIRA, Amanda Muniz. Por 

Uma Teoria do Direito e Rock. Representações do Direito no Rock de Raul Seixas. Lumen Juris: 

Rio de Janeiro, 2021. 
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(a) em uma visão do Direito como parte integrante da sociedade 23, é 

absolutamente natural, ante as relações de interdependências estabelecidas nas 

complexidades das trocas entre entorno/sistema 24, que as comunicações provenientes 

da arte também possam ser levadas em consideração na operatividade interna jurídica; 

(b) o rock, após muita discussão e contestação, é considerado como uma forma 

de tarde, e, dessa forma, também é capaz de produzir comunicações que perturbam a 

ordem jurídica; 

(c) o rock, para ser considerado como arte, tomou emprestado para si várias das 

formas literárias. Em outras palavras: para ganhar respeitabilidade, o rock, em vários 

momentos, socorreu-se, além de outros formatos artísticos, da Literatura, talvez a arte 

que melhor representa o ser humano em todos os seus paradoxos constitutivos; 

(d) o direito e rock, como categoria, se beneficiou dos estudos do Law and 

Literature Movement para legitimar-se não como uma área específica, porém como um 

campo promissor de estudos das relações existentes entre direito e arte. 

Dessa maneira, ao final, Rock, Literatura e Direito devem ser observados 

enquanto conexões possíveis e não como antagônicos, cada qual, claro, dentro de sua 

especificidade e a partir de seus horizontes e de suas possibilidades. Os benefícios das 

compreensões mútuas entre a tríade estão sendo descritos, escritos e reescritos 

rotineiramente, tal qual a história recente do próprio rock and roll.  

Breaking the Law! 

(Judas Priest) 
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QUANDO OS CAMINHOS DE GEORGE ORWELL E 

FRIEDRICH HAYEK SE CRUZARAM: ESCRITO SOBRE 

ACHADOS DE UMA PESQUISA(DORA) 

Jádia Larissa Timm dos Santos1 

 

George Orwell e Friedrich von Hayek são figuras históricas mais do que 

conhecidas e dispensam longas apresentações. O primeiro, aclamadíssimo por suas 

obras distópicas e, ao mesmo tempo, assustadoramente reais, como A Fazenda dos 

Animais (Animal Farm) e 1984 (Nineteen Eighty-four), publicadas em 1944 e 1949, 

respectivamente. O segundo, o austríaco que, junto a Ludwig von Mises e Milton 

Friedman, é considerado um dos pais fundadores (the founding fathers) do 

neoliberalismo.  

A questão é: qual, afinal, poderia ser a relação entre esses dois nomes?  

O escrito que se apresenta sob forma de capítulo de livro tem por escopo tratar 

sobre um desses achados, na maioria das vezes felizes, que se dão quase que por um 

acaso, quando estamos imersas em uma pesquisa. Quem já passou ou está passando 

por esta experiência, entenderá o que aqui dizemos: quantas informações nos caem no 

colo quando estamos completamente entregues à tarefa da pesquisa (no nosso caso, 

para uma tese doutoral)? E mais, quanto destas descobertas acaba ficando restrito a 

nossos arquivos, eis que quando passamos à etapa da escrita, precisamos restringir ao 

máximo o objeto de pesquisa e muito do que gostaríamos de dizer precisa ser cortado? 

Na melhor das hipóteses, transformamos aquelas em singelas notas de rodapé. Isso 

provavelmente aconteceria com a narrativa que se segue, não fosse a oportunidade de 

colocá-la neste texto.   

                                                 
1 Doutoranda e Mestra em Ciências Criminais, pelo Programa de Pós-Graduação da Escola de 

Direito da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (PPGCCrim/PUCRS). 

Especialista em Direitos Humanos, pelas Escolas de Humanidades e de Direito da PUCRS. 

Bacharela em Direito pela Universidade de Caxias do Sul (UCS) Pesquisadora junto ao Grupo de 

Pesquisa Gestão Integrada da Segurança Pública (GESEG) vinculado à Escola de Direito da 

PUCRS. Bolsista Prosuc/CAPES. Advogada. E-mail: jadia.adv@gmail.com.  



57 

 

Quiçá, ao final, este capítulo não se mostre tão interessante diante dos demais 

textos que neste livro estão. Desde já, peço desculpas às leitoras e leitores por isso. Mas, 

também desde já, peço que compreendam os anseios que só quem está em meio a uma 

pesquisa pode sentir: como lidamos com o fato de que não poderemos colocar na tese 

final tudo aquilo que chegou ao nosso conhecimento ao longo do percurso? O que 

fazemos com todas as notas, ideias, curiosidades, pensamentos que se formaram? É 

justo deixá-los apenas em nossos diários de tese e cadernetas? Se concordarem comigo 

que a resposta é não, entenderão o esforço aqui empregado. Pois, então, comecemos. 

George Orwell, pseudônimo de Eric Arthur Blair, britânico, nasceu em Bengal, 

Índia, em 1903 e morreu em 1950, em Londres, vítima de tuberculose. Seu pai foi um 

funcionário da coroa britânica, que atuou no serviço público indiano, e sua mãe era de 

origem francesa. Quando sua família retorna para a Inglaterra, Orwell consegue 

estudar em dois dos mais renomados colégios britânicos, Wellington e Eton ─ tendo 

tido como um de seus mestres ninguém menos que Aldous Huxley ─, feitos que foram 

possíveis graças a bolsas de estudos, destacava-se por sua inteligência brilhante. Antes 

de tornar-se um verdadeiro escritor, quando adulto, Orwell decidiu voltar à Índia – 

mais especificamente a Burma ou Birmânia, hoje Mianmar, então território indiano sob 

colonização britânica ─ para seguir o ofício familiar. Contudo, ao dar-se conta que servia 

a um regime imperialista, que o povo indiano era colonizado contra sua vontade, 

abandona a Polícia Imperial da Índia, retorna à Europa e muda completamente seu 

modo de viver, diante de sua postura sensível, consciente e politicamente crítica. 

Dentre outros, um fato talvez não tão conhecido sobre George Orwell é que além 

de escritor ele foi um prolífico jornalista, escrevendo artigos de cunho político e críticas 

literárias. Trabalhou um período para a BBC e foi editor literário do jornal Tribune, 

inclusive. É deste George Orwell, jornalista e crítico literário, que tratamos aqui. 

 Em 09 de abril de 1944 um artigo de Orwell é publicado pelo jornal britânico 

The Observer. Trata-se de uma crítica literária dos livros O Caminho da Servidão (The Road 

to Serfdom), de Hayek, e The Mirror of the Past [O Espelho do Passado, em tradução 
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literal], de Konni Zilliacus.2 Orwell alega que a leitura de ambos dá muitos motivos 

para uma espécie de desânimo [“these two books give grounds for dismay”], pois sintetizam 

a situação difícil da época, e credita ao texto de Hayek maior destaque, tendo em vista 

que suas ideias – à época – eram mais originais.  

A partir da interpretação de Orwell, O Caminho da Servidão é uma eloquente 

defesa do capitalismo do laissez-faire3 e da divinização do indivíduo. Sob a tese central 

de que o “Socialismo inevitavelmente conduz ao despotismo” (tradução nossa),4 a 

solução hayekiana, descrita como a única salvação [“the only salvation”], está em uma 

economia livre de regulação, de livre concorrência, com ênfase na liberdade acima da 

segurança. E aí vem a grande crítica de Orwell: 

But he [Professor Hayek] does not see, or will not admit, that a return to ‘free’ 

competition means for the great mass of people a tyranny probably worse, 

because more irresponsible, than that of the State. The trouble with 

competitions is that somebody wins them. Professor Hayek denies that free 

capitalism necessarily leads to monopoly, but in practice that is where it has 

led, and since the vast majority of people would far rather have State 

regimentation than slumps and unemployment, the drift towards collectivism 

is bound to continue if popular opinion has any say in the matter.5 

Contudo, ele [Professor Hayek] não vê, ou não quer admitir, que um 

retorno à livre concorrência significa, para a grande massa, uma tirania 

provavelmente muito pior, pois mais isenta de responsabilidade que a 

do Estado. O problema com as competições é que alguém sempre as 

vence. O Professor Hayek nega que um capitalismo livre conduza 

necessariamente ao monopólio, mas, na prática, é para onde tem 

conduzido, e como a vasta maioria das pessoas iria preferir ter a 

regulamentação do Estado a crises econômicas e desemprego, o 

movimento em direção ao coletivismo tende a continuar, se a opinião 

popular tiver alguma voz sobre o assunto (tradução nossa). 

Nesse breve trecho, Orwell consegue sintetizar algumas das principais 

                                                 
2 ORWELL, George. The Road to Serfdom by F.A. Hayek / The Mirror of the Past by K. Zilliacus (Review). 

The Observer, London, 9 April 1944. 
3 A doutrina do laissez-faire é atribuída ao liberalismo clássico, de pensadores como Adam Smith 

e David Ricardo, embora seu desenvolvimento tenha começado ainda antes, com os fisiocratas. 

É preciso observar que os neoliberais não desejavam simplesmente uma reativação do laissez-

faire, há muitos escritos hoje sobre essa diferenciação necessária entre os pensamentos de Smith 

e Hayek, por exemplo. Contudo, há semelhanças, e justamente por a crítica literária de Orwell ter 

sido escrita quando o movimento neoliberal estava ganhando terreno, como novidade, entende-

se a justaposição de doutrinas feita pelo escritor. Até hoje ela segue sendo feita. 
4 Trecho original: “Socialism inevitably leads to despotism”.  
5 ORWELL, George. The Road to Serfdom by F.A. Hayek / The Mirror of the Past by K. Zilliacus (Review). 

The Observer, London, 9 April 1944. 
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características da teoria neoliberal: a noção ampliada da livre concorrência, que refletirá 

na sociedade atual na aplicação da concorrência e da economia de mercado a todos os 

âmbitos, não somente econômico ─ e como bem disse o escritor, alguém sempre vence, 

repercutindo no nível nunca antes visto de desigualdade; o individualismo, que hoje, 

em sua forma máxima, traduz-se em hiperindividualismo, que desmantela os laços 

sociais e o espírito de solidariedade; e, se pudermos arriscar, na questão do monopólio, 

tão refutada pelos economistas neoliberais, porém a realidade nua e crua também dos 

quadros atuais, quando sabemos que grande parte da indústria e do poder econômico 

concentram-se em poucas corporações multinacionais.    

E a solução apontada por Orwell, para o impasse que a realidade da época 

trazia, tendo os dois livros como seus retratos, seria uma “economia planejada que 

consiga, de alguma maneira, estar combinada à liberdade do intelecto, o que somente 

pode ocorrer se os conceitos de certo e errado forem devolvidos à política” (tradução 

nossa).6 Desviando do aprofundamento das questões trazidas por Orwell, ao qual 

retornaremos ao final  ─ mas que somente serão devidamente trabalhadas em texto por 

vir ─ passemos ao outro lado do dilema: a Friedrich von Hayek e à sua menção a Orwell. 

Friedrich von Hayek, de origem austríaca e posteriormente naturalizado 

britânico, viveu entre 1889 e 1992. Sob condições financeiras muitos melhores às da 

família de Orwell, Hayek viveu confortavelmente durante sua infância em Viena. 

Estudou na Universidade de Viena, mas foi em um trabalho temporário para o governo 

que conheceu Ludwig von Mises, quem se tornou seu mentor. Em 1931, Hayek é 

convidado para palestrar na London School of Economics and Political Science (LSE), 

tornando-se em seguida professor na instituição, e tendo feito de Londres seu lar até 

1950, ano em que passou a atuar na Universidade de Chicago. 

Um pouco antes disso, em 1947, intelectuais neoliberais reuniram-se em um spa 

suíço sito no vilarejo de Mont Pèlerin, local que dá nome ao que ficou conhecido como 

                                                 
6 Trecho original: “There is no way out of this unless a planned economy can somehow be combined with 

the freedom of the intellect, which can only happen if the concept of right and wrong is restored to politics”. 

(ORWELL, George. The Road to Serfdom by F.A. Hayek / The Mirror of the Past by K. Zilliacus (Review). 

The Observer, London, 9 April 1944). 
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o berço do neoliberalismo, a Sociedade Mont Pèlerin. Sob a liderança Friedrich August 

von Hayek, com apoio financeiro de Albert Hunold, os fundamentos que os moviam 

naquela ocasião eram dois, basicamente: o primeiro, de que os (neo)liberais sentiam-se 

isolados e praticamente sozinhos; e, o segundo, como aponta Dieter Plehwe, de que era 

necessário discutir coletivamente o fracasso do liberalismo clássico: 

Hayek e outros acreditavam que o liberalismo clássico havia fracassado 

por causa de falhas conceituais paralisantes e que a única maneira de 

as diagnosticar e de retificá-las seria lançando-se em uma profunda 

discussão coletiva entre intelectuais de pensamento semelhante.7 

O movimento iniciado pela Sociedade de Mont Pèlerin passou a ter influência 

política e acadêmica a partir da década de 1970, especialmente nos Estados Unidos e na 

Grã-Bretanha, com Ronald Reagan e Margaret Thatcher, enquanto figuras políticas; e 

Hayek e Friedman como as autoridades intelectuais, acadêmicas. Estes, de tal modo 

influentes que, em 1974 e 1976, respectivamente, recebem o prêmio “Nobel de 

Economia”,8-9 consolidando a respeitabilidade ampla pela teoria. O local do 

desenvolvimento acadêmico, por excelência, da teoria neoliberal foi a Universidade de 

Chicago.  

E foi em um dos encontros da Mont Pelèrin Society, muitos anos depois, que 

Hayek mencionou Orwell e a crítica literária escrita em 1944. Em Paris, no dia 9 de 

março de 1984, ao proferir o discurso de fechamento do evento,10 Hayek testemunha 

                                                 
7 MIROWSKI, Philip; PLEHWE, Dieter. The Road from Mont Pèlerin: The Making of the 

Neoliberal Thought Collective (ed.). Cambridge: Harvard University Press, 2009, p. 16. 
8 Diferentemente das demais categorias do prêmio Nobel, o de economia fica sob o estrito controle 

da elite bancária suíça (HARVEY, David. O neoliberalismo: história e implicações. Trad. Adail 

Sobral, Maria Stela Gonçalves. 5. ed. São Paulo: Loyola, 2008, p. 31). 
9 O nome oficial do conhecido Prêmio Nobel de Economia é “Prêmio Sverige Riksbank de 

Ciências Econômicas em memória de Alfred Nobel”. Sua criação se deu pelo Banco Central suíço 

(Sverige Riksbank) em homenagem à memória de Alfred Nobel, cientista que idealizou o prêmio, 

criado postumamente a partir de seu testamento. Em respeito à vontade de Alfred Nobel, cujo 

sucesso pela descoberta da pólvora tornou-o muito rico, a premiação contemplava as áreas da 

Física, Química, Medicina ou Psicologia, Literatura e Paz. A área das ciências econômicas, 

portanto, não faz parte oficialmente dos chamados Prêmios Nobel. (PRÊMIO Nobel de Economia. 

In: CONSELHO Federal de Economia. Brasília, 2019. Disponível em: 

https://www.cofecon.org.br/premio-nobel-de-economia/. Acesso em: 05 jan. 2021). 
10 HAYEK, Friedrich A. Professor Friedrich Hayek’s Closing Speech. Mont Pelèrin Society, Paris, 

1984. Disponível em: https://www.margaretthatcher.org/document/117193 Acesso em: 17 nov. 

2020. 
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logo no início: 

[...] I published in England a book called the Road to Serfdom […]. And only 

a few weeks after that speech at King’s College, a certain gentleman named 

George Orwell published a review of The Road to Serfdom. I won’t claim too 

much. I know, now, that he was already looking for a publisher for his first 

famous book, but anyhow I think he has contributed much more than The Road 

To Serfdom has in its original form […] (grifo nosso).11 

[…] Eu publiquei na Inglaterra um livro chamado o Caminho da 

Servidão [...]. E apenas algumas semanas após uma palestra no King’s 

College, um certo cavalheiro chamado George Orwell publicou uma 

crítica literária de O Caminho da Servidão. Eu não objetarei em excesso. 

Eu sei, agora, que ele já estava à procura de um editor para seu primeiro 

livro famoso, mas, de qualquer modo, penso que ele contribuiu muito 

mais do que O Caminho Da Servidão o fez em sua forma original [...] 

(tradução nossa). 

É inevitável não observar o tom de ironia no discurso de Hayek quando se refere 

a Orwell. Além disso, tenta deslegitimar sua crítica desmoralizando-o, ao alegar saber 

que ele estava à procura de um editor para seu primeiro famoso livro. Acreditamos que 

diante de tal difamação, a história fale por si, a fim de fazer justiça à memória de Orwell, 

há muito falecido na ocasião do discurso. 

Retomemos uma parte da conclusão de Orwell naquela crítica literária, a partir 

de uma interpretação nossa: uma economia regulada que fosse capaz de combinar 

liberdade intelectual, condicionada a uma espécie de retorno de uma política ética. O 

discurso proferido por Hayek, ironicamente no ano de 1984, entretanto, revela-nos que 

os pensamentos deste e daquele seguiam caminhos opostos. 

Deixando a opinião acerca de um livre mercado, que nos parece óbvia, Hayek 

sintetiza o que pensa ser a questão essencial para tornar uma sociedade dominante, o 

ponto alto de nossa civilização moderna, que passa longe da questão intelectual ─ os 

intelectuais, para Hayek, deveriam ser considerados os verdadeiros responsáveis por 

disseminarem o socialismo ─, produto da razão. 

[...] a moral inheritance, which is an explanation of the dominance of the 

western world, a moral inheritance which consists essentially in the 

belief in property, honesty and the family, all things which we could not 

                                                 
11 HAYEK, Friedrich A. Professor Friedrich Hayek’s Closing Speech. Mont Pelèrin Society, Paris, 

1984. Disponível em: https://www.margaretthatcher.org/document/117193 Acesso em: 17 nov. 

2020. 
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and have never been able adequately to justify intellectually. We (only) have 

to recognize that we owe our civilization to beliefs which […] I now prefer to 

call “symbolic truths”, truths very different from the truths of reason, which 

are the result of a process of selection, which made those practical rules of 

conduct, which enabled societies to grow and to expand and become 

dominant. We must return to a world in which not only reason, but reason 

and morals, as equal partners, must govern our lives, where the truth of morals 

is simply (as was) one moral tradition, that of the Christian west, which has 

created morals in modern civilization. Thank you.12 (grifo nosso).  

[...] uma herança moral, a qual é a explicação da supremacia do mundo 

ocidental, uma herança moral que consiste essencialmente na crença na 

propriedade, na honestidade e na família; coisas que jamais 

poderíamos justificar intelectualmente de forma adequada. Nós 

(apenas) temos que reconhecer que devemos nossa civilização a 

convicções as quais [...] prefiro chamar de “verdades simbólicas”, 

verdades muito diferentes das verdades da razão, as quais são 

resultado de processo de seleção, as quais criaram tais regras práticas 

de conduta, as quais possibilitaram que as sociedades crescessem e 

expandissem, tornando-se dominantes. Precisamos retornar a um 

mundo no qual não apenas a razão, mas razão e moral, como parceiras 

equânimes, devem governar nossas vidas, onde a verdade da moral é 

simplesmente (como foi) uma tradição moral, a do Ocidente cristão, 

que criou a moral na civilização moderna. Obrigado” (tradução nossa). 

Mercado e moral estariam, então, habilitados para governar e disciplinar 

indivíduos. Seriam, tais elementos, ontologicamente simétricos, ou seja, os códigos 

morais e as regras de mercado possuem uma mesma essência: ordens espontaneamente 

evoluídas carregadas pela tradição. 13 E aqui observamos qual a importância do papel 

do Estado, ou seja, criar mecanismos de proteção a essas esferas, assegurando leis sobre 

propriedade, casamento, contratos em geral.  

Outro ponto que merece destaque é acerca do político, da política. Enquanto 

para Orwell ela se revelava crucial, para Hayek, assim como para os neoliberais em 

geral, não há nada mais do que se queira senão o sufocamento do espectro político, 

adotando uma postura quase que antipolítica. 

E assim foi como no fatídico ano de 1984, Hayek “respondeu” a uma crítica 

                                                 
12 HAYEK, Friedrich A. Professor Friedrich Hayek’s Closing Speech. Mont Pelèrin Society, Paris, 

1984, p. 4. Disponível em: https://www.margaretthatcher.org/document/117193 Acesso em: 17 

nov. 2020. 
13 BROWN, Wendy. Nas ruínas do neoliberalismo: a ascensão da política antidemocrática no 

ocidente. Trad. Mario A. Marino, Eduardo Altheman C. Santos. São Paulo: Filosófica Politeia, 

2019, p. 21. 
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literária escrita por Orwell, em 1944, sobre o livro O Caminho da Servidão, ou vice-

versa. Assim foi como o autor de A Fazenda dos Animais foi citado em um dos encontros 

da Mont Pèlerin Society. Verdadeiras relíquias textuais, do nosso ponto de vista. 

Passados setenta e um anos do falecimento de George Orwell e setenta e três da criação 

da Mont Pèlerin Society, qual seria a obra escolhida por aquele para fazer crítica dos 

tempos neoliberais que vivemos? 
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PARA ALÉM DAS CIÊNCIAS JURÍDICAS: O PAPEL DO 

DIREITO E LITERATURA PARA AS HUMANIDADES 

JURÍDICAS 

Danielle Massulo Bordignon1 

1. PERGUNTAS INICIAIS  

O Direito e os juristas têm um orgulho especial de serem protetores de uma certa 

coisa chamada Justiça. Os conceitos de Justiça, no entanto, variam conforme a formação 

(e, às vezes, o humor) do jurista. Para os utilitaristas, ela seria alcançada pela busca da 

felicidade máxima entre as pessoas. Já para pensadores como John Rawls, a Justiça 

estaria relacionada com princípios como a liberdade. Assim, se o que é Justiça para um 

não é sempre o que é Justiça para outro, onde fica a certeza de sua definição?  

Aproveitando a lição de Gabriel Ignacio Anitua no sentido de que “os sistemas 

de julgamento penal andaram juntamente com a história política e guardam perfeita 

correspondência com ela”,2 chegamos a uma noção preliminar na linha da afirmação de 

Jean Starobinski, para quem, “[...] ao chamar civilização o processo fundamental da 

história, e ao designar com a mesma palavra o estado final resultante desse processo, 

coloca-se um termo que contrasta de maneira antinômica com um estado supostamente 

primeiro (natureza, selvageria, barbárie)”.3  

Isso porque as antinomias funcionam exatamente pela valorização de uma ideia 

em prejuízo de outra. Dessa forma, ao se alinhar com o objetivo, o racional e o 

                                                 
1 Mestranda em Letras pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Bacharela em Direito 

pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul. Pesquisadora do Grupo de Pesquisa 

Gestão Integrada da Segurança Pública (GESEG/PUCRS) e do Núcleo de Estudos e Pesquisas em 

Direito e Literatura (Nepedill/Uniube). Advogada. Lattes: 

http://lattes.cnpq.br/2706021665586112. ORCID: https://orcid.org/0000-0002-2819-5159. E-mail: 

daniellebordignon@gmail.com. 
2 ANITUA, Gabriel Ignacio. Introdução à Criminologia: uma reaproximação desde o poder de 

julgar. Tradução Augusto Jobim do Amaral, Brunna Laporte e Ricardo Jacobsen Gloeckner. 

Florianópolis: Tirant Lo Blanch, 2018. p. 29. 
3 STAROBINSKI, Jean. As máscaras da civilização. São Paulo: Companhia das Letras, 2001. p. 16. 
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civilizado, o Direito se coloca como contraste do subjetivo, do sensível e da natureza.4 

Entretanto, a Literatura costuma estar em sintonia justamente o segundo grupo, nos 

levando a questionar se Direito e Literatura em si não estariam em campos opostos. 

Por isso, tão importante questionar a nomenclatura e a localização desse campo: 

Ciências Jurídicas? Teoria Literária? União de conceitos separados? Ou uma simples 

falta de um termo mais adequado? É possível sua conciliação ou estamos diante de um 

impasse teórico de difícil solução? 

Não temos a intenção de propor uma resposta absoluta para todos esses 

questionamentos neste breve ensaio. Na realidade, ao contrário de dizer que temos 

“uma conclusão verdadeira” para qualquer dúvida, nossa intenção é perguntar sobre o 

porquê de termos certezas em um campo tão subjetivo quanto o jurídico.  

2. O MITO DA OBJETIVIDADE JURÍDICA 

Ao longo dos séculos, uma estreita relação entre Direito e verdade tem sido 

defendida. Desde o surgimento das ordálias nos tempos antigos, os sistemas jurídicos 

buscam métodos de alcançar mais do que uma verdade processual: a chamada verdade 

real. No entanto, esse é um sistema com falhas, visto que, nas palavras de Luigi 

Ferrajoli, “por certo, o modelo iluminista da perfeita ‘correspondência’ entre previsões 

legais e fatos concretos e do juízo como aplicação mecânica da lei é uma ingenuidade 

filosófica viciada pelo realismo metafísico”.5 Ainda, para Michel Foucault, em 

referência ao sistema processual feudal, que se utilizava de “provas” para obter uma 

solução do litígio, além de sua alegação de busca da verdade, “esse sistema era uma 

maneira de provar não a verdade, mas a força, o peso, a importância de quem dizia”.6  

Porém, para superar esse modelo de pensamento baseado em um suposto 

objetivismo e na supremacia da razão, seria necessário ignorar as tendências subjetivas 

                                                 
4 Nesse sentido, Cf.: KELSEN, Hans. Teoria Pura do Direito. Tradução João Baptista Machado. 6. 

ed. São Paulo: Martins Fontes, 1998. 
5 FERRAJOLI, Luigi. Direito e razão: teoria do garantismo penal. São Paulo: Editora Revista dos 

Tribunais, 2002. p. 39.  
6 FOUCAULT, Michel. A verdade e as formas jurídicas. Tradução Roberto Cabral de Melo 

Machado e Eduardo Jardim Morais. Rio de Janeiro: NAU Editora, 2002. p. 59. 
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humanas e chegar a conclusões baseadas tão somente no que poderia ser provado 

empiricamente. Nas palavras de Martha Nussbaum: 

Como as almas de Platão no Fedro, marchamos até a borda do céu e 

vemos o ser como ele realmente é, sem interferência de nossas 

faculdades, físicas ou, até mesmo, mentais. A mente é um receptor puro 

do mundo. Em outras palavras, a objetividade requer a ausência 

completa de subjetividade, o agrupamento completo de tudo o que 

nossas próprias mentes contribuem.7 

Assim, os juristas até recentemente viram as disputas jurídicas como objeto, sem 

colocarem as partes, os procuradores e o juiz enquanto sujeitos nessas relações. Suas 

expectativas, anseios, experiências e instintos eram, e ainda são, vistas com maus olhos, 

uma vez que revelam a fragilidade e a falibilidade humana. Muitos ainda vivem 

segundo os preceitos kantianos de superação do subjetivismo e a compreensão do real 

segundo a razão. No entanto, segundo Nussbaum, esse consenso tem sido perturbado 

pelo reconhecimento de que “as formas como as mentes humanas conceitualizam e 

compreender a realidade são plurais e não singulares, e que a cultura e a linguagem 

parecem ter um papel fundamental na formação das categorias que reconhecemos”.8 

Como crítica a essa linha de pensamento e um resgate de valorização das 

humanidades, surgem as interpretações literárias do direito, em especial, o movimento 

Direito e Literatura (Law and Literature Movement), na década de 1970, nos Estados 

Unidos da América. Para Germano Schwartz, uma das propostas do movimento seria 

justamente a busca por “pontos de apoio que forneçam ao Direito (e à Constituição) 

compreensões necessárias [...] sobre o bem e o mal, o justo e o injusto e o legal e o 

                                                 
7 “Like Plato’s souls in the Phaedrus, we march out to the rim of heaven and see being as it really 

is, with no interference from our faculties, bodily or even mental. The mind is a pure receiver of 

the world. In other words, objectivity requires the complete absence of subjectivity, the complete 

bracketing of anything our minds themselves contribute”. (NUSSBAUM, Martha C. Political 

Objectivity. New Literary History, v. 32, n. 4, p. 883-906, 2001. Disponível em: 

https://www.jstor.org/stable/20057702. Acesso em: 3 abr. 2021. Tradução nossa).  
8 “[…] the ways in which human minds conceptualize and apprehend reality are plural and not 

single, and that culture and language appear to play a major role in shaping the categories we 

recognize”. (NUSSBAUM, Martha C. Political Objectivity. New Literary History, v. 32, n. 4, p. 

883-906, 2001. Disponível em: https://www.jstor.org/stable/20057702. Acesso em: 3 abr. 2021. 

Tradução nossa). 
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ilegal”.9 

Um dos fundadores do movimento, o professor de Direito e crítico literário 

James Boyd White, questiona em sua obra seminal, The Legal Imagination, o sentido de 

uma compreensão simplesmente objetiva por parte do Direito, considerando que suas 

partes são, de fato, pessoas, seres humanos: 

Em que grau um falante reconhece a experiência de outros, suas 

autonomias e suas diferenças? As outras pessoas estão colapsadas em 

fórmulas e caricaturas ou são tratadas como centros independentes de 

significado e valor? [...] que tipos de justiça podem existir em um 

mundo no qual algumas pessoas são reduzidas a objetos de 

manipulação por outros, ou onde suas histórias são apagadas?10 

Nesse sentido, segundo Leonor Suárez Llanos, “a premissa literária é de que o 

Direito não é um objeto físico ou lógico-formal capaz de ser descoberto em termos de 

demonstração e previsibilidade. O direito é narração”.11 Quando tratamos de justiça, 

falamos de mais do que da literalidade da lei. Estamos diante, sim, da exposição das 

histórias das partes, sendo a vencedora aquela que apresentar a sua versão de forma 

mais convincente.12 Seguindo esse entendimento, não seria pelo distanciamento que se 

obteria a solução mais apropriada, mas justamente pela compreensão das realidades 

subjetivas dos envolvidos em uma situação jurídica.  

Ainda, derrubar-se-ia o mito de que o Direito conseguiria obter a verdade real, 

reconhecendo-se que, no máximo, o processo judicial alcança uma verdade processual. 

Como bem coloca Joana Maria Madeira de Aguiar e Silva, “está em vantagem, pois, 

                                                 
9 SCHWARTZ, Germano. A Constituição, a Literatura e o Direito. Porto Alegre: Livraria do 

Advogado, 2006. p. 52. 
10 “To what degree does a speaker recognize the experience of others, their autonomy and their 

difference? Are other people collapsed into formulas and caricatures or are they treated as 

independent centers of meaning and value? […] what kinds of justice can there be in a world in 

which some people are reduced to objects of manipulation by others, or where their stories are 

erased?” (WHITE, James Boyd. The Legal Imagination. Chicago; Londres: The University of 

Chicago Press, 1985. p. xiv). 
11 SUÁREZ LLANOS, Leonor. Literatura do Direito: entre a ciência jurídica e a crítica literária. 

Anamorphosis – Revista Internacional de Direito e Literatura, v. 3, n. 2, p. 349-386, jul./dez. 

2017. Disponível em: http://rdl.org.br/seer/index.php/anamps/article/view/320/pdf_1. Acesso 

em: 7 abr. 2021. 
12 SILVA, Joana Maria Madeira de Aguiar e. Para uma teoria hermenêutica da justiça: 

Repercussões jusliterárias no eixo problemático das fontes e da interpretação jurídicas. 2008. Tese 

(Doutorado em Ciências Jurídicas) – Escola de Direito, Universidade do Minho, Minho, 2008.   
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quem melhor dominar as técnicas narrativas, independentemente da justeza das suas 

pretensões ou da verdade das suas histórias”.13 

Deixa-se, assim, de acreditar que as decisões judiciais estão baseadas em 

verdades absolutas e que os juízes e juízas têm o poder de ver as coisas “como elas 

realmente são”, passando-se a adotar o entendimento de que cada pessoa tem a sua 

realidade e que a solução será sempre a mais justa, e não a única alinhada coma Justiça.  

3. PELAS HUMANIDADES JURÍDICAS 

Para além de ver o Direito pelas lentes do literário, o movimento Direito e 

Literatura tem retornado para uma concepção que abarca outras áreas que já são 

tratadas pela Teoria Literária, como a psicanálise, a filosofia e a linguística. Dessa forma, 

quando falamos em Direito e Literatura, não estamos diante tão somente do estudo de 

obras literárias que possuem em seus enredos relações com o mundo jurídico, mas 

também das associações possíveis entre o Direto e diversos campos das Humanidades.  

De acordo com Elizabeth S. Anker e Bernadette Meyler, Jane Baron e Julie Stone 

Peters descreveriam o movimento Direito e Literatura como sendo formado por três 

correntes, quais sejam, a humanista, a hermenêutica, e a narrativa. A primeira, 

capitaneada por James Boyd White e Richard Weisberg, buscaria a exposição nas 

“dimensões imaginativas, culturais e éticas do direito e do processo legal”.14 Já a 

corrente hermenêutica se aproveitou da “virada interpretativa dentro das 

humanidades para estudar as técnicas para criação de significado dentro do direito”.15 

A última, a “narrativa”, teria como objetivo “remediar as parcialidades e suas injustiças 

                                                 
13 SILVA, Joana Maria Madeira de Aguiar e. Para uma teoria hermenêutica da justiça: 

Repercussões jusliterárias no eixo problemático das fontes e da interpretação jurídicas. 2008. Tese 

(Doutorado em Ciências Jurídicas) – Escola de Direito, Universidade do Minho, Minho, 2008. p. 

78. 
14   [...] Imaginative, cultural, and ethical dimensions of law and legal process”. (ANKER, Elizabeth 

S.; MEYLER, Bernadette. Introduction. In: ANKER, Elizabeth S.; MEYLER, Bernadette. (Org.). 

New Directions in Law and Literature. New York: Oxford University Press, 2017. p. 7. Tradução 

nossa) 
15 [...] Interpretative turn within the humanities to study the techniques for meaning making 

within law”. (ANKER, Elizabeth S.; MEYLER, Bernadette. Introduction. In: ANKER, Elizabeth S.; 

MEYLER, Bernadette. (Org.). New Directions in Law and Literature. New York: Oxford 

University Press, 2017. p. 7. Tradução nossa) 
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inscritas dentro do direito, expandindo a proteção de direitos e de cidadania”,16 

utilizando da literatura para, de certa forma”, humanizar os operadores do direito. 

Além dessa forma de categorizar o movimento Direito e Literatura haveria uma, 

talvez, até mais tradicional e metodológica, uma que, embora consideremos limitada e 

limitante, não poderia de ser mencionada, tendo em vista a frequência com que aparece 

nos trabalhos sobre o tema. Germano Schwartz menciona que o Direito na Literatura 

seria estudar “as formas sob as quais o Direito é representado na Literatura”.17 Segundo 

Thomas Morawetz, o modo de ver denominado Direito como Literatura não enxergaria 

a literatura apenas como veículo para contar histórias, mas sim como “um sistema de 

textos e como um veículo para criar e transmitir significado”.18 A última vertente, talvez 

a menos relevante para este trabalho, seria o Direito da Literatura, ou seja, a regulação 

jurídica do mercado editorial.  

Por todo o exposto, ficaria demonstrado que o Direito não estaria assim tão 

afastado das Humanidades. Pelo contrário, ao abandonarmos aquele objetivismo 

almejado por tantos juristas, podemos chegar a uma conclusão de que as ciências 

jurídicas são tão humanidades quanto são ciências. Nesse sentido, Greta Olson escreve: 

Esforços para subordinar o Direito e Literatura nas Humanidades estão 

resistindo um movimento que tem sido disseminado dentro da teoria 

crítica, que é para descentralizar o humano masculinista, racional do 

Iluminismo como uma soma de todas as coisas, o centro da 

subjetividade, e o locus de intenção e expressão intelegível, assim nos 

incitando a ver os humanos como simplesmente uma forma de 

materialidade dentre outras.19  

                                                 
16 „[...]Remedy the biases and resultant injustices inscribed within the law, expanding the 

protections of rights and citizenship”. (ANKER, Elizabeth S.; MEYLER, Bernadette. Introduction. 

In: ANKER, Elizabeth S.; MEYLER, Bernadette. (Org.). New Directions in Law and Literature. 

New York: Oxford University Press, 2017. p. 7. Tradução nossa).  
17 SCHWARTZ, Germano. A Constituição, a Literatura e o Direito. Porto Alegre: Livraria do 

Advogado, 2006. p. 53. 
18 “[…] System of texts and as a vehicle for creating and conveying meaning”. (MORAWETZ, 

Thomas. Law and Literature. In: PATTERSON, Dennis (ed.). A Companion to Philosophy of 

Law and Legal Theory. Malden: Wiley-Blackwell, 2010. p. 448. Tradução nossa). 
19 “Efforts to subsume Law and Literature in the Humanities are resisting a move that has been 

widespread within critical theory, which is to de-center the masculinist, rational Enlightenment 

human as the measure of all things, the center of subjectivity, and the locus of intention and 

intelligible expression, thus urging us to view humans as simply one form of materiality amongst 

others”. (OLSON, Greta. Futures of Law and Literature: A Preliminary Overview from a 
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No entanto, para nós, o Direito não deixa de ser científico para ser humano: ele 

sempre o foi. Também não seria adequado ignorar a cientificidade eventual dos estudos 

jurídicos. O que se propõe é o reconhecimento dessa característica essencial do jurídico: 

estamos falando de humanos, de relações humanas, contadas, processadas e julgadas 

por seres humanos. Para Martha Nussbaum, haveria uma concepção incompleta da 

onipotência dos heróis gregos, o que, na verdade, contrasta com a vulnerabilidade dos 

humanos por fora das histórias épicas da antiguidade: 

É difícil entender a base lógica para muitas de nossas práticas jurídicas 

a menos que levemos as emoções em conta. Sem apelar para uma 

grosseira concepção compartilhada de quais violações são ultrajantes, 

quais perdas dão origem a um luto profundo, quais seres humanos 

vulneráveis têm motivo para temer – é muito difícil entender por que 

nós damos a atenção que danos, no Direito, para certos tipos de 

prejuízos e danos.20 

Portanto, entendemos que, no sentido do desenvolvido por Greta Olson, que há 

um certo esgotamento da disciplinaridade estrita no movimento Direito e Literatura, e 

que, como exposto por Clifford Geertz,21 devemos buscar um deslocamento conceitual 

e não uma irmandade interdisciplinar, substituindo a conversa amigável pelo debate 

acalorado.  

A aspiração para transformar Direito e Literatura em Direito e 

Humanidades responde ao reconhecimento dos atuais limites do 

campo interdisciplinar em sua concepção antiquada. Ela reitera um 

desejo verbalizado em um grande número de trabalhos fundacionais 

de Direito e Literatura: a saber, retornar o direito para seu lugar de 

direito nas humanidades por razões políticas, morais e adjudicatórias 

em vez de considerá-la como uma ciência social ou, como nos estudos 

                                                 
Culturalist Perspective. Recht und Literatur im Zwischenraum/Law and Literature In-Between: 

Aktuelle inter-und transdisziplinäre Zugänge/Contemporary Inter-and Transdisciplinary 

Approaches. Ed. Christian Hiebaum, Susanne Knaller, Doris Pichler. Bielefeld: transcript, p. 

37-69, 2015. p. 42) 
20 “It is hard to understand the rationale for many of our legal practices unless we do take 

emotions into account. Without appeal to roughly shared conception of what violations are 

outrageous, what losses give rise to a profound grief, what vulnerable human beings have reason 

to fear – it is very hard to understand why we devote the attention we do, in law, to certain types 

of harm and damage”. (NUSSBAUM, Martha C. Hiding from Humanity: Disgust, Shame, and 

the Law. Princeton: Princeton University Press, 2004. p. 6. Tradução nossa). 
21 GEERTZ, Clifford. Local Knowledge: Further Essays in Interpretative Anthropology. New 

York: Basic Books apud BINDER, Guyora; WEISBERG, Robert. Literary Criticisms of Law. 

Princeton: Princeton University Press, 2000. 
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críticos do direito, como uma ferramenta para criticar a violência e as 

pretensões do direito.22 

Da mesma forma, consideramos que a tendência atual de reaproximação do 

movimento Direito e Literatura mundial ao campo teórico, deixando a análise de obras 

literárias para um segundo momento e, em vez disso, focando na Teoria (Literária), tem 

origem na necessidade de firmar o movimento como disciplina fundamental dos 

estudos jurídicos. Enquanto a literatura for utilizada instrumentalmente, ou seja, como 

exemplo performático de outras disciplinas jurídicas, o seu objetivo último 

permanecerá inalcançado.  

Assim, mostra-se imperioso o reconhecimento das Humanidades no jurídico, 

como protagonista, e não auxiliar, do entendimento e da interpretação do Direito. Se 

Hans Kelsen merece destaque nas aulas de propedêutica jurídica em qualquer 

Universidade, então, também há espaço para a apresentação de James Boyd White, 

Richard Weisberg, Joana Aguiar e Silva, Greta Olson e tantos outros teóricos do Direito 

e Literatura que têm como meta a humanização do Direito. 

4. PERGUNTAS FINAIS 

Este ensaio propôs que o termo Humanidades Jurídicas pode ser tão adequado 

para o Direito quanto o já difundido Ciências Jurídicas. Isso porque, essencialmente, o 

que também está em jogo na prática jurídica são as emoções, exprimidas por meio das 

subjetividades. A desconsideração do humano no cotidiano do Direito pode ter como 

objetivo a obtenção de sentenças mais isentas, mas, certamente, isso tem o poder de 

tornar as decisões mais injustas. 

                                                 
22 “The aspiration to transform Law and Literature into Law and Humanities responds to the 

recognition of the current limits of the interdisciplinary field in its old-school conception. It 

reiterates a desire voiced in a great deal of foundational Law and Literature work: namely, to 

return law to its rightful home in the humanities for political, moral, and adjudicative reasons 

rather than regarding it as a social science or, as in critical legal studies, as a tool for critiquing 

the violence and pretentions of the law.” (OLSON, Greta. Futures of Law and Literature: A 

Preliminary Overview from a Culturalist Perspective. Recht und Literatur im 

Zwischenraum/Law and Literature In-Between: Aktuelle inter-und transdisziplinäre 

Zugänge/Contemporary Inter-and Transdisciplinary Approaches. Ed. Christian Hiebaum, 

Susanne Knaller, Doris Pichler. Bielefeld: transcript, p. 37-69, 2015. p. 41).  



74 

 

Entendemos que a retirada do elemento subjetivo de nossa prática, da forma 

como atuamos juridicamente, pode, na verdade, acabar por afastar a solução do litígio 

da Justiça. Inicialmente, pois o conceito de Justiça em si é diferente, a depender dos 

interlocutores. Além disso, estamos diante de partes com anseios humanos reais, de 

advogados, promotores e procuradores com entendimentos diversos dos casos, bem 

como de juízes que, sim, sentem compaixão e repulsa. Sem contar toda uma sociedade 

que, com frequência, é afetada pelos casos em julgamento e por seus resultados. 

Dessa forma, colocamos que há espaço para o Direito e Literatura nos currículos 

universitários dos cursos de Direito, principalmente se temos a intenção de valorizar a 

humanização do campo jurídico, no sentido do que tem sido debatido nos diálogos 

entre Direito e as Humanidades. Portanto, as escolhas pedagógicas do ensino jurídico 

têm papel fundamental na retomada dos objetivos principais o movimento aqui 

exposto. 

Propusemos alguns questionamentos acerca dos caminhos do Direito e 

Literatura que podem ser tomados. Talvez as respostas não tenham sido colocadas, e, 

se o foram, pode ser que de forma não tão satisfativa. No entanto, acreditamos que 

teremos cumprido nosso trabalho se o leitor terminar este ensaio com novas perguntas 

e o reconhecimento de menos certezas.  
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REFLEXÕES SOBRE A AUTONOMIA DO DIREITO A PARTIR 

DA OBRA “TERROR”, DE FERDINAND VON SCHIRACH 

Luã Nogueira Jung1 

Luísa Giuliani Bernsts2 

INTRODUÇÃO 

A fim de promover a revisão crítica de um tema inserido no contexto jurídico 

dogmático, diante das insuficiências relativas ao emprego da matriz analítica, foi 

empregado, como forma de abordagem da temática, o método fenomenológico-

hermenêutico. A escolha de tal método se fundamenta na necessária superação do 

esquema sujeito-objeto e dos paradigmas filosóficos que o sustentam (STRECK, 2021). 

A técnica de pesquisa envolveu documentação indireta, por meio de pesquisa 

bibliográfica em livros, em artigos científicos e em capítulos de livros que contemplam 

as temáticas acerca dos estudos em “Direito e Literatura”, bem como a respeito das 

reflexões sobre a “autonomia do direito” em Ronald Dworkin e Lenio Streck.   

Sustentam-se os seguintes objetivos específicos: 

ler o direito a partir da literatura como forma de melhor compreender os 

fenômenos jurídicos, tendo em vista que os manuais técnicos de direito muitas vezes 

não dão conta de promover a aproximação dos fenômenos e seus sentidos.. 

explorar os elementos da narrativa “Terror”, de Ferdinand Von Schirach, acerca 

das questões que envolvem a fundamentação em direito. 

                                                 
1 Pós-doutorando em Direito Público pela UNISINOS/RS. Doutor e Mestre em Filosofia pela 

PUCRS. Membro do GESEG - Gestão Integrada da Segurança Pública, da PUCRS e do DASEIN - 

Núcleo de Estudos Hermenêuticos da Unisinos. Associado à Rede Brasileira Direito e Literatura 

- RDL. 
2 Doutoranda e mestre em Direito Público pela UNISINOS/RS. Bolsista CAPES/PROEX. Membro 

do GESEG - Gestão Integrada da Segurança Pública, da PUCRS e do DASEIN - Núcleo de Estudos 

Hermenêuticos da Unisinos. Associada e Secretária Executiva da Rede Brasileira Direito e 

Literatura - RDL (2019-2020). 
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apresentar algumas questões acerca da autonomia do direito a partir das 

reflexões de Ronald Dworkin e da apropriação desta teoria por Lenio Streck. 

1. A RELEVÂNCIA DAS NARRATIVAS LITERÁRIAS PARA A 

INTERPRETAÇÃO DO DIREITO  

O ambiente ao qual o jurista contemporâneo está exposto, embora vasto, é cada 

vez mais técnico e especializado. Esse fenômeno é característico de uma sociedade 

baseada no controle tecnológico e em “técnicas de formatação da existência humana” 

(PEPE, 2016, p. 6).  Nesse sentido, a concepção de cientificidade da produção teórica em 

direito remonta uma rígida rede de significações, blindando o direito de 

atravessamentos sejam eles de qualquer ordem (PEPE, 2016, p. 9). Justamente em 

oposição a esta concepção é que estão alicerçados os estudos jusliterários. 

Como alternativa ao engessamento endossado pelos manuais e compêndios 

jurídicos, acredita-se no potencial das narrativas literárias como indutoras ao exercício 

reflexivo. Essa postura é transgressora e segue as ideias desenvolvidas por Luis Alberto 

Warat, precursor do movimento dos estudos em direito e literatura no Brasil 

(TRINDADE; BERNSTS, 2017), para quem, a partir da epistemologia das significações, 

a literatura e a psicanálise são a atmosfera provocadora e criativa para a compreensão 

dos efeitos do discurso jurídico no mundo em que vivemos (PEPE, 2016, p. 10) e, 

portanto, fundamental no processo de consolidação do Estado Democrático de Direito.  

Ao definir a literatura da maneira mais ampla possível como todas as criações 

de toque poético ficcional ou dramático em todos os níveis de uma sociedade, em todos 

os tipos de cultura, fica clara a sua função de manifestação universal de todos os 

homens em todos os tempos. Durante o processo criativo, no que diz respeito às obras 

ficcionais, o indivíduo busca o fortalecimento, em si, da confirmação da sua presença e 

atuação na realidade social de acordo com seus impulsos, crenças, sentimentos e 

normas, refletindo todos os elementos característicos de determinada sociedade 

(CANDIDO, 2004, p. 175). 

Dessa forma, como bem ensina Barthes, a literatura assume muitos saberes. 
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Todas as ciências estão presentes nas obras literárias. No entanto, a literatura, ao 

contrário do direito, não fixa ou fetichisa os saberes; a eles, ela garante um lugar 

indireto. (BARTHES, 2013, p. 17). Desse modo, as narrativas literárias possuem a 

capacidade de subjuntivizar a realidade, abrindo espaço não só para o que é, mas 

também para o que poderia ser ou para o que poderia ter sido. Esse movimento confere 

à literatura êxito no processo de descritivo e transformador da realidade (BRUNER, 

2014, p. 61).    

A questão que se coloca com essa proposta de aproximação entre o direito e a 

literatura, portanto, é a do enfrentamento do dilema de como levar os fenômenos do 

mundo jurídico à evidenciação. É necessário que se desenvolvam meios de fazer com 

que as experiências vivenciadas possam ser expressadas pela e na linguagem (STRECK; 

OLIVEIRA, 2013, p. 165). Nesse sentido, ao aludir no próprio seio da linguagem comum 

a verdadeira contradição das coisas, a literatura demonstra sua capacidade de jogar 

com os signos ao invés de destruí-los em razão de uma formalização e apoderamento 

de conteúdos cada vez mais numerosos, que corroboram com o processo de fragilização 

das ciências humanas (BARTHES, 2013, p. 28) e, nesse sentido,  do direito.  

Parte-se, portanto, da ideia de que as narrativas podem auxiliar o 

desenvolvimento de algumas ciências (BARTHES, 2013, p. 37). E, principalmente o 

direito, visto que em seu universo normativo e institucional é inevitável que se 

encontrem situadas histórias e estórias. Nesse sentido, segundo Cover, os códigos 

legais, ao relacionarem nosso sistema normativo com as construções da realidade e as 

diversas visões acerca do que o mundo poderia ser, assumem o caráter próprio de 

construções narrativas. Afinal, viver em um “mundo legal” requer que um indivíduo 

não conheça somente os preceitos, mas também suas conexões com estados de coisas 

possíveis e plausíveis. (COVER, 2002, p. 17 e 25).   

Por conseguinte, a literatura pode ser considerada como meio privilegiado de 

manifestação e manipulação da linguagem, como via de apresentação de estratégias 

discursivas, como arte a partir da sua vocação de fazer ressaltar as virtualidades da 

linguagem, criando realidades paralelas, universos alternativos. Em suma, a literatura 

é uma forma de realização de várias aspirações dos seres humanos (FREITAS, 1990, p. 



80 

 

5) e instrumento do reconhecimento do outro e de suas diferenças (LLANOS, 2017, p. 

349), sendo a ela atribuída a missão de proceder na reconstrução dos lugares de sentido, 

os quais, no direito, costumam ser dominados pelo senso comum (TRINDADE; 

GUBERT, 2008, p. 15).  

As metáforas da literatura trazem um enfrentamento do desequilíbrio incerto 

entre tradição e inovação porque ao mesmo tempo em que a cultura humana gera 

previsibilidade dos costumes através de suas instituições (incluindo as leis), também 

produz ambiguidades e antinomias, geralmente evidenciadas nas narrativas literárias 

(BRUNER, 2014, p. 62). Dessa forma, inventando ilusões, as narrativas literárias 

dilaceram a miséria institucionalizada e passam a servir de modelo para (re)pensar a 

pedagogia e as condições de possibilidade do direito (WARAT, 2004a, p. 93).  

O ponto fulcral da ligação entre direito e literatura é, pois, a constante busca 

pela representação dos fenômenos complexos que a realidade apresenta (STRECK; 

OLIVEIRA, 2013, p. 166),  de onde exsurge a necessidade de tradução do imaginário 

social de forma condizente com a realidade. Esta última, enquanto palco do processo 

criativo da dogmática jurídica, é inegavelmente impulsionada pelas reflexões oriundas 

das narrativas literárias. (WARAT, 2004b, p. 181-183). 

2. O DILEMA ENTRE DIREITO E MORAL A PARTIR DE FERDINAND VON 

SCHIRACH 

No sentido acima explorado, abordar obras literárias a partir de uma 

perspectiva jurídica é um recurso muito utilizado e profícuo para a teoria do direito. 

Isso porque, através da literatura, as contradições institucionais e discursivas, assim 

como as idiossincrasias dos personagens jurídicos são postas em evidência. Tal 

possibilidade teórica se intensifica, todavia, no caso de Ferdinand von Schirach, 

advogado alemão que, há alguns anos, dedica-se a explorar os limites da racionalidade 

jurídica através de sua capacidade narrativa ímpar. Desde o seu primeiro livro de 

contos, Verbrechen (Crimes), de 2009, o autor utiliza a sua experiência na advocacia para 

apresentar ao público casos desconcertantes e colocar em dúvida o nosso senso comum 

acerca da fundamentação e função do direito penal. 
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No presente texto, pretendemos utilizar uma peça de teatro escrita pelo autor, 

intitulada “Terror: ein Theaterstück und eine Rede”, para, a partir dela, revisitarmos a 

antiga, porém sempre atual, questão acerca da relação entre o direito e a moral. A trama 

da peça é simples: um terrorista sequestra um avião comercial com 164 passageiros e 

força os pilotos a seguirem em direção à Allianz Arena, em Munique, totalmente cheia. 

Contra as ordens de seus superiores, um piloto da força aérea, Lars Koch, abate no 

último instante o avião sequestrado. Como resultado, a ação do piloto salva a vida de 

cerca de 70 mil pessoas que seriam atingidas pelo ataque terrorista, mas, para tanto, ele 

se torna responsável pela morte dos 164 passageiros do avião. Assim, o piloto deve 

responder perante o tribunal do júri pelas mortes causadas. O dilema se dá a partir do 

debate entre a acusação e a defesa sobre se a ação deliberada de destruição de um avião 

com 164 pessoas seria moral e juridicamente justificável, tendo em vista o objetivo 

almejado: salvar as 70 mil pessoas presentes no estádio. Schirach deixa a conclusão em 

aberto: após a encenação da peça, cabe ao público, levando em consideração a 

argumentação da defesa e da acusação, decidir. 

Gostaríamos de explorar um trecho da arguição da promotora pública 

responsável pela acusação. Independentemente da conclusão a que chega a 

personagem no caso explorado pela peça, o seu discurso acerca da necessária 

autonomia do direito frente a raciocínios práticos ordinários é provocativo e apresenta 

aos leitores, sejam eles juristas ou não, de forma intelectualmente madura, a referida 

controvérsia acerca da relação entre direito e moral. 

No início de sua argumentação, a promotora faz menção a problemas morais 

análogos àquele enfrentado pelo piloto. O primeiro exemplo é extraído do jurista 

alemão Hans Welzel: um vagão de carga se solta em um trecho de uma montanha 

íngreme e corre com força total para o vale em direção a uma pequena estação de trem. 

Na estação, encontra-se estacionado um trem com centenas de passageiros que serão 

atingidos pelo vagão descontrolado. Imagine que você é o responsável pela ferrovia e 

tem a possibilidade de acionar um desvio na rota do vagão. No entanto, há cinco 

operários realizando a manutenção dos trilhos desta outra direção possível. O que você 

faria? Assumiria a morte dos cinco trabalhadores para salvar a vida da centena de 
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passageiros do trem estacionado? 

O outro exemplo apresentado pela promotora é de Judith Thomson, filósofa 

americana: imagine agora que o mesmo vagão de carga continua correndo colina 

abaixo, mas agora não há a possibilidade de mudança de rota. Como espectador, você 

agora está em uma ponte observando o que acontece e há um homem muito gordo 

sentado ao seu lado. Se ele caísse da ponte, bloquearia o vagão e impediria a morte dos 

passageiros do trem estacionado, ainda que, para tanto, o homem gordo morresse 

atropelado. Mas o homem em questão não cairia simplesmente da ponte. Para isso, você 

precisaria assassiná-lo com uma faca ou algo semelhante, para então conseguir 

empurrá-lo entre o vagão que se aproxima e o trem lotado. 

Apesar da possível analogia do caso em julgamento com os exemplos de 

dilemas morais, a promotora apela aos jurados para que não apliquem em seu 

raciocínio jurídico o mesmo tipo de avaliação que seria utilizada naqueles casos, mas 

que, enquanto investidos da responsabilidade pública de decidir sobre a punibilidade 

ou não do réu, pensem exclusivamente a partir e de acordo com o direito. Esse é o ponto 

central da presente reflexão: assim como a tese desenvolvida no discurso da promotora, 

propomos que as decisões judiciais devam ser justificadas a partir de critérios jurídicos 

previamente estabelecidos e compartilhados, cujo núcleo normativo encontra-se nos 

princípios constitucionais. 

Segundo a promotora, a absolvição do réu implicaria a relativização da vida dos 

164 passageiros do avião abatido, admitindo-se, nesse caso, a possibilidade de um 

cálculo utilitário e, portanto, a objetificação de vidas humanas: 

[...] a nossa Constituição começa com a afirmação: ‘a dignidade da 

pessoa é inviolável’ [...] mas o que significa, afinal, dignidade? A 

suprema corte afirma que dignidade significa que uma pessoa não 

pode nunca ser tratada como mero objeto pela atuação estatal. [...] e, 

portanto, resta claro: o Estado não pode nunca sopesar uma vida contra 

outra. Também não pode sopesar uma vida contra 100, nem contra 

1.000 vidas. Cada pessoa – também vocês, senhoras e senhores jurados 

– possuem esta dignidade. Pessoas não são objetos. A vida não pode 

ser medida em números, não estamos falando de um mercado 

(SCHIRACH, 2015, p. 120/121).  

A partir dos dilemas acima relatados, a promotora argumenta que, apesar de 
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nossas incertezas morais e de consciência, 

[...] nós precisamos de algo mais confiável do que nossas convicções 

espontâneas. Algo a partir do que nós possamos a cada momento nos 

direcionar e nos manter seguros. Algo que nos proporcione clareza no 

caos – uma linha de orientação que seja válida também nas situações 

mais difíceis. Nós precisamos de princípios. Esses princípios, 

respeitáveis senhoras e senhores julgadores, nós demos a nós mesmos. 

Eles são a nossa Constituição. Nós decidimos que escolheríamos a 

partir deles em cada caso concreto. Qualquer caso deve ser medido e 

provado a partir deles. A partir deles – não de acordo com nossa 

consciência, não de acordo com nossa moral e em hipótese alguma de 

acordo com algum poder maior. Direito e moral devem ser fortemente 

separados entre si. [...] A nossa Constituição é, assim, uma reunião de 

princípios, os quais devem anteceder sem falta e sempre a moral, a 

consciência e qualquer outra ideia. E o princípio mais alto desta 

Constituição é a dignidade humana. (SCHIRACH, 2015, p. 118/119) 

Não pretendemos substituir o papel da plateia, a quem, de acordo com a 

proposta da peça, cabe ouvir o debate travado entre acusação e defesa e realizar o 

julgamento do caso Lars Koch. Isso não significa, todavia, que qualquer decisão, mesmo 

neste hard case, seja cabível e que, nesse sentido, não haja respostas corretas no direito. 

O que importa aqui, no entanto, é destacar o argumento da promotora pública em favor 

da autonomia do direito e o peso conferido aos princípios constitucionais em 

detrimento de raciocínios morais genéricos. 

3. O SENTIDO DA AUTONOMIA DO DIREITO 

O discurso da dogmática tradicional costuma conceber a relação entre direito e 

moral como algo dicotômico: ou negamos a referida relação e estamos condenados a 

uma concepção positivista e “insensível” de direito, situação em que teríamos o famoso 

“juiz boca da lei”, ou aceitamos que direito e moral se comunicam e, por isso, 

advogados, juízes e demais operadores do direito estariam autorizados a apelar para 

valores éticos, mesmo que contra legem, em busca da realização da justiça, do bem 

comum, ou a algo nesse sentido. 

A referida dicotomia reflete apropriações teóricas equivocadas por parte do 

pensamento jurídico nacional. O primeiro equívoco diz respeito à noção de positivismo. 

Como delineado, parte-se do pressuposto de que uma concepção positivista do direito 

implicaria um objetivismo cego dos juristas e, particularmente, dos juízes em relação 
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ao texto legal, em detrimento de valores/princípios éticos e/ou morais pertinentes a 

cada caso concreto. Tal perspectiva seria correta se tratássemos do positivismo 

exegético do século XIX, mas certamente não corresponde ao positivismo 

contemporâneo que tem na obra de Hans Kelsen o seu principal marco. Para o autor, 

questão acerca da interpretação e aplicação do Direito pelos juízes consiste em um tema 

de política judiciária, estando sujeita, portanto, :à utilização de critérios ideológicos, 

morais e éticos, os quais, dado o pano de fundo teórico a partir do qual o autor 

desenvolve a sua teoria, são incontroláveis e, portanto, subjetivos. Nesse sentido, afirma 

Kelsen que 

[...] a questão de saber qual é, de entre as possibilidades que se 

apresentam nos quadros do Direito a aplicar, a “correta”, não é sequer 

– segundo o próprio pressuposto de que se parte – uma questão de 

conhecimento dirigido ao Direito positivo, não é um problema de teoria 

do Direito, mas um problema de política do Direito. [...] A interpretac ̧ão 

científica é pura determinac ̧ão cognoscitiva do sentido das normas 

jurídicas. Diferentemente da interpretac ̧ão feita pelos órgãos jurídicos, 

ela não é criação jurídica. (KELSEN, 2003, p. 393/395) 

H.L.A Hart, por sua vez, segue a mesma direção de Kelsen neste aspecto ao 

afirmar que sua “exposic ̧ão é descritiva no sentido de que é moralmente neutra e não 

tem fins de justificativa”, uma vez que não se vincula a um sistema jurídico específico, 

mas “busca fornecer uma descric ̧ão explicativa e elucidativa do direito como instituic ̧ão 

social e política complexa, dotada de um aspecto regulatório (e, nesse sentido, 

‘normativo’)” (HART, 2009, p. 309). Entretanto, para Hart, as normas jurídicas possuem 

uma “penumbra” de incerteza por onde transitam diferentes concepc ̧ões morais no 

momento de interpretac ̧ão/aplicação judicial (HART, 2009, p. 325). Assim, diante da 

ausência de um caráter objetivo dos juízos interpretativos, Hart afirma que o dever do 

juiz é sempre o mesmo: 

[...] fazer a melhor avaliac ̧ão moral que lhe seja possível acerca de 

quaisquer problemas morais sobre os quais precise decidir. Para todos 

os efeitos, não importa se, ao decidir suas causas, o juiz está criando o 

direito de acordo com a moral (sem prejuízo, é claro, de quaisquer 

restrições que a lei imponha) ou se, alternativamente, é orientado por 

sua avaliação moral sobre qual lei, já existente, é revelada por um 

critério moral do direito. (HART, 2009, p. 325). 

Ou seja, a partir dos autores citados, conclui-se que a suposta separação entre o 

direito e princípios e/ou valores morais não se dá no ato (discricionário) de aplicação 
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do Direito, contradizendo-se, assim, a leitura disseminada na cultura jurídica acerca do 

suposto rigorismo judicial decorrente de uma postura positivista. Como comenta Lenio 

Streck a respeito, Kelsen apostou na discricionariedade do intérprete “exatamente para 

salvar a pureza metódica, que assim permanecia ‘a salvo’ da subjetividade, da 

axiologia, da ideologia, etc. Veja-se: Kelsen não separa a moral do direito” (STRECK, 

2014, p. 29). 

O outro lado da (falsa) dicotomia estabelecida entre o “juiz boca da lei” e o “juiz 

dos valores”, acima referida, tem como sinônimo o que alguns juristas denominam 

como “neoconstitucionalismo”. Luís Roberto Barroso é um expoente desta corrente. 

Para o autor, em tempos de “novo direito constitucional” 

[...] a Constituição passa a ser encarada como um sistema aberto de 

princípios e regras, permeável a valores jurídicos suprapositivos, no 

qual as ideias de justic ̧a e de realizac ̧ão dos direitos fundamentais 

desempenham um papel central. A mudanc ̧a de paradigma nessa 

matéria deve especial tributo às concepc ̧ões de Ronald Dworkin e aos 

desenvolvimentos a ela dados por Robert Alexy. A conjugac ̧ão das 

ideias destes dois autores dominou a teoria jurídica e passou a 

constituir o conhecimento convencional na matéria. (BARROSO, 2013, 

p. 148). 

Para o autor, o sistema jurídico ideal se consubstancia em uma distribuic ̧ão 

equilibrada de “regras e princípios, nos quais as regras desempenham o papel referente 

à segurança jurídica – previsibilidade e objetividade das condutas – e os princípios, com 

sua flexibilidade, dão margem à realizac ̧ão da justiça no caso concreto.” (BARROSO, 

2013, p. 148). Nesta perspectiva, Barroso explica que o método de trabalho dos 

princípios é o da ponderac ̧ão, que “consiste, portanto, em uma técnica de decisão 

jurídica aplicada a casos difíceis, em relac ̧ão aos quais a subsunc ̧ão se mostrou 

insuficiente, especialmente quando uma situac ̧ão concreta dá ensejo à aplicac ̧ão de 

normas de mesma hierarquia que indicam soluc ̧ões diferenciadas.”. Admite ainda o 

autor que “a estrutura interna do raciocínio ponderativo ainda não é bem conhecida, 

embora esteja sempre associada às noc ̧ões difusas de balanceamento e sopesamento de 

interesses, bens, valores ou normas” (BARROSO, 2013, p. 149).  Tal sopesamento ocorre, 

por sua vez, para “a realizac ̧ão da justiça no caso concreto”, o que, em sua visão, não 

poderia ter outra natureza que não a particular, subjetiva, razão pela qual é reconhecida 
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uma margem de discricionariedade judicial, pois 

[...] no estágio atual, a ponderac ̧ão ainda não atingiu o padrão desejável 

de objetividade, dando lugar à ampla discricionariedade judicial. Tal 

discricionariedade, no entanto, como regra, deverá ficar limitada às 

hipóteses em que o sistema jurídico não tenha sido capaz de oferecer a 

solução em tese, elegendo um valor ou interesse que deva prevalecer. 

(BARROSO, 2013, p. 152). 

Pergunta-se: se autores positivistas como Kelsen e Hart apostam na 

discricionariedade judicial a partir do seu ceticismo quanto ao processo de 

interpretação e aplicação do direito, sem negar, como foi visto, que o mesmo também 

engloba conceitos de ordem ideológica, moral ou ética, quais seriam as diferenças 

fundamentais entre o positivismo jurídico e o seu pretenso sucessor (chamemo-lo de 

neoconstitucionalismo, neopositivismo, etc.)? Como indicado, a dicotomia entre a 

concepção positivista do direito e sua negação, representada pelo dualismo “juiz boca 

da lei vs juiz dos princípios”, tal como disseminada em parte da doutrina nacional, não 

se sustenta diante de uma leitura minimamente atenta. Ela parte de uma compreensão 

equivocada acerca dos pressupostos e consequências práticas do positivismo e, 

portanto, chega a soluções que apenas reproduzem o velho problema da 

discricionariedade judicial e da relação entre direito e moral. 

Retomando o caso apresentado pela obra de Schirach, acima resumida, pode-se 

afirmar que a argumentação da promotora da peça rompe com a aparente dicotomia 

entre os modelos de juiz: o seu apelo ao princípio da dignidade e à autonomia do direito 

está vinculado a uma leitura sobre o papel e valor político do direito, concebido como 

sendo um compromisso público estabelecido entre indivíduos cujas vidas têm igual 

valor. Decidir por princípio, e não por razões éticas e morais genéricas e particulares, 

nesse sentido, é fazer valer uma promessa institucional anterior aos casos concretos e 

cuja correta aplicação reconhece e efetiva a igualdade dos membros de uma 

comunidade política. 

Aqui entram em cena duas teses famosas de Ronald Dworkin: a noção de decidir 

por princípio e a proposta de que o direito está relacionado com a moralidade política 

na medida em que as decisões realizadas a partir de princípios devem atender ao ideal 

político da integridade. Para Dworkin, princípios são “trunfos sobre a vontade da 
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maioria” (DWORKIN, 1985), de maneira que decidir por princípios requer a 

independência das razões daquele que julga em relação a possíveis considerações de 

conveniência ou de consciência. Assim, os princípios devem manter o intérprete 

vinculado à promessa fundante do estado representada pela Constituição. 

A palavra promessa normalmente é utilizada em contextos particulares. No 

entanto, se expandirmos o seu emprego cotidiano para o nível público, podemos dizer 

que a efetivação de direitos previamente estabelecidos é uma promessa que nós, 

enquanto comunidade política, fizemos a nós mesmos. Afirmamos que alguém que não 

cumpre suas promessas com base em desculpas ou pretextos é alguém que não cumpre 

a sua palavra e que, portanto, não é uma pessoa íntegra. Isso é o que representa, para 

Dworkin, a integridade do direito: a ideia de que a Constituição e o sistema jurídico, 

enquanto promessa institucional, sejam cumpridos de forma equânime em cada caso, 

de maneira que os diferentes conflitos sociais sejam sempre reinterpretados de acordo 

com uma linha coerente de razões antecedentes. 

O papel moral e político dos aplicadores do direito é, portanto, o de identificar 

e aplicar as normas que unificam uma comunidade política composta por indivíduos 

livres e iguais, ainda que, para isso, devam separar tais normas de seus anseios 

contingentes e de suas predileções éticas e morais pessoais. É nesse sentido que 

Dworkin conclui O império do direito afirmando que 

[...] a atitude do direito é construtiva: sua finalidade, no espírito 

interpretativo, é colocar o princípio acima da prática para mostrar o 

melhor caminho para um futuro melhor, mantendo boa-fé em relação 

ao passado. É, por último, uma atitude fraterna, uma expressão de 

como somos unidos pela comunidade apesar de divididos por nossos 

projetos, interesses e convicções (DWORKIN, 1986, p. 413) 

A peça de teatro de Schirach transfere para o público a responsabilidade do 

julgamento de Lars Koch: devemos considerar que (i) a dignidade é um princípio 

constitucional intransponível e que, portanto, (ii) a morte deliberada de pessoas, ainda 

que sob o motivo de salvar um número maior, é uma ação em si condenável e passível 

de punição, sob pena de abrirmos uma exceção a partir da qual vidas humanas estariam 

sujeitas a um cálculo utilitário? Por outro lado, se considerarmos que, em uma situação 

limite como a apresentada, a decisão tomada pelo piloto estaria fora do alcance das 
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previsões jurídicas, o único julgamento cabível seria o de sua própria consciência 

moral? Tal qual o discurso de acusação da promotora pública, a defesa realizada pelo 

advogado de Lars Koch suscita razões filosoficamente profundas. A resposta a ser dada 

pela plateia, portanto, deve levar em consideração argumentos complexos dos dois 

lados. O sopesamento entre as razões jurídicas e morais, no entanto, é uma tarefa lúdica 

e intelectual destinada ao público da peça, não aos profissionais responsáveis pela 

interpretação e aplicação da Constituição e do direito.   

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Através da literatura, os fenômenos do mundo da vida são retirados de sua 

cotidianidade indiferente e colocados à luz. Isso não é diferente no caso do direito. Nos 

textos de Ferdinand von Schirach, as narrativas visam apresentar a nós leitores 

problemas jurídicos desconcertantes que nos colocam muitas vezes em aporia. Assim 

ocorre na peça de teatro que motiva o presente texto, a partir da qual nossas pré-

concepções éticas e morais aparentam entrar em conflito com o dever de respeito ao 

ordenamento jurídico, levando-nos a refletir sobre a antiga questão acerca da relação 

entre direito e moral.  

Antes de nos propormos a fornecer uma resposta pretensamente conclusiva a 

este problema espinhoso, almejamos colocar em evidência falsas dicotomias que se 

estabelecem no discurso jurídico ordinário, denominado por Warat como senso comum 

teórico dos juristas. Afinal, o que significa, hoje, ser um jurista positivista ou não 

positivista? A efetivação do sistema jurídico, o qual engloba por óbvio princípios 

constitucionais, já não pressuporia em si um dever moral ou político? Se assim o é, sob 

quais circunstâncias estaríamos autorizados a seguir nossos instintos éticos particulares 

em detrimento de normas jurídicas?  

Sem desconsiderar os apontamentos de respostas desenvolvidos acima, 

deixamos aqui estas questões em aberto, convidando os leitores à reflexão. Este é, afinal, 

o próprio sentido crítico da relação entre o direito e a literatura: antes de fornecer 

respostas estanques, estimular a constante releitura das instituições e, assim, reconhecer 

o papel positivo da dúvida em detrimento das certezas.   
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A FICÇÃO NA REALIDADE DO DIREITO 

Paulo Silas Filho1 

INTRODUÇÃO 

O movimento direito e literatura é um fenômeno já bem estabelecido no Brasil, 

estando presente enquanto forma de abordagem acadêmica em diversas pesquisas, 

congressos, aulas e grupos de estudos em todo o país. Por mais que situado naquela 

que pode ser considerada a sua terceira fase2, o movimento conta ainda com uma série 

de questões que necessita ser observada e enfrentada com a devida atenção por todos 

que se lançam a realizar alguma forma de abordagem jusliterária, uma vez que 

“fortalecer as bases teóricas e estabelecer os pressupostos metodológicos das diferentes correntes 

do direito e literatura é, no momento, tarefa que se impõe”3. 

Dentre as questões que surgem e se fazem presentes no cenário atual do 

movimento, a preocupação com uma metodologia adequada na relação entre direito e 

literatura e as críticas que o movimento ainda eventualmente sofre são bons exemplos 

de pontos a serem analisados por aquele que se dedica à pesquisa jusliterária, questões 

essas que devem ser levadas em conta inclusive por quem inicia nessa intersecção de 

saberes, cujo recorte metodológico costuma ser, como bem se sabe, a abordagem ‘direito 

                                                 
1 Mestre em Direito (UNINTER); Especialista em Ciências Penais; Especialista em Direito 

Processual Penal; Especialista em Filosofia; Pós-graduando (lato sensu) em Teoria Psicanalítica; 

Bacharelando em Letras (Português); Professor de Processo Penal e Direito Penal (UNINTER e 

UnC); Advogado; Membro Pesquisador do Grupo de Estudos em Direito e Literatura NEPEDILL 

(Núcleo de Estudos e Pesquisas em Direito e Literatura Legis Literae) da UNIUBE; E-mail: 

paulosilasfilho@hotmail.com. 
2 “A terceira fase, por fim, seria referente à expansão verificada ao longo da última década, representada 

pela multiplicação de estudos e pesquisas em todo país.” (TRINDADE, André Karam; BERNSTS, Luísa 

Giuliani. O estudo do "direito e literatura" no Brasil: surgimento, evolução e expansão. 
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225-257, jun. 2017. ISSN 2446-8088. Disponível em: 

http://seer.rdl.org.br/index.php/anamps/article/view/326. Acesso em: 22 abr. 2021. 

doi:http://dx.doi.org/10.21119/anamps.31.225-257. p. 229) 
3 TRINDADE, André Karam; KARAM, Henriete. Apresentação. In: TRINDADE, André Karam; 

KARAM, Henriete (Editores). Por Dentro do Lei: direito, narrativa e ficção. 1ª Ed. Florianópolis: 

Tirant Lo Blach, 2018. p. 8 
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na literatura’ (ou ainda ‘direito através da literatura’). 

Já as críticas lançadas contra o movimento podem ser divididas e classificadas 

de acordo com o teor do reclamo que se é feito. Algumas são legítimas, repercutindo na 

necessidade de os pesquisadores da área enfrentar os pontos expostos, enquanto outras 

são desprovidas de uma base concreta, tratando-se de mera refutação daquilo que é 

produzido pelo movimento por pura questão de (des)gosto – talvez a noção waratiana 

de ‘senso comum teórico dos juristas’4 auxilie a compreender a possível motivação 

dessa não aceitação como sendo pelo discurso padrão e comum de que o direito 

somente pode ser lido, compreendido e aplicado através e unicamente do próprio 

direito. 

 Uma das críticas que se faz contra o movimento é no sentido de que direito e 

literatura são áreas incompatíveis, uma vez que enquanto a literatura lida com o 

ficcional, o direito lida com a realidade. Tomamos aqui essa crítica como uma daquelas 

válidas sobre as quais vale a pena se debruçar, pois possui um fundo de verdade em 

sua afirmativa. Ao mesmo tempo, não diz o todo, pois desconsidera o caráter ficcional 

do direito. Assim, dizer que direito e literatura se distanciam por uma área tratar da 

ficção e outra da realidade é e ao mesmo tempo não é uma verdade. É sobre essa questão 

da ficção e realidade do direito que lançamos nossa atenção nesse breve ensaio. 

Assim, para além das aproximações possíveis na relação direito e literatura, as 

quais devem ser debatidas e aprimoradas, a questão de que a literatura é puramente 

ficcional e o direito trabalha a partir e com a realidade é uma inverdade que precisa ser 

                                                 
4 A expressão, que vem de Luís Alberto Warat, é explicada por Lenio Streck nos seguintes termos: 

“Estamos diante do senso comum teórico dos juristas, como ensina WARAT (1982), quando observamos a 

forma da concepção de racionalidade científica apropriada na práxis do Direito, verificando como nenhum 

dos fatores, aparentemente rejeitados, deixa de manifestar-se. E o conhecimento científico do Direito termina 

sendo um acúmulo de opiniões valorativas e teóricas, que se manifestam de modo latente no discurso, 

aparentemente controlado pela episteme. O senso comum teórico dos juristas é um conhecimento 

constituído, também, por todas as regiões do saber, embora aparentemente, suprimidas pelo processo 

epistêmico. O senso comum teórico não deixa de ser uma significação extraconceitual no interior de um 

sistema de conceitos, uma ideologia no interior da ciência, uma doxa no interior da episteme”. (STRECK, 

Lenio Luiz. Dicionário de Hermenêutica: quarenta temas fundamentais da Teoria do Direito à 

luz da Crítica Hermenêutica do Direito. Belo Horizonte: Letramento: Casa do Direito, 2017. p. 

270) 
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combatida. Por mais que em parte isso ocorra, não devemos aceitar a crítica como 

instrumento argumentativo apto deslegitimar o movimento direito e literatura. 

Sobre a ficção na realidade do direito, portanto, é que se trabalha no presente 

texto. 

1. A FICÇÃO E A REALIDADE DA LITERATURA 

Tomemos inicialmente como ponto de reflexão a afirmativa de que a literatura 

é algo que opera no ficcional. A história, o enredo, os personagens, a narrativa e tudo 

aquilo que compõe os universos das obras literárias constituem uma invenção do 

escritor responsável por aquele mundo. Isso até certo ponto é verdade, mas não abarca 

o todo. Basta pensarmos nos romances históricos (como “Os Miseráveis”, de Victor 

Hugo) ou nas obras que contam com enredos ficcionais mas com personagens extraídos 

da realidade (como “Quando Nietzsche Chorou”, de Irvin D. Yalom) para perceber que 

situar simplesmente a literatura como algo unicamente ficcional significa incorrer em 

um grande reducionismo.  

Mesmo quando levamos em conta as obras que não se passam em ambientes da 

realidade (lugares, cidades, países do mundo em que vivemos) e que não se utilizam 

de personagens que são criados (não existindo no nosso mundo) pela mente do escritor, 

há sempre algo da realidade presente naquele âmbito ficcional. Em algumas situações 

as repercussões da obra são tamanhas que seus efeitos são sentidos e buscados pelos 

leitores no mundo em que vivemos. Os livros de romance policial de Arthur Conan 

Doyle, com as histórias tantas do detetive Sherlock Holmes e seu companheiro Dr. 

Watson, fizeram com que muitos acreditassem na existência da “221B Baker Street”. O 

célebre romance de Gustave Flaubert, “Madame Bovary”, repercutiu na criação do 

termo bovarismo, designado como condição clínica que enseja na alteração de sentido 

da realidade, termo esse já incorporado ao senso comum, mas que “vale lembrar que é 

uma expressão cunhada pelo psiquiatra francês Jules de Gaultier em 1902, inspirado no romance 

de Flaubert, a fim de designar “todas as formas de ilusão do eu e insatisfação, desde a fantasia de 
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ser um outro até a crença no livre arbítrio””5. Enfim, como pode se observar a partir de 

alguns poucos exemplos, lançar a literatura no campo da ficção sem levar em conta as 

diversas implicações que uma obra literária possui é ignorar a complexidade inerente 

do tema. 

Os elementos que compõem o romance, mesmo que estabelecidos no âmbito da 

ficção, levam em conta aspetos da realidade, pois a história precisa ser verossímil. O 

leitor deve ser convencido pela história, o que não significa dizer que as regras que 

regem o mundo ficcional no qual se passa uma história literária devem ser as mesmas 

que valem no plano da nossa realidade. Há um sentido próprio no universo de “Game 

of Thrones”, de George R. R. Martin, ou na Terra Média de “O Senhor dos Anéis”, de J. 

R. R Tolkien, que é aceito como crível por nós leitores. Umberto Eco explica a forma 

com a qual se opera essa relação entre a obra/escritor e o leitor, existindo aí uma espécie 

de acordo que é feito para possibilitar a leitura sem que haja estranhamento ou não 

aceitação de elementos como os Caminhantes/Vagantes Brancos que retornam dos 

mortos ou de árvores gigantes que conversam como os Ents, de modo que “o leitor tem 

de saber que o que está sendo narrado é uma história imaginária, mas nem por isso deve pensar 

que o escritor está contando mentiras”6. Isso se dá de igual modo para com os elementos 

tantos que a teoria literária aponta como sendo os que constituem o romance, pelo que 

podemos pensar na relação entre ficção e realidade que opera na questão do 

personagem, da narrativa, do narrador e nas demais que costumam ser assim 

classificadas. 

Ao abordar a figura da personagem do romance, Antonio Candido evidencia o 

paradoxo de a personagem ser um algo, a saber, um ser ficcional, evidenciando ser algo 

ínsito da literatura a possibilidade de existência de algo que não existe, uma vez que “a 

criação literária repousa sobre esse paradoxo, e o problema da verossimilhança no romance 

depende desta possibilidade de um ser fictício, isto é, algo que, sendo uma criação da fantasia, 

                                                 
5 KEHL, Maria Rita. Bovarismo e modernidade. Literatura e Sociedade, v. 12, n. 10, p. 224-236, 

2007. p. 224 
6 ECO, Umberto. Seis Passeios pelos Bosques da Ficção. São Paulo: Companhia das Letras, 1994. 

p. 81. 
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comunica a impressão da mais lídima verdade existencial”7. Talvez esse seja um dos motivos 

que possibilita o leitor se situar no lugar da personagem, ensejando numa das propostas 

(controversa, mas presente) levantadas pelo movimento direito e literatura, a saber, a 

de humanização, pois a literatura seria instrumento apto e hábil para humanizar o 

direito – as dificuldades e a resistência de se colocar no lugar do outro no âmbito da 

realidade jurídica seriam superadas quando esse efeito repercute de maneira mais 

factível quando no âmbito literário: o leitor “ouve” a personagem, dá espaço para que 

se manifeste e exponha as suas razões, compreendendo o seu ânimo, as razões e 

motivações para os seus atos, conhecendo o seu íntimo que é revelado nas páginas da 

obra em que a história é contada. Dexter, personagem de Jeff Lindsay, acaba sendo 

aceito ou pelo menos compreendido pelo público leitor mesmo se tratando de um 

psicopata que mata pessoas em toda a série de livros que protagoniza. De igual modo 

pode se pensar na figura de Raskólnikov, personagem central de “Crime e Castigo”, de 

Dostoiévski, que acaba sendo ouvido pelo leitor justamente por se tratar de um 

elemento literário.  

David Lodge aponta para a figura da personagem como sendo o elemento que 

mais importa ao romance. É que “em toda a arte da ficção, o personagem é provavelmente o 

aspecto mais difícil de se discutir em termos técnicos”8 – os vários tipos de personagens e as 

diversas formas de suas representações são apontadas como fatores que repercutem 

nessa dificuldade. Daí que a complexidade inerente da construção da personagem 

enseja muitas vezes no aceite como algo crível em sua existência literária, confundindo-

se muitas vezes com a própria realidade. Seja o personagem plano, seja redondo, sua 

existência ficcional repercute de algum modo, em maior ou menor nível, no plano da 

realidade. O simples fato de abordamos como exemplos alguns personagens nesse 

ensaio, ensejando numa espécie de intertextualidade, evidencia que a existência desses 

seres ficcionais supera e vai muito além daquele universo no qual e para o qual foram 

pensados e criados. 

Umberto Eco disse que “qualquer narrativa de ficção é necessariamente e fatalmente 

                                                 
7 CANDIDO, Antonio, et al. A Personagem de ficção. São Paulo: Perspectiva, 2014. p. 55. 
8 LODGE, David. A Arte da Ficção. Porto Alegre: L&PM, 2020. p. 90. 
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rápida porque, ao construir um mundo que inclui uma multiplicidade de acontecimentos e de 

personagens, não pode dizer tudo sobre esse mundo”9. E assim também não se dá no nosso 

mundo? Toda abordagem, por qualquer área do saber seja, é sempre parcial, um recorte 

do todo sobre o todo, pois o todo é inalcançável. Essa impossibilidade de alcance do 

todo também se faz presente na literatura, pois por mais o escritor exerça o papel de 

um deus criador daquele mundo construído, sempre há um algo não dito, não revelado, 

não exposto, não confessado. Ao leitor é apresentado o mundo ficcional literário pela 

perspectiva do narrador – seja qual for a forma da narrativa. Não há algo além daquilo 

que consta escrito nas páginas que preenchem o livro – ou se há, o leitor nunca saberá. 

E que não se diga que a realidade ficcional que preenche o todo da história se limita ao 

que consta ali escrito na obra, pois fosse assim, a crítica literária não faria sentido, assim 

como as abordagens psicanalíticas, sociológicas e por áreas tantas outras que a 

literatura comporta. O debate sobre a suposta traição de Capitu contra Bentinho em 

“Dom Casmurro”, de Machado de Assis, é um bom exemplo de como esse efeito de 

discussão que ultrapassa a parte escrita da obra acontece e opera. 

Apontamos aqui assim para alguns traços que demonstram, mesmo que 

minimamente, que o aspecto ficcional que funda e permeia a literatura evidencia um 

efeito, direto ou indireto, para a/na/da realidade, cujas implicações estabelecem o 

necessário reconhecimento da complexidade que se faz presente na relação entre ficção 

e realidade no âmbito literário. 

2. A FICÇÃO E A REALIDADE DO DIREITO 

Se no literário a ficção é apontada como algo que se situa em sua constituição e 

definição, ao âmbito jurídico costuma ser atribuído o aspecto da realidade. O direito 

lida com a realidade a partir de uma realidade em que se constitui o próprio direito, 

repercutindo em efeitos concretos na realidade social sobre a qual se volta. Não haveria 

assim espaço para ficções, portanto, sendo inclusive esse um dos motivos levantados 

para se refutar a intersecção entre direito e literatura. 

                                                 
9 ECO, Umberto. Seis Passeios pelos Bosques da Ficção. São Paulo: Companhia das Letras, 1994. 

p. 9. 
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Acontece que por mais de fato seja a pretensão do direito lidar com a realidade 

e produzir seus efeitos nesse mesmo âmbito, o caráter ficcional é algo inerente de sua 

própria constituição. A ficção é algo que se faz presente no direito desde quando do 

momento de sua constituição até quando das repercussões que o seu “fazer valer” 

opera. Na fase da elaboração de normas (processo legislativo), nas definições das regras 

metajurídicas (teoria e filosofia do direito) e no direito posto em prática (tanto pelo agir 

dos agentes estatais em cumprimento de determinada orientação jurídica quanto pelo 

processamento judicial pelo qual passa um caso para que seja resolvido via jurisdição), 

a ficção sempre está ali marcando presença com ares de realidade. Daí que situar 

simplesmente o direito como algo unicamente fundado, presente e operante na 

realidade significa incorrer em um grande reducionismo. 

A ficção opera no direito em diferentes níveis e segmentos. Pensemos na figura 

do ‘homem médio’, por exemplo, que pode ser definida como espécie de ficção jurídica 

que serve no direito penal como “critério para avaliar a exigibilidade de conduta diversa e 

possui adesão em boa parte da doutrina que, aliás, parte do princípio de que o "homem 

médio" deve ser colocado na posição do autor, imaginando-o com todos os seus conhecimentos e 

condições pessoais”10. A norma positivada também conta com exemplos de ficções que 

operam na realidade como realidade fosse: o artigo 7.º do Código Civil estabelece a 

forma pela qual o direito pode declarar a morte presumida de alguém – mesmo sem 

corpo, sem vestígio e sem morte constatada, o direito produz a ficção da morte no 

âmbito da realidade. 

Por mais a ficção jurídica esteja presente em diversos aspectos do direito em sua 

constituição e manifestação, a questão para a qual aqui se volta de forma mais 

pormenorizada se dá no âmbito da narrativa no direito, narrativa essa que surge na fala 

dos que participam do jogo processual. Quando da práxis jurisdicional, o fator 

linguagem que também funda o direito se evidencia de forma mais explícita, de modo 

que aquilo que é dito, como é dito e quando é dito no processo repercute de maneira 

                                                 
10 CERQUEIRA, Marina. A quem serve o paradigma do ‘homem médio’? Consultor Jurídico. 

Disponível em: https://www.conjur.com.br/2020-jul-31/marina-cerqueira-quem-serve-

paradigma-homem-medio. ISSN: 1809-2829. Acesso em: 22/04/2021.  
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significativa na constituição das ficções jurídicas. Através das narrativas que operam 

no jogo processual, estabelece-se um conflito a partir do qual a verdade deve ser criada 

e estabelecida (ou descoberta segundo acreditam alguns), tendo-se aí um espaço 

bastante amplo que permite o aparecimento das mais diversas ficções. 

No direito, a narrativa pode ter aquele sentido atribuído por José Calvo 

González: “o Direito é a narração de fatos alternativos aceitos como dever ser, e esses fatos, 

imaginários, são admitidos como Direito mediante pacto de escritura ficcional que é a simulação 

de sua realidade”11. Eis aí presente o aspecto ficcional do direito ao considerar a sua 

estrutura narrativa. 

No processo judicial, a forma com a qual as partes aduzem seus argumentos e 

requerimentos importa, pois implicam diretamente no convencimento daquele que ali 

está para decidir o ‘como’ de fato a coisa aconteceu. Não que a coisa se reduza à retórica, 

pois os argumentos devem ser críveis e amparados em elementos de prova. Mas ignorar 

que o fator linguagem operando no discurso (narrativa) influencia e muito no processo 

é postura ingênua de quem acredita que um caso penal, por exemplo, é julgado de 

acordo com o que efetivamente aconteceu. É por assim ser que Alexandre Morais da 

Rosa evidencia que “a narrativa precisa contagiar cognitivamente. [...] No processo oral, a 

partir da mesma informação probatória podemos depender de quem conta, da forma como a conta, 

enfim, do potencial de contaminação do conteúdo”12. É por isso que é preciso saber contar 

histórias no processo, pois a narrativa influencia naquilo que vai ser decidido (ficcional) 

sobre os fatos (realidade). 

Os relatos influenciam no processo judicial, pois é a partir da narrativa das 

partes que a narrativa final (sentença) será construída, estabelecendo a verdade ali 

estabelecida sobre como a coisa em discussão teria se dado. Como dito, a narrativa deve 

estar lastreada em algo concreto (se a acusação diz que o acusado foi o autor do 

homicídio imputado, deve narrar como o crime aconteceu e também demonstrar o fato 

                                                 
11 GONZÁLEZ, José Calvo. Nada no direito é extraficional (escritura, ficcionalidade e relato como 

ars iurium). In: TRINDADE, André Karam; KARAM, Henriete (Editores). Por Dentro do Lei: 

direito, narrativa e ficção. 1ª Ed. Florianópolis: Tirant Lo Blach, 2018. p. 22. 
12 ROSA, Alexandre Morais da. Guia do Processo Penal Conforme a Teoria dos Jogos. 6ª Ed. 

Florianópolis: EMais, 2020, p. 805. 
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ocorrido com algum indicativo concreto nesse sentido, como por exemplo a prova de 

que a vítima morreu), pelo que se tem que os relatos mais condizentes com a realidade 

– via análise de todo o contexto probatório – é que servirão como base para estabelecer 

a narrativa jurídica que dirá a “verdade” sobre os fatos ali tratados, pois “os cânones da 

ficção narrativa – consistência e coerência narrativas – são construtores da pretensão ou, ao 

menos, da promessa de sentido”13. Por assim ser, afirma-se ser impossível o alcance da 

verdade via processo judicial, e em sendo o direito ficcional, o que resta é a construção 

da narrativa final do caso em discussão a partir de critérios mínimos de consistência e 

coerência, os quais devem considerar tanto a análise probatória (elementos 

demonstrativos que corroborem o alegado), quanto o sentido que se estabelece via 

narrativa (a versão deve ser crível num juízo de verossimilhança). Se se diz que a 

decisão judicial é uma construção via linguagem sobre os fatos analisados, significa que 

não representam os fatos em si, de modo que, levando-se em conta ainda a existência 

de um conflito de narrativas que constitui a própria dialeticidade do processo (acusação 

sustentando uma versão e a defesa sustentando outra), o que se tem como decisão 

judicial é uma espécie de ficção jurídica. 

Como se sabe, “o juiz é o último a falar e apaga a luz; e a coisa julgada, uma vez que 

precluem os prazos, [...] torna-se algo [...] em algo “maravilhoso”, se torna “verdade””14. A 

questão a se considerar é que essa verdade é construída a partir daquilo que consta no 

processo, erigida por uma narrativa final que leva em conta como base as narrativas 

das partes (estas que por sua vez levam em conta narrativas dos envolvidos no caso em 

discussão – acusado, vítima, testemunhas, informantes... -, tendo-se aí um fenômeno 

que aqui se designa como ‘narrativas sobrepostas’), ou seja, a complexidade da 

realidade (dos fatos) é demasiada complexa para caber em algumas páginas de uma 

sentença judicial, pelo que esse artifício de dizer a verdade pela narrativa é carregado 

de um aspecto ficcional – tal qual quando na literatura se conta a história sobre a vida 

                                                 
13 GONZÁLEZ, José Calvo. Nada no direito é extraficional (escritura, ficcionalidade e relato como 

ars iurium). In: TRINDADE, André Karam; KARAM, Henriete (Editores). Por Dentro do Lei: 

direito, narrativa e ficção. 1ª Ed. Florianópolis: Tirant Lo Blach, 2018. p. 22. 
14 GONZÁLEZ, José Calvo. Nada no direito é extraficional (escritura, ficcionalidade e relato como 

ars iurium). In: TRINDADE, André Karam; KARAM, Henriete (Editores). Por Dentro do Lei: 

direito, narrativa e ficção. 1ª Ed. Florianópolis: Tirant Lo Blach, 2018. p. 59-60. 
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e alguns feitos de determinado personagem. 

Em assim sendo, podemos dizer de forma precisa que “no processo, as narrativas 

serão sempre ficcionais”15, pois é a constatação que se chega ao analisar os meandros dos 

processos judiciais. A própria ideia difundida nas aulas de direito penal e que também 

se faz presente na doutrina e na jurisprudência de que no direito operaria um fenômeno 

designado de ‘subsunção do fato à norma’ não encontra respaldo na realidade, 

tratando-se de uma das várias ficções do direito, pois conforme evidencia Paulo 

Ferrareze Filho, “os fatos, em si, por narrados, são naturalmente controvertidos, 

multivertidos”16.  

Podemos então nos questionar no mesmo sentido que faz Umberto Eco: “Se os 

mundos ficcionais são tão confortáveis, por que não tentar ler o mundo real como se fosse uma 

obra de ficção?”17. Esse conforto do qual menciona o autor é aquele promovido pelas 

obras literárias – considerando todo o deleite que uma boa literatura proporciona. É o 

conforto da ficção, sendo esse o aspecto que estabelece a razão de ser da obra literária e 

que enseja naquele acordo tácito que é feito entre o leitor e a obra/escritor quando da 

leitura, de modo que, por exemplo, “quando entramos no bosque da ficção, temos de assinar 

um acordo ficcional com o autor e estar dispostos a aceitar, por exemplo, que lobo fala”18. No 

direito esse acordo também por vezes acontece: no processo, aceitamos como verdade 

a decisão que determina a prisão de alguém para evitar que a pessoa volte a delinquir, 

mesmo tendo como base desse tipo de decisão um exercício de futurologia; na norma 

posta pelo direito, temos que aceitar que a igualdade prevista como princípio 

constitucional é algo que é observado e cumprido na realidade social; na execução 

penal, prendemos um amontoado de gente sob a justificativa de que essa prisão é algo 

necessário para ressocializar os indivíduos reclusos, tendo-se aí uma razão que embasa 

                                                 
15 FERRAREZE FILHO, Paulo. Decisão Judicial no Brasil: narratividade, normatividade e 

subjetividade. Florianópolis: EMais, 2018. p. 28. 
16 FERRAREZE FILHO, Paulo. Decisão Judicial no Brasil: narratividade, normatividade e 

subjetividade. Florianópolis: EMais, 2018. p. 28. 
17 ECO, Umberto. Seis Passeios pelos Bosques da Ficção. São Paulo: Companhia das Letras, 1994. 

p. 123. 
18 ECO, Umberto. Seis Passeios pelos Bosques da Ficção. São Paulo: Companhia das Letras, 1994. 

p. 83. 
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o restringir da liberdade dos indivíduos mesmo quando não assegurados aqueles 

direitos que o próprio direito alega garantir aos detentos; essas e tantas outras situações 

estão presentes cotidianamente no meio jurídico sob o manto de estarem operando no 

âmbito da realidade. 

Por mais se diga que o direito se volte para questões da realidade social – o que 

não deixa de ser verdade ao considerar sua pretensão e a forma com a qual se manifesta 

-, o fato é que de ficções o direito também está cheio. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

No presente ensaio buscamos expor que ficção e realidade possuem suas 

aproximações e distinções, as quais se fazem presentes tanto na literatura quanto no 

direito. Assim, é incorreta a crítica contra o movimento direito e literatura quando no 

sentido de pontuar que o direito lida com a realidade enquanto a literatura repercute 

na ficção. Conforme se observou através de alguns exemplos, de ficções o direito está 

repleto, o que invalida a distinção dessas áreas do saber com base puramente nesse 

aspecto. O fator linguagem opera em ambas as disciplinas, repercutindo na criação de 

ficções tantas que possuem um determinado liame com a realidade. 

Como bem evidencia Lenio Streck, “o Direito brasileiro, infelizmente, já tem 

ignorado as lições da literatura há tempo demais”19. Daí carecer de sentido a resistência com 

relação às abordagens jusliterárias, até mesmo diante do fato de que, nos dizeres de 

Arnaldo Sampaio do Mares Godoy, “assume-se que embora não sendo literatura, em sentido 

estrito, o direito possa propiciar abordagem literária, nos sentidos ontológico e crítico”20. É a 

proposta que aqui se faz quando da análise do caráter ficcional e da realidade presentes 

no direito e na literatura. 

Ao se debruçar sobre as ficções que constituem os universos literários, Umberto 

                                                 
19 STRECK, Lenio. Luiz. Fatos, relatos e interpretações. In: TRINDADE, André Karam; KARAM, 

Henriete (Editores). Por Dentro do Lei: direito, narrativa e ficção. 1ª Ed. Florianópolis: Tirant Lo 

Blach, 2018. p. 92. 
20 GODOY, Arnaldo Sampaio de Moraes. Direito & Literatura: ensaio de síntese teórica. Porto 

Alegre: Livraria do Advogado Editora, 2008. p. 92. 
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Eco classificou como sendo parasitas do mundo real os mundos ficcionais, “porém são 

com efeito “pequenos mundos” que delimitam a maior parte de nossa competência do mundo real 

e permitem que nos concentremos num mundo finito, fechado, muito semelhante ao nosso, 

embora ontologicamente mais pobre”21. Pode-se dizer que de igual modo acontece com o 

mundo do direito (e como somos dicotômicos no direito com nossas divisões... É como 

no caso da distinção feita entre aquele que seria o mundo fático daquele que seria o 

mundo jurídico), ainda mais quando em relação ao mundo construído por um processo 

judicial, erigido do início ao fim através de narrativas, sustentado e operado, portanto, 

pelo fator linguagem. 

No processo judicial o que temos é um conflito de narrativas, as quais aparecem 

sempre como narrativas sobrepostas. Diferentes versões narradas sobre um mesmo 

fato. Ao julgador é que compete escrever o final da história – além de reescrever a 

história como um todo, elencando qual seria a versão correspondente aos fatos. No 

final, é o juiz que acaba funcionando como o narrador principal ao considerar que é ele 

que estabelece a versão verdadeira da história – a qual repercutirá no âmbito da 

realidade (com a condenação ou a absolvição em se tratando de um caso penal). 

Para o crítico literário James Wood, a onisciência do narrador seria algo 

praticamente impossível, pois “na mesma hora em que alguém conta uma história sobre um 

personagem, a narrativa parece querer se concentrar em volta daquele personagem, parece querer 

se fundir com ele, assumir seu modo de pensar e falar”22. Daí que a narrativa nesse sentido 

acaba sendo sempre parcial, independente de qual seja o foco narrativo, pois sempre 

recorte de um todo (im)possível. De igual modo se pode observar no processo judicial, 

quando mesmo se considerado qualquer dos narradores que contam o caso (acusação, 

defesa ou o juiz) o relato será apenas parte do ocorrido e que ainda assim não representa 

os fatos em si, pois traduzidos via linguagem numa abordagem que busca contar no 

presente algo que se deu no passado. É por isso que se diz que não é totalmente verdade 

que o direito lida com a realidade e produz verdade (realidade). 

                                                 
21 ECO, Umberto. Seis Passeios pelos Bosques da Ficção. São Paulo: Companhia das Letras, 1994. 

p. 91. 
22 WOOD, James. Como Funciona a Ficção. São Paulo: SESI-SP Editora, 2017. p. 22. 
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Antonio Candido, ao estudar a figura do personagem na literatura, pontuou que 

“na vida, estabelecemos uma interpretação de cada pessoa, a fim de podermos conferir uma 

unidade à sua diversificação essencial, à sucessão dos seus modos-de-ser. No romance, o escritor 

estabelece algo mais coeso, menos variável, que é a lógica da personagem”23. De que modo 

podemos considerar isso quando da análise de uma decisão judicial que, por exemplo, 

avalia a culpabilidade do sujeito? Há elementos suficientes presentes no processo que 

permitam ao julgador estabelecer uma interpretação do acusado considerando essa 

mencionada sucessão de modos-de-ser do sujeito ou o juiz estabelece algo menos 

variável na lógica do personagem-acusado, reduzindo-lhe por conseguinte toda a 

complexidade inerente da subjetividade humana? 

É em razão disso tudo que aqui pudemos expor que concluímos em 

concordância com Umberto Eco: “A norma básica para se lidar com uma obra de ficção é a 

seguinte: o leitor precisa aceitar tacitamente um acordo ficcional. [...] Aceitamos o acordo 

ficcional e fingimos que o que é narrado de fato aconteceu”24. Esse acordo ficcional também 

acontece no direito, pelo que fingimos muitas vezes que aquilo que é narrado (pela 

norma, pela dogmática ou pelo processo) de fato aconteceu – mesmo sendo essa 

narrativa em seu âmago a mais pura ficção! 
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ARTE E CONSTRUÇÃO DO CONHECIMENTO JURÍDICO: 

CONEXÕES ENTRE -DIREITO, LITERATURA E CULTURA 

Taísa Gabriela Soares 

INTRODUÇÃO 

O presente artigo tem como tema as possíveis conexões entre direito, 

pedagogia jurídica, literatura e cultura na formação do conhecimento jurídico e sua 

tradução normativa. Primeiramente, o trabalho destaca os limites das capacidades 

meramente técnico- profissionais, os quais podem ser superados se partirmos da 

prerrogativa de um ambiente de aprendizado transversal e interdisciplinar que 

possibilite a conjugação de experiências sociais, culturais e emocionais baseadas no 

reconhecimento das diferenças e semelhanças dos sujeitos. 

 A transformação da relação pedagógica perpassa pela compreensão da 

decolonialidade do fazer pedagógico, ferramenta que possibilita a desconstrução dos 

saberes universais, pautados pela legitimação cultural dos colonizadores. É ela que 

vai retirar o véu das desigualdades econômicas e sociais, do racismo e da misoginia, 

e possibilitar as diversidades e trocas interculturais. 

A partir da valorização das vivências de povos tradicionais, do pluralismo 

religioso, da construção das sexualidades e do diálogo entre saberes, teremos o 

intercâmbio e o reconhecimento de experiências pautadas na diversidade, embasando 

práticas que trabalham a sensibilidade e o respeito das diferenças sociais e culturais. 

Em um segundo momento, passamos para a análise de alguns clássicos 

literários brasileiros que permitem a visualização das possíveis articulações entre 

direito, literatura e cultura. A partir dessas conexões, temos como objetivo possibilitar 

a socialização e a construção de saberes conectados a direitos constitucionais, 

interculturalidade e decolonialidade por meio da ludicidade artística e cultural. 

Dessa forma, o problema de pesquisa pode ficar caracterizado da seguinte 

forma: de que maneiras as conexões entre Direito, Arte e Cultura podem 
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proporcionar práticas interdisciplinares que visem a desconstrução dos saberes 

universais e a construção de um conhecimento jurídico localizado e plural? 

Tendo isso em mente, o trabalho propõe que seu desenvolvimento seja realizado 

através do método dedutivo, com revisão bibliográfica e documental, para, ao fim, 

oferecer uma análise qualitativa de clássicos literários brasileiros com possíveis 

articulações jurídicas. 

Para isso, partimos das obras Quarto de Despejo: diários de uma favelada, da 

autora Carolina Maria de Jesus, Olhos d’água, de Conceição Evaristo e Torto Arado, da 

autoria de Itamar Vieira Jr. Cada uma das obras conecta Direito e Arte de uma maneira 

dinâmica e complexa, possibilitando não só o conhecimento e o desenvolvimento de 

diferentes categorias jurídicas, mas também a relação das mesmas com a experiência 

pessoal de cada personagem, respeitando e compreendendo as diversidades, diferenças 

e semelhanças existentes dentro de cada contexto literário. 

Dessa forma, o objetivo principal do texto não é somente apontar as possíveis 

relações entre Direito e Arte, mas sim desenvolver práticas sociais emancipatórias que 

possibilitem entender o Direito como espaço de articulação e de troca de saberes, como 

entrecruzamento no tráfego de perspectivas múltiplas de cultura, como local de 

embates e disputas culturais. 

1. INTERCONEXÕES ENTRE PEDAGOGIA DECOLONIAL, JURÍDICA E 

CULTURA 

O mundo em que vivemos e estamos inseridos, compreendido pelos espaços 

que estabelecemos nossas experiências com outras pessoas, vem sendo reconhecido, de 

forma crescente, como local de diversidade e trocas culturais. Dessa forma, a 

perspectiva interdisciplinar, torna-se fundamental para nossa leitura e compreensão 

desses mundos, ressaltando a ineficácia do enclausuramento do conhecimento em 

capacidades meramente técnico-profissionais. 

No campo da educação, isso pode ser constatado pela elaboração de práticas 

pedagógicas que conjugam aspectos físicos, emocionais, éticos, culturais e sociais dos 
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indivíduos inseridos no processo educacional. Em um número significativo dessas 

propostas, a interculturalidade realiza aproximações entre sujeitos e questões sociais, 

promovendo a reflexividade sobre questões detectadas naqueles ambientes. 

A prática do diálogo e o reconhecimento tanto de diferenças quanto 

semelhanças entre pessoas e grupos sociais são alguns dos pressupostos de uma 

educação intercultural. A partir de suas problematizações, tornamos possível o 

planejamento de ações conjuntas com o intuito de propor soluções possíveis a questões 

comuns e, até mesmo, próprias de cada grupo. Isso porque as trocas de saberes 

permitem a reflexividade, a qual pode ser seguida da compreensão de que ao 

partilharmos o mesmo mundo nossas deliberações tornam-se mais eficazes se 

realizadas em redes de mútua cooperação (WALSH, 2007; 2016; CANDAU, 2016). 

Os vínculos educativos que percorrem essas redes transformam-se em 

importantes espaços para a construção de conhecimentos, debates, práticas e alianças. 

É nesse ambiente produtivo que as resoluções de problemas locais, muitas vezes 

heranças de nosso passado colonial, podem ser pensadas a partir de uma compreensão 

decolonial da prática pedagógica. 

Nesse sentido, importa ressaltar que as relações de colonialidade persistem em 

nossa sociedade ainda que a subjugação ao poder colonial não mais exista. Isso porque 

a maneira como forjamos nossa compreensão de mundo permanece, em grande parte, 

pautada pela legitimação cultural da antiga metrópole em detrimento das culturas 

locais (CASTRO-GÓMEZ, 2005; WALSH, 2007; MIGNOLO, 2014). 

O sistema europeu se constituiu discursivamente enquanto centro não só da 

história, mas do conhecimento verdadeiro e universal, e criou uma distinção entre a 

Europa e o “outro”, construída a partir dos próprios europeus, reprimindo a construção 

de conhecimento sobre nós mesmos. Entretanto, escondidos por detrás dos discursos 

sobre o “outro” que se estabelecem sob o manto da verdade e da universalidade está o 

sujeito que mascara o lugar de onde fala, a época que fala e a si mesmo, ocultando todas 

as relações de poder que perpassam a construção discursiva (COLAÇO; DAMÁSIO, 

2012, p. 18-20). 
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Para além de desvelar a centralização e totalização do conhecimento científico 

“válido”, superando a noção de ciência neutra ou de construção do conhecimento desde 

o ponto zero, devemos caminhar para a construção de conhecimento plural e 

interdisciplinar a partir de novas e urgentes práticas pedagógicas. Assim, que parece 

ser minimamente desejável ao se falar em educação para a  diversidade, na diversidade 

e pela diversidade é justamente a transformação da relação pedagógica e da construção 

partilhada do conhecimento e dos discursos (BAUMANN, 1998). 

Tal perspectiva pode ser aplicada a partir de uma pedagogia decolonial a qual 

fundamenta-se no reconhecimento das desigualdades econômicas e sociais, no 

combate ao racismo, sexismo e à misoginia, na legitimação das mais variadas vozes, 

em vivências de povos tradicionais, no pluralismo religioso, no diálogo entre saberes, 

sejam eles populares ou acadêmicos. Além disso, a pedagogia decolonial também irá 

compreender as inúmeras maneiras de aprender e ensinar, correlatas à diversidade 

cultural em terras brasileiras, tais como, a educação especial, no campo, quilombola, 

indígena e ribeirinha. Enfim, na esperança em inúmeras existências que, demasiadas 

vezes, são deslegitimadas por não seguirem padrões de colonialidade contemporâneos 

(WALSH, 2016; CANDAU, 2016). 

Nessa passada, as diferenças sociais imbricadas no ambiente escolar podem ser 

encaradas como vantagem pedagógica (CANDAU, 2016), permitindo debates acerca de 

igualdade (art. 5º, I), liberdade (art. 5º, passim), acesso à educação (art. 6º e 205), 

princípios e objetivos fundamentais da República (art. 1º e 3º, CF), dentre outros direitos 

e garantias constitucionais (BRASIL, 1988). 

Especialmente, ressaltamos a potência de discussões acerca dos direitos 

culturais, que possuem previsão constitucional nos artigos 215, 216 e 216-A, 

pertencendo à categoria dos direitos fundamentais. Ainda que estes estejam previstos, 

de maneira especial, no rol dos artigos 5º ao 17 da CF/88, Ingo Wolfgang Sarlet (2010) 

indica existirem outros direitos desse mesmo porte espalhados pelo texto constitucional 

e, mesmo, em tratados internacionais. Dentre os direitos fundamentais previstos fora do 

catálogo do artigo 5º, estão os direitos culturais. 
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Essa localização estabelece a tais direitos uma eficácia plena, ou seja, devem ser 

respeitados por quaisquer legislações infraconstitucionais a ser elaboradas em território 

nacional. Entendemos que: 

A busca por um Estado promotor do bem-estar social e da ampliação 

da qualidade de vida, vale grifar, é uma conquista da sociedade, não 

uma concessão. Desenvolver os meios de garantir o direito à memória, 

à fruição, dentre outros direitos culturais, é o desafio do agora, do nosso 

tempo, do Estado de direito que estamos consolidando no país 

(THOMPSON; SOUZA, 2015, p. 159). 

O amplo desconhecimento dessas e de outras disposições constitucionais pelos 

e pelas cidadãs e cidadãos prejudica o acesso à justiça, entendido não apenas como 

possibilidade de exigência e defesa de direitos no interior do sistema jurídico brasileiro, 

mas igualmente em sua função preventiva, de construção de saberes jurídicos ainda no 

ensino fundamental e médio (LEITE, 2003). Esta função de prevenção reforça a eficácia 

social do próprio direito, sua concretização em sociedade e fruição por todas e todos os 

cidadãos (SARLET, 2010). 

Assim, podemos verificar que os direitos só se tornam socialmente eficazes, 

quando os atingidos são suficientemente informados e capazes de buscar, em casos 

específicos, a proteção do direito garantida através de direitos fundamentais de justiça 

(HABERMAS, 1997, p. 149). 

Observamos, nessas referências a normas e princípios jurídicos, que o direito 

brasileiro garante a cada um de nós liberdade para fazermos escolhas de como 

vivermos nossas vidas, igualdade de tratamento naquilo que nos assemelhamos e 

respeito a nossas diferenças pessoais e culturais. Da mesma forma, a Constituição 

Federal fundamenta a república brasileira em princípios como cidadania e dignidade 

humana, traçando objetivos a serem alcançados: construção de uma sociedade justa, 

erradicação da pobreza, marginalização e desigualdades sociais, assim como o combate 

a toda forma de preconceito e discriminação, dentre outros igualmente relevantes. 

Tais normatizações encontram reflexo no Plano Nacional de Cultura (BRASIL, 

2010). Ressaltamos, especialmente, seu art. 1º: 
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Art. 1o. Fica aprovado o Plano Nacional de Cultura, em conformidade 

com o § 3o do art. 215 da Constituição Federal, constante do Anexo, com 

duração de 10 (dez) anos e regido pelos seguintes princípios: 

I - liberdade de expressão, criação e fruição; II - diversidade cultural; 

III - respeito aos direitos humanos; IV - direito de todos à arte e à 

cultura; 

V - direito à informação, à comunicação e à crítica cultural; VI - direito 

à memória e às tradições; 

- responsabilidade socioambiental; 

- valorização da cultura como vetor do desenvolvimento sustentável; IX 

- democratização das instâncias de formulação das políticas culturais; 

- responsabilidade dos agentes públicos pela implementação das 

políticas culturais; 

- colaboração entre agentes públicos e privados para o 

desenvolvimento da economia da cultura; 

- participação e controle social na formulação e acompanhamento 

das políticas culturais. 

Em nosso entendimento, a previsão constitucional do acesso à educação gratuita 

e de qualidade (art. 208), por sua vez, é um direito que possibilita a ampla 

democratização dos saberes jurídicos sobre tais disposições da Constituição Federal. 

Ainda que o ensino do direito tenha, historicamente, restado entre os muros 

universitários, vem-se presenciando cada vez mais a imbricação de saberes jurídico-

acadêmicos com saberes populares, seja para a produção de novos conhecimentos, seja 

para o compartilhamento de estratégias democráticas de seu aprendizado (LEITE, 2003; 

HENNING, 2008). 

Nesse sentido, o tripé pesquisa-ensino-extensão, previsto tanto no art. 207 CF/88 

(BRASIL, 1988) quanto no art. 43 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Brasileira 

(BRASIL, 1996), é fundamento da organização universitária, e permite conjugar saberes 

populares e acadêmicos, exercitar conhecimentos elaborados por pesquisas, inserindo 

social e contextualizadamente os corpos discente, docente e técnico administrativo de 

universidades e cursos de graduação brasileiros. No caso de faculdades de direito, 

tradicionalmente, a extensão universitária realizada versa sobre assistência judiciária 

ou jurídica, e, mais contemporaneamente, na produção de cartilhas, panfletos, palestras 

e cursos, a fim de efetivar a informação de temas jurídicos à comunidade (SILVA; 

COSTA; 2014). 

O texto que aqui desenvolvemos, entretanto, não versa sobre assistência jurídica 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm#art215%C2%A73
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ou, por outro lado, produção unilateral de conhecimentos. Ele objetiva a construção 

conjunta de conceitos de justiça e de direitos constitucionais, por meio de narrativas 

culturais com múltiplos autores e autoras, visando, igualmente, a desconstrução dos 

saberes jurídicos instituídos. A percepção de que uma sociedade democrática é aquela 

que garante direitos e diálogos para todos e todas, em combate à reprodução de 

desigualdade social e de privilégios para poucas pessoas, traz a convicção de que a 

produção de conhecimentos deve ser colaborativa. 

Nesse sentido, a análise possibilita a socialização e a construção de saberes 

conectados a direitos constitucionais, interculturalidade e decolonialidade por meio da 

ludicidade artística e cultural. Não se quer, assim, recair na armadilha apontada pela 

literatura especializada: “políticas culturais a serem planejadas limitam-se a programas 

e ações de cultura – erudita – direcionadas às populações carentes; e/ou a propiciar o 

fomento à cultura em equipamentos e grupos culturais já consagrados” (SEMENSATO, 

2018, p. 235). 

Daí a importância da análise de obras literárias nacionais oriundas de contextos 

diversos, assumindo que as manifestações culturais são polifônicas, que diversas vezes 

possuem autorias múltiplas e que as produções culturais, que não apenas as 

consideradas eruditas, são fonte de educação e renovação. 

Aqui, iremos nos referir às obras Quarto de Despejo: diários de uma favelada, 

da autora Carolina Maria de Jesus (2005), Olhos d’água, de Conceição Evaristo (2014) e 

Torto Arado, da autoria de Itamar Vieira Jr. (2019). A imbricação de tais obras com as 

normas penais e constitucionais fazem dessas análises importantes estratégias para a 

democratização inovadora do conhecimento jurídico. 

A partir de tais obras é possível realizar o debate sobre o Direito e suas 

manifestações normativas, imbricado por debates desde os princípios constitucionais 

da igualdade (art. 5º, I) e liberdade (art. 5º, passim) (BRASIL, 1988), ensejando, portanto, 

conexões entre Direito e Literatura com base nos estudos que remetem ao movimento 



113 

 

Law and Literature1, iniciado na década de 1970, nos Estados Unidos (SCHWARTZ, 

2004, p. 129). 

Diante das contribuições do aludido movimento, os debates acerca da conexão 

entre Direito e Literatura, por consabido, elevaram-se. No Brasil, Arnaldo Moraes 

Godoy defende que: 

A tradição literária ocidental permite abordagem do Direito a partir da 

arte, em que pese a utilização de prisma não-normativo. Ao exprimir 

visão do mundo, a Literatura traduz o que a sociedade pensa sobre 

o Direito. A literatura de ficção fornece subsídios para compreensão da 

Justiça e de seus operadores (2003, p. 134). 

Além disso, considerando o protagonismo das personagens mulheres das obras, 

é possível articular as narrativas com os atuais movimentos feministas que a partir das 

ruas, cresceram em locais de trabalho e escolas, tomando conta da indústria do 

entretenimento, da política e da mídia, estendendo seu espectro de divulgação e apoio 

através das redes sociais com seus lemas que repercutiram intensamente pelo globo – 

#NosotrasParamos, #WeStrike, #VivaNosQueremos, #NiUnaMenos, #TimesUp, #MeToo 

#Feminism4the99 (ARRUZZA; BHATTACHARYA; FRASER, 2019, p. 31). 

Importante ressaltar que as obras escolhidas evidenciam, através de seu enredo, 

diferentes formas de violência contra a mulher, analisadas a partir do estudo das 

relações de gênero, com enfoque na análise do conceito de corpos generificados 

(CONNEL; PEARSE, 2015). 

No ponto, a análise jurídica das narrativas pode se desenvolver com base no 

ordenamento jurídico penal vigente no país, especialmente, nas leis 11.340/06 (BRASIL, 

2006), popularmente conhecida como Lei Maria da Penha e na 13.104/15 (BRASIL, 

2015), chamada de Lei do Feminicídio. 

Cumpre salientar que a tais análises desempenham um importante papel na 

                                                 
1 Cumpre pontuar que o movimento Law and Literature foi um dos principais marcos históricos 

no tocante aos estudos de Direito e Literatura. Todavia, não pode ser compreendido como o 

pioneiro, tendo em vista que eventos anteriores também contribuíram com a sua formação e 

consolidação, os quais remetem a 1908, como a publicação do ensaio A List of Legal Novels de 

John Wigmore, nos Estados Unidos, igualmente, conforme expõe BERNSTS e TRINDADE (2017, 

p. 226) 
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conscientização acerca das diferentes violências de gênero que permeiam 

estruturalmente a sociedade brasileira. Compreender que gênero é uma ferramenta 

analítica, ou uma categoria teórica, da epistemologia feminista que permite entender 

como a divisão da experiência social tende a dar a mulheres e homens concepções 

pessoais diferentes, seja de suas atividades ou crenças, e até mesmo do mundo que 

as(os) cerca (HARDING, 1996, pp. 29-32). 

E, principalmente, compreender que, apesar do gênero unir mulheres – mas não 

somente mulheres –, há outras especificidades que nos separam e nos diferenciam. 

Sendo imperiosa a desconstrução da suposta heterogeneidade do grupo das mulheres, 

para que possamos entender de uma vez por todas que existem várias mulheres 

contidas nesse “ser   mulher” e rompamos com a tentação da universalidade, que só 

exclui (RIBEIRO, 2018, p. 53).  

Nesse sentido, a partir da interdisciplinariedade entre Direito e Literatura, 

(re)constroem-se as questões de gênero no campo jurídico, a fim de corroborar com a 

inovação e a análise do Direito, através da aproximação, do diálogo e da interatividade 

com a sociedade. 

Dessa forma, também devemos trabalhar com a questão étnica e racial, 

principalmente se levarmos em consideração a determinação legal acerca da inclusão 

no currículo escolar das culturas afro-brasileira e indígena.  

É em seu art. 26-A, da Lei nº 9.394 (BRASIL, 1996) – modificado pela Lei nº 10.639 

(BRASIL, 2003) e Lei nº 11.645 (BRASIL, 2008) – que estabelece as Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional, onde fica determinado que: 

Art. 26-A. Nos estabelecimentos de ensino fundamental e de ensino médio, 

públicos e privados, torna-se obrigatório o estudo da história e cultura afro- 

brasileira e indígena. 

§ 1º O conteúdo programático a que se refere este artigo incluirá diversos 

aspectos da história e da cultura que caracterizam a formação da 

população brasileira, a partir desses dois grupos étnicos, tais como o 

estudo da história da África e dos africanos, a luta dos negros e dos povos 

indígenas no Brasil, a cultura negra e indígena brasileira e o negro e o índio na 

formação da sociedade nacional, resgatando as suas contribuições nas áreas 

social, econômica e política, pertinentes à história do Brasil. 

§ 2º Os conteúdos referentes à história e cultura afro-brasileira e dos povos 

indígenas brasileiros serão ministrados no âmbito de todo o currículo escolar, 

em especial nas áreas de educação artística e de literatura e história brasileiras. 
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Na medida em que as narrativas se desenvolvem, é possível realizar debates 

acerca da escravidão, das múltiplas etnias que compõem a cultura brasileira e das 

diferenças sociais e econômicas que hoje podem ser observadas em relação a elas. 

Demonstrando como a violência se manifesta e verificando que para a convivência 

plural, o respeito a diferenças e o reconhecimento de igualdade são fundamentais para 

que um ambiente saudável possa ser construído. 

Além disso, as práticas e artefatos culturais abordadas nas obras possibilitam 

entender a cidade como espaço de articulação e de troca de saberes, como 

entrecruzamento no tráfego de perspectivas múltiplas de cultura, como local de 

embates e disputas culturais (SERPA, 2010). Territórios políticos, portanto, repleto de 

igualdades e diferenças. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Debatemos, por meio deste artigo, a importância de práticas culturais, 

pedagógicas e jurídicas. Nosso objetivo foi problematizar a construção de 

percepções de justiça em relação a direitos de igualdade, diferença e de liberdade 

por meio de artefatos artísticos, culturais e lúdicos, suscitando debates acerca desses 

direitos em dimensão nacional. Conforme destacamos, a percepção de uma pedagogia 

decolonial e do trabalho interdisciplinar tem muito a contribuir para a consolidação 

dos princípios estabelecidos no Plano Nacional de Cultura, e determinações previstas 

na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Brasileira promovendo e construindo noções 

de cidadania e respeito à diversidade cultural. A partir da interdisciplinariedade entre 

Direito, Arte e Cultura evidenciou-se a salutar necessidade de conexão de outros 

ramos do conhecimento para o ensino e para a prática jurídica, a fim de se reconstruir 

a atuação do Direito frente à sociedade. 

Com esse objetivo, articulamos Direito e arte a partir da análise das obras 

nacionais Quarto de Despejo: diários de uma favelada, da autora Carolina Maria de 

Jesus, Olhos d’água, de Conceição Evaristo e Torto Arado, da autoria de Itamar Vieira 

Jr., vislumbrando a possibilidade da quebra de saberes universalizantes a partir da 

valorização das vivências de povos tradicionais, do pluralismo religioso, da 
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multiculturalidade, da construção das sexualidades e do diálogo entre saberes. 

Somente dessa forma podemos alcançar o intercâmbio e o reconhecimento de 

experiências pautadas na diversidade, embasando práticas que trabalham a 

sensibilidade e o respeito das diferenças sociais e culturais. Acreditamos que esse tipo 

de interação, baseada na interdisciplinaridade e pautada na diversidade e 

multiculturalidade, pode proporcionar o desenvolvimento emancipatório dos sujeitos, 

modificando as maneiras de interação destes com o ambiente em que estão inseridos. 
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 “O ESTRANGEIRO” E SUAS SIGNIFICAÇÕES PROCESSUAIS 

PENAIS: ELEMENTOS PARA SE REFLETIR ACERCA DA 

NECESSIDADE DA CONSTRUÇÃO DE UM SISTEMA 

CONSTITUCIONALMENTE ADEQUADO DE STANDARDS 

PROBATÓRIOS  

Fabrício Antônio da Silva1 

 

“Entre mortos e feridos, entre gritos e gemidos (A 

mentira e a verdade, a solidão e a cidade) Entre um copo 

e outro da mesma bebida Entre tantos corpos com a 

mesma ferida Eu me sinto um estrangeiro Passageiro de 

algum trem Que não passa por aqui Que não passa de 

ilusão”.( A Revolta dos Dândis I, Engenheiros do 

Hawaii). 

INTRODUÇÃO  

O presente ensaio, a partir do livro “O Estrangeiro”, tem o objetivo de 

problematizar algumas das (ir)racionalidades da sociedade do controle, sob a 

perspectiva da normalização da violência e do papel destinado a prova no âmbito 

processual penal. Assim, tendo os axiomas garantistas como elementos basilares, a 

construção de um sistema de Standards probatórios, amoldado ao sistema processual 

penal brasileiro, surge como alternativa apresentada perante o propósito de conter o 

punitivismo materializado em nossa realidade social e tão bem simbolizado nas 

precisas linhas escritas por Albert Camus.    

                                                 
1 Doutorando em Ciências Criminais pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, 

bolsista PRO-STRICTO, orientado pelo Prof. Dr. Aury Lopes Jr (PUC-RS). Mestre em Direito 

Público pela Universidade do Vale do Rio dos Sinos - UNISINOS, tendo sido fomentado pela 

CAPES. Possui Graduação em Ciências Jurídicas e Sociais na mesma instituição, onde foi bolsista 

de iniciação científica. Conta com experiência na advocacia criminal, e atualmente é professor do 

Curso de Direito do Instituto Federal do Paraná (IFPR), campus Palmas/PR. Coordena o grupo 

de pesquisa: A Inflação do Sistema Penal e os Limites do Poder Punitivo. E-

mail: fabricio.silva@ifpr.edu.br.  Link do currículo 

Lattes: http://lattes.cnpq.br/0929311665345204.  

 

https://www.google.com.br/search?q=Engenheiros+do+Hawaii&stick=H4sIAAAAAAAAAONgVuLSz9U3MMxNqig3XMQq6pqXnpqXkZpZlF-skJKv4JFYnpiZCQBfnkqTJgAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwjElpHageb0AhXYpZUCHatPAe4QMXoECA0QAw
https://www.google.com.br/search?q=Engenheiros+do+Hawaii&stick=H4sIAAAAAAAAAONgVuLSz9U3MMxNqig3XMQq6pqXnpqXkZpZlF-skJKv4JFYnpiZCQBfnkqTJgAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwjElpHageb0AhXYpZUCHatPAe4QMXoECA0QAw


123 

 

Diante dos objetivos em tela, inicialmente, a banalização da violência 

configurada no cotidiano do personagem central (Meursault), surge como um ponto de 

partida para a necessária reflexão acerca da rotina presente na “normalidade” do sujeito 

da modernidade. Em tal perspectiva, o trabalho repetitivo, a invisibilidade, a 

indiferença e a morte (no sentido literal e no sentido de barreiras do raciocínio) são 

trabalhados como elementos de desvelamento das estruturas que constituem as bases 

do punitivismo. 

Logo, assentadas as premissas iniciais, os entrelugares de poder no âmbito da 

construção das decisões do sistema processual penal são abordados como 

circunstâncias de tensionamento das deturpações decorrentes das interferências 

peremptórias produzidas por campos que se relacionam com o Direito, mas que 

operam a partir de estruturas e interesses próprios. Assim, as interferências da mídia, 

do sistema político e a subversão do papel garantista da jurisdição em nome da retórica 

da “segurança pública”, aparecem como interlocuções entre a narrativa proposta por 

Albert Camus e a realidade vivenciada em nosso tempo.  

Consequentemente, considerando a possibilidade ímpar de imersão no lugar de 

fala do acusado, proporcionada pela estrutura narrativa que circunda o personagem 

Meursault, tem-se uma importante via de reflexão acerca da necessidade de se 

(re)pensar condições para o rechaço da cultura inquisitória. Dito de outro modo, é 

preciso fortalecer a presunção de inocência a partir da reordenação dos critérios de 

suficiência probatória para decisões que restrinjam Direitos fundamentais, antes que 

seja tarde demais para nos descobrirmos como “estrangeiros”.  

1. “O ESTRANGEIRO” E A (IR)RACIONALIDADE DA NORMALIDADE DA 

VIOLÊNCIA DO COTIDIANO NA SOCIEDADE DE CONTROLE  

Na primeira página da obra que sustenta as reflexões em tela2, o personagem 

central (Meursault), recebe a notícia da morte de sua mãe e passa a narrar de forma 

ímpar situações e reflexões de um indivíduo que em determinados momentos parece 

                                                 
2 CAMUS, Albert. O Estrangeiro. 52ª ed. Tradução de Valerie Rumjanek. Rio de Janeiro: Record, 

2020. 
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corporificar a figura do “homem médio”, e em outros, foge completamente dos padrões 

sociais exigidos. Tal problemática, expõe de forma absolutamente inquietante inúmeras 

questões que giram em torno desta abstração relativa ao homem médio/homem 

padrão/homem de bem, ainda tão presente no imaginário de parte da doutrina penal, 

nos bancos acadêmicos e na própria jurisprudência.  

Em que pese a figura do homem médio jamais tenha sido tangível, 

especialmente diante de uma sociedade complexa com expectativas tão efêmeras, o 

atual cenário brasileiro e global, perante a aliança entre o neoliberalismo e o 

conservadorismo, sem sombra de dúvidas, tem corroborado para o enaltecimento dos 

atributos inerentes a uma espécie de entidade moral abstrata, mas extremamente 

poderosa no sentido de ofuscar/cegar visões acerca de questões centrais como: 

violência, opressão, Dignidade da Pessoa Humana, etc. 

Nesse sentido, “O Estrangeiro” rompe as barreiras do tempo e se coloca como 

foco para reflexões sobre o dia a dia do “homem de bem”, “trabalhador”, “sistemático” 

e talhado para dizer sim e pensar que “tanto faz” em face de situações impactantes. 

Demonstrando que somente a partir da quebra da linearidade (por meio das mortes/no 

sentido literal e no sentido de barreiras do raciocínio) é possível, por exemplo, pensar 

como acusado de um crime e não como vítima.  

A brutalidade da normalização da violência nas relações de trabalho, no 

ambiente doméstico, na cultura e até mesmo na mídia, aparecem como fios condutores 

para se pensar os padrões vivenciados e exigidos (ainda hoje!), em uma sociedade 

estruturada pelo controle e pela vigilância3. Controle este que jamais é arrefecido, nem 

mesmo nas subjetividades que envolvem o luto. 

Sob a perspectiva das relações laborais, as descrições estruturadas por Camus 

acerca da entediante rotina de um escritório, ou mesmo sobre o “prazer” do 

personagem central em lavar as mãos e secá-las em tolhas limpas, dentro do possível, 

                                                 
3 FOUCAULT, Michel. A verdade e as formas jurídicas. Rio de Janeiro: NAU Editora, 2003. P. 

103. 
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no ambiente de trabalho4 trazem um olhar reflexivo sobre o cotidiano destas relações. 

Nesse contexto, a irracionalidade do homem racional parece atingir o seu ápice perante 

as reflexões que Meursault faz sobre o aborrecimento do seu chefe em face dos dias de 

folga decorrentes do velório e do enterro de sua mãe, fato este arrematado com a 

descrição sobre o dia do retorno as atividades laborais, quando o personagem afirma: 

“Havia uma pilha de documentos que se amontoava na minha mesa e tive que despachar todos5”.  

Da mesma forma, a maneira como a violência doméstica contra a mulher 

aparece na obra é algo que impacta de maneira profunda, tanto pela descrição do 

absurdo em si, quanto pelos seus desfechos. Isto porque, a delegacia de costumes 

(nomenclatura autoexplicativa) libera o agressor mediante a mera narrativa de que a 

mulher/tratada apenas como “mulher moura6”, o enganava.  

Cumpre ressaltar também que nas passagens que antecedem a situação, o 

agressor, ao planejar a execução do ato, demonstra de forma quase que cabal a 

irracionalidade do machismo, na medida em que as agressões físicas e psíquicas 

surgem nos pensamentos dos envolvidos como um caminho natural frente aos padrões 

culturais respaldados pelo próprio Estado. Tais descrições são retratos fiéis, e ainda 

muito atuais, da naturalização do machismo e da objetificação do gênero feminino.   

A cena da agressão, acaba trazendo um desfecho que incrementa o horizonte de 

reflexões sobre os desdobramentos que a cultura do controle, vigilância e da violência 

acabam gerando, tendo em vista que o policial que intervém na situação, cessado o ato 

delitivo, desfere um soco no rosto do agente7.  

Logo, é possível constatar a genialidade de Camus em descrever o absurdo. Isso 

não se estabelece apenas por meio de obviedades, mas também por sutilezas literárias, 

como é o caso da passagem em que a violência na cultura e a cultura da violência são 

retratadas de forma irretocável por meio de uma análise que o protagonista faz em 

relação às pessoas que saíam dos cinemas, aduzindo: (...) os rapazes de há pouco tinham 

                                                 
4 CAMUS, op. Cit., p. 33. 
5 Idem. P.33. 
6 Idem. P.39. 
7 Idem. P.39. 
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gestos mais decididos do que o costume e eu calculei que haviam visto um filme de aventuras8. 

A narrativa da relação estabelecida entre um vizinho de Meursault (Salamano) 

e seu cachorro, onde a rotina do emprego de maus tratos ao cão contrasta com o 

desespero e o sofrimento sentido a partir da fuga do cachorro, são ingredientes que 

parecem romper com qualquer linearidade, mas ao mesmo tempo nos remete ao 

cenário multifacetado da violência e da dor do sujeito da modernidade9. Eis o ciclo que 

se completa e se retroalimenta a partir do crime e do processo penal.  

Mas como demarcar o momento exato de um ato violento? Em que medida a 

brutalidade do cotidiano do homem médio alça novos patamares e o retira deste papel? 

Pode a prova ser um elemento fiel de reconstrução de todos os fatos que envolvem um 

ato delitivo? Como avaliar os limites da legítima defesa, ou mesmo do dolo, da culpa e 

da culpabilidade?  

Todas estas questões são colocadas em uma espécie de zona de vertigem diante 

da genial descrição realizada sobre o assassinato ocorrido na trama, nos seguintes 

termos: 

E desta vez, sem se levantar, o árabe tirou a faca, que ele me exibiu ao 

sol. A luz brilhou no aço e era como se uma longa lâmina fulgurante 

me atingisse a testa… Esta espada incandescente corroía as pestanas e 

penetrava meus olhos doloridos. Foi então que tudo vacilou… Todo o 

meu ser se retesou e crispei a mão sobre o revólver. O gatilho cedeu, 

toquei o ventre polido da coronha e foi aí, no barulho ao mesmo tempo 

seco e ensurdecedor, que tudo começou. Sacudi o suor e o sol. 

Compreendi que destruíra o equilíbrio do dia, o silêncio excepcional de 

uma praia onde havia sido feliz. Então atirei quatro vezes ainda num 

corpo inerte em que as balas se enterravam sem que se desse por isso. 

E era como se desse quatro batidas secas na porta da desgraça10. 

Em que pese a ameaça sofrida, as possíveis indagações sobre os limites do 

domínio racional das ações diante de situações extremas, a possível perda de 

consciência, os conflitos antecedentes e a complexidade do caso, a (ir)racionalidade 

                                                 
8 Idem. P.43. 
9 GAUER. Ruth Maria Chittó. A Modernidade E Seus Impactos Na Crítica Do Direito Penal. 

DELICTAE: Revista de Estudos Interdisciplinares sobre o Delito. vol. 3, nº 4, jan-jun, 2018, p. 

89. 
10 CAMUS, op. Cit., p. P.63-64. 
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condenatória se socorre de uma alquimia oriunda da junção entre direito penal do autor 

e sistema da íntima convicção para fins de fundamentos condenatórios. Por 

conseguinte, a decisão surge como uma medida de consenso social balizada muito mais 

pela moral e pela religião do que pelo Direito. 

Eis uma das “fraturas expostas” deixadas pela obra, tanto sob a perspectiva 

histórica, enquanto percepção de uma determinada forma de justiça em um 

determinado tempo, quanto pelo o que ainda se produz em termos de populismo 

punitivo11 no âmbito do sistema penal. Especialmente quando se verifica a centralidade 

do decisionismo e do próprio sistema da íntima convicção (no Brasil, explicitamente 

previsto para crimes julgados pelo Tribunal do Júri e implicitamente aceito a partir de 

decisões carentes de fundamentos minimamente condizentes com os requisitos para 

condenações criminais em um Estado Democrático de Direito).  

Ler “O Estrangeiro” necessariamente significa penetrar nas angústias da 

sociedade de controle, na normalização da violência e na forma de incidência do 

sistema penal. Fato que nos faz refletir sobre as expectativas comportamentais geradas, 

normalizadas e retroalimentadas pelas estruturas de dominação, através do ideal de 

cidadão padrão/homem médio. Ao destruir “(...) o equilíbrio do dia”, Meursault descobre 

o tratamento destinado aos indesejáveis, e se percebe como estrangeiro (estranho ao 

sistema social e destinatário da Necropolítica12). 

2. A ARTE IMITA A VIDA: LIÇÕES SOBRE ENTRELUGARES DE PODER NO 

ÂMBITO DA CONSTRUÇÃO DAS DECISÕES DO SISTEMA PROCESSUAL 

PENAL 

Além da apertada síntese realizada sobre o rol de situações e contextos de 

violência presente nas linhas anteriores, outro ponto que merece ser destacado reside 

no papel e no protagonismo da mídia em relação ao julgamento ocorrido na trama. 

Assim, a atualidade da obra pode ser percebida na medida em que as problematizações 

                                                 
11 Ver: PIJOAN, Elena Larrauri. Populismo punitivo y como resistirlo.  Revista peruana de 

ciencias penales. n. 18, p. 175-193, 2006. p.15  
12 Ver: MBEMBE, Achille. Necropolítica. 1ª Ed. São Paulo: N-1 edições, 2018.  
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suscitadas denunciam o entrelugar ocupado por elementos estranhos, e 

concomitantemente centrais para tomadas de decisões no processo.  

Ao descrever um dos acontecimentos do julgamento, o autor apresenta o 

seguinte diálogo entre o réu e o jornalista responsável pela cobertura do caso, senão 

vejamos:  

Conhecia um dos jornalistas que nesse momento o viu e que se dirigiu 

até nós. Era um homem já de certa idade, simpático, com um certo esgar 

no rosto. Apertou calorosamente a mão do guarda. Notei nesse instante 

que todo mundo se encontrava, se interpelava e conversava como num 

clube em que se fica feliz por estar com pessoas no mesmo ambiente. 

Foi assim que interpretei a estranha impressão de estar sobrando, um 

pouco como um intruso. No entanto, o jornalista dirigiu-se a mim 

sorrindo. Disse que esperava que tudo corresse bem para mim. 

Agradeci e ele acrescentou: - sabe, tivemos que aumentar um pouco o 

seu caso. O verão é uma época morta para os jornalistas. As únicas 

histórias que valiam alguma coisa eram a sua e a do parricida13.  

Camus acaba expondo as fraturas de problemas históricos que se intensificaram 

ainda mais com o contexto comunicacional dos dias atuais14, resumindo de forma 

contundente as linhas fronteiriças entre liberdade de expressão e Dignidade da Pessoa 

Humana. Além disso, aponta a circularidade da violência, a sua normalização e o 

fascínio que esta exerce na sociedade, na medida em que o incremento da narrativa do 

caso que seria julgado foi a forma utilizada pelo jornalista para captar o interesse dos 

leitores diante de um período de baixo consumo de jornais.  

Ocorre que a lucratividade oriunda da exploração sensacionalista do fenômeno 

criminal, além de violar os atributos mais elementares dos Direitos de Personalidade, 

também demonstra a voracidade do ataque dos interesses privados sobre as garantias 

processuais dos acusados. Tais ações, dissociadas de qualquer racionalidade ética e 

democrática, formam um ambiente propício para pré-julgamentos, linchamentos e 

                                                 
13 CAMUS, op. Cit., P.89. 
14 O mundo das comunicações atual vive da ficção, da fantasia em que a definição da realidade 

assume um papel maior do que a própria realidade. As notícias propagam-se com rapidez 

incontrolável e cores fortes: textos e imagens, fotos e vídeos, depoimentos e closes revelam a 

crueza dos acontecimentos – corpos mutilados, nus, desfigurados.  

POZZEBON, Fabrício Dreyer de Ávila. Mídia, Direito Penal e Garantias. In GAUER, Ruth Maria 

Chittó. Criminologia e Sistemas Jurídico-Penais Contemporâneos. 2ª Edição, Porto Alegre: 

Edipucrs, p. 299-310, 2012. p. 303. 
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perseguições das mais diferentes formas. 

Logo, em tal contexto, a população muitas vezes acaba por construir visões 

deturpadas acerca do papel das garantias processuais, especialmente quando as 

expectativas punitivas fomentadas pelo sensacionalismo midiático se confrontam com 

o papel contramajoritário15 destinado ao poder judiciário.  

Francesco Carnelutti16, ao tratar do tema ressalta o aspecto circense conferido ao 

processo penal a partir do sensacionalismo midiático, assinalando com maestria:   

Um pouco em todos os tempos, mas no tempo moderno sempre mais, 

o processo penal interessa à opinião pública. Os jornais ocupam boa 

parte de suas páginas para a crônica dos delitos e dos processos. Quem 

as lê, aliás, tem a impressão de que tenhamos muito mais delitos que 

não boas ações neste mundo. A eles é que os delitos assemelham-se às 

papoulas que, quando se tem uma em um campo, todos desta se 

apercebem; e as boas ações se escondem, como as violetas entre as ervas 

do prado. Se dos delitos e dos processos penais os jornais se ocupam 

com tanta assiduidade, é que as pessoas por estes se interessam muito; 

sobre os processos penais assim ditos célebres a curiosidade do público 

se projeta avidamente. E é também esta uma forma de diversão: foge-

se da própria vida ocupando-se da dos outros; e a ocupação não é nunca 

tão intensa como quando a vida dos outros assume o aspecto do drama. 

O problema é que assistem ao processo do mesmo modo com que 

deliciam o espetáculo cinematográfico, que, de resto, simula com muita 

freqüência, assim, o delito como o relativo ao processo. Assim como a 

atitude do público voltado as protagonistas do drama penal é a mesma 

que tinha, uma vez, a multidão para com os gladiadores que combatiam 

no circo, e tem ainda, em alguns países do mundo, para a corrida de 

touros, o processo penal não é, infelizmente, mais que uma escola de 

incivilização.  

Infelizmente, as medidas estigmatizantes decorrentes do fato de ser investigado 

ou acusado em um processo penal não são nenhuma novidade. Todavia, uma das 

situações fundamentais que emergem da espetacularização do crime reside na simbiose 

entre os sentimentos coletivos de insegurança e de impunidade.  

A partir de tal cenário, o discurso da troca das garantias processuais penais pela 

suposta efetividade (punitivista) alça patamares imensuráveis. Isto porque, tal falácia 

                                                 
15 Ver: ELSTER, Jon. Regla de mayoría y derechos individuales. La Política: Revista de estudios 

sobre el Estado y la sociedad, Barcelona, n.4, p. 23-58, oct 1998. 
16CARNELUTTI, Francesco. As Misérias do Processo Penal. Tradução de José Antônio 

Cardinalli. Campinas. Bookseller, 2002. p.12. 
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acaba sendo extremamente sedutora para a imensa parcela da população, tanto pela 

simplicidade retórica, quanto pela incapacidade comum que as pessoas têm em se 

colocarem na condição de acusados de um crime17.  

Como não é difícil perceber, o sistema político em face da sua estrutura 

majoritária, naturalmente recebe e alimenta as demandas punitivistas. Neste contexto, 

a insegurança e o sentimento de impunidade tornam-se potentes fontes de respostas 

repressivas, haja vista o capital eleitoral que surge a partir das mensagens construídas 

sob o pretexto do aumento do rigor do sistema penal no âmbito legislativo e político 

criminal como um todo. 

Outro ponto que merece atenção reside no fato de que todas as instabilidades e 

incertezas fomentadas pela lógica do neoliberalismo econômico criam um permanente 

cenário de inseguranças e instabilidades para a vida da população em geral. Diante da 

busca por pontos de convergência e de estabilidades, o sistema penal recebe uma carga 

que decorre da (...) proyección de todas las ansiedades en el tema de la delincuencia que plasma 

la ansiedad de una sociedad con múltiples cambios sociales (económicos, multiculturales y de 

género)18. 

Por óbvio, todas as tensões supramencionadas acabam por penetrar na esfera 

jurisdicional, ao passo que o poder judiciário, ao mesmo tempo em que se vê 

pressionado a aderir aos impulsos punitivistas, em inúmeras ocasiões acaba por 

legitimar/retroalimentar tais anseios. Por conseguinte, a função jurisdicional se 

converte, em muitos casos, em deturpações plasmadas no discurso da suposta proteção 

da segurança pública19, sendo que “(...) o juiz criminal que pretende exercer segurança 

                                                 
17 SÁNCHES, Jesús-Maria Silva. A Expansão do Direito Penal. 2ª ed. Tradução de Luiz Otavio 

de Oliveira Rocha. São Paulo: Revista dos Tribunais. 2002. P. 50. 
18 PIJOAN. Op cit., p. 17 
19 Ao abordar o tema, Antônio Pedro Melchior, ilustrativamente aponta os seguintes trechos de 

decisões judiciais proferidas acerca de ações policiais realizadas no Estado do Rio de Janeiro:  

“Amanhã e todos os dias gostaríamos de acordar e saber que poderemos subir nos coletivos, 

trafegar nos nossos veículos, desfrutar nossas praias, almoçar, jantar e curtir todos os espaços 

sempre com a certeza que acima de nós Deus e seus anjos negros, nas suas máquinas voadoras lá 

estão prontos para nos deixar viver! Nós precisamos de vocês! Pagamos, ricos ou pobres, 

independentemente de raça, cor e credo, nossos impostos e temos direitos! Amamos vocês! Somos 

a parcela amordaçada e leal a vocês! Vão lá e façam de novo a diferença, estamos gritando por 
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pública por meio do processo penal não faz ideia do lugar institucional que ocupa, ou faz, e 

deliberadamente se despoja dele. Se transforma em general de uma suposta guerra que deveria 

conter e não incentivar20”. 

3. DA NECESSIDADE DE UM SISTEMA CONSTITUCIONALMENTE ADEQUADO 

DE PRODUÇÃO E VALORAÇÃO DA PROVA: “O ESTRANGEIRO” E A SUA 

INFELIZ ATUALIDADE NO QUE CONCERNE A ESTRUTURA INQUISITÓRIA 

DO PROCESSO PENAL   

Ao tratar do julgamento de Meursault, o livro “O Estrangeiro” descreve de 

forma absolutamente contundente grande parte do imaginário inquisitório que ainda 

se faz presente na estrutura processual penal. Nesse diapasão, ilustrativamente, 

salutares são os seguintes trechos sobre a sessão do Tribunal do Júri, senão vejamos: 

 (i)  ao expor o seu sentimento perante o contato visual que teve com os 

jurados, o acusado afirma ter a impressão de estar diante do banco de um bonde, “(...) 

onde todos os passageiros anônimos espiavam o recém-chegado para lhe observar o ridículo”21, 

sendo que na sequência, também assinala que até então ninguém se interessava por ele 

enquanto pessoa; 

 (ii) Mesmo sem qualquer ligação com o fato delitivo, foram arrolados 

como testemunhas no processo o diretor e o porteiro do asilo em que a mãe de 

                                                 
vocês! Amém! Por todo o exposto e por estar convicto de que a ação dos investigados não 

constitui crime, DETERMINO O ARQUIVAMENTO com base no Art. 23, III do CP c/c Art. 395, 

III do CPP.” 

(...) 

“em países evoluídos é assim! A prioridade é sempre de quem vive na legalidade, paga impostos 

e defende a pátria. Quem se opõe deve ser suprimido a qualquer custo porque se tal não ocorrer, 

o sistema se inverte, assim como vem ocorrendo aqui.” 

(...) 

“em tempos excepcionais, medidas também excepcionais são exigidas com intuito de restabelecer a ordem 

pública”. 

MELCHIOR, Antônio Pedro. O Juiz “Agente de Segurança Pública” é o inquisidor 

contemporâneo. 11 out. 2017. In: Justificando. Disponível em: 

http://www.justificando.com/2017/10/11/o-juiz-agente-de-seguranca-publica-e-inquisidor-

contemporaneo/ 
20 Idem.  
21 CAMUS, op. Cit., P.88. 
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Meursault vivia22, ao passo que o protagonismo do julgamento acabou por voltar-se 

para o estilo de vida do réu e não para a conduta que ensejou a ação penal. Assim, as 

queixas da mãe do acusado, associadas ao fato deste não ter chorado durante o enterro23 

e de ter se envolvido em uma relação amorosa logo após o óbito, foram fatores que 

sustentaram a condenação24; 

 (iii)  Quando uma das testemunhas (Raymond) afirma a inocência do réu, 

o presidente do júri lhe adverte aduzindo que “(...) não lhe pediam apreciações e sim 

fatos25”. Desse modo, a completa desqualificação do único depoente que tinha relação 

direta com o ato delitivo acaba fatalmente consumada quando o representante do 

Ministério Público o qualifica como proxeneta, destacando ainda a sua respectiva 

amizade com o acusado; 

 (iv) O agir estratégico do Ministério Público e a linha argumentativa da 

acusação inquisitória enquanto formato geral, são retratados por meio da passagem 

onde o promotor aproveita o seu lugar de fala para ressaltar: “(...) este mesmo tribunal, 

meus senhores, vai julgar amanhã o mais abominável dos crimes: o assassinato do próprio pai26”. 

 (v) Ao final o órgão acusador ao requerer a aplicação da pena capital, 

longe de versar sobre o fato que ensejou o processo, e sem tocar nas respectivas provas 

e teses de refutação da imputação, conclui que o acusado “(...) nada tinha a fazer numa 

sociedade cujas regras mais essenciais desconhecia27 (...)”. 

Ocorre que transcorridos quase 80 anos da publicação da obra em questão, 

mesmo com inúmeros avanços legislativos, inclusive na esfera constitucional, a práxis 

judiciária brasileira ainda insiste em corroborar com as premissas inquisitórias, 

proporcionando realidades tão ou ainda mais trágicas do que a narrativa de Albert 

Camus. Logo, conforme se abordou anteriormente, além do problema que se estabelece 

quando os julgadores se sentem agentes de segurança pública, tem-se, não raras vezes, 

                                                 
22 Idem, p. 91. 
23 Idem, p. 93. 
24 Idem, p. 98. 
25 Idem, p. 99. 
26 Idem, p. 106. 
27 Idem, p. 107. 
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que a estrutura argumentativa da acusação coloca o conteúdo probatório dos fatos em 

um plano secundário, passando a destacar interesses abstratos e carentes de 

fundamentos de legitimidade em um Estado Democrático de Direito.  

Da mesma forma, também é comum a utilização de provas e ilações frágeis, 

combinadas com argumentos funcionalistas28, onde o objeto central tende a ser 

ofuscado diante da confusão dolosamente articulada acerca de falsos conflitos (ex: 

provas de materialidade e autoria versus impunidade/funções preventivas da pena).  

Em tal perspectiva, considerando a realidade jurisdicional brasileira, salutar é a 

análise a ser feita em relação aos seguintes fragmentos dos argumentos utilizados pelos 

representantes do Ministério Público, no plenário de julgamento do intitulado “caso da 

Boate Kiss”: 

[...] o promotor David Medina falou sobre a importância do Tribunal 

do Júri. "Esse júri é muito maior do que fama. Não se quer fama trágica. 

Se quer ferramenta jurídica para se formar jurisprudência de algo que 

nunca se teve. “Porque isso vai proteger os nossos filhos29." 

(...) 

(...)“Todos nós choramos por Santa Maria, mas não podemos chorar de 

novo. Se desclassificarem ou absolverem, estarão dizendo: façam, que 

não dá nada!”, disse Callegari, argumentando pela condenação dos 

quatro réus30. 

Por óbvio, diante da importância e do poder simbólico do Ministério Público, 

faz-se necessário o estabelecimento de mecanismos processuais de contenção do poder 

punitivo e da própria irracionalidade punitivista. Nessa perspectiva, Marcela 

Mascarenhas Nardelli, ao analisar os resultados de pesquisas empíricas acerca do 

raciocínio dos jurados, pontua: “A despeito da função heurística, esse método se torna 

                                                 
28 Ver: NEVES, António Castanheira. Entre o ‘Legislador’, a ‘Sociedade’ e o ‘Juiz’ ou entre 

‘Sistema’, ‘Função’ e ‘Problema’: os modelos actualmente alternativos da realização jurisdicional 

do Direito. In Boletim da Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra. Coimbra: Coimbra 

Editora, 1998, vol. LXXIV. 
29Júri da kiss chega a fase de debate entre acusação e defesa dos réus. Porto Alegre, 09 dez. 2021. 

Disponível em:  https://g1.globo.com/rs/rio-grande-do-sul/noticia/2021/12/09/juri-da-kiss-chega-

a-fase-de-debates-entre-acusacao-e-defesas-dos-reus.ghtml 
3078 anos de prisão para os acusados pelas mortes na boate Kiss, “para que nunca se repita”. São 

Paulo. 10 dez.2021. Disponível em:  https://brasil.elpais.com/brasil/2021-12-10/78-anos-de-prisao-

para-os-acusados-pelas-mortes-na-boate-kiss-para-que-nunca-se-repita.html. 
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arriscado pela tendência de que as histórias criadas adquiram autonomia em relação às provas 

concretas, na medida em que os cidadãos passem a desconsiderar o conjunto probatório e 

concentrar as atenções na qualidade da própria narrativa31”.  

Frente a este panorama, o controle da produção da prova, da valoração, e da 

própria fundamentação das decisões que restringem ou versam sobre Direitos 

Fundamentais, carecem de filtragens constitucionais mais rigorosas. A partir disso, a 

construção de um sistema de standards probatórios devidamente estruturado para a 

realidade jurídica do processo penal brasileiro pode representar um importante avanço 

no sentido de blindar as garantias individuais. 

Preliminarmente, pode-se dizer que a partir do sistema proposto, os argumentos 

típicos do Direito Penal do autor, ou mesmo a retórica da segurança pública, do clamor 

público e da prevenção (presentes no livro “o Estrangeiro” e na realidade jurisdicional 

brasileira) devem ser substituídos pelo critério da (...) suficiência probatória32. O objetivo 

é cercar o ato decisório de fundamentos probatórios indispensáveis de acordo com o 

que se discute no processo, estabelecendo critérios capazes de afastar medidas 

voluntaristas atreladas à intima convicção33. 

Entendemos que o desenvolvimento de um sistema de standards probatórios 

amoldado ao contexto processual penal brasileiro deve ter como elemento referencial o 

princípio da presunção de inocência, enquanto dever de tratamento34, possibilitando 

que a Epistemologia da prova guie a lógica processual. Assim, a partir dos limites 

                                                 
31 NARDELLI, Marcela Mascarenhas. O atomismo e a valoração racional da prova no júri. Conjur. 

2021. Disponível em:  https://www.conjur.com.br/2021-nov-19/limite-penal-atomismo-valoracao-

racional-prova-juri 
32 LOPES JÚNIOR, Aury. Direito processual penal. 17. ed. São Paulo: Saraiva, 2020. p. 396. 
33 Janaina Matida, ao tratar da relevância do tema, assinala: Os standards de prova integram 

precisamente um horizonte de reflexões sobre soluções institucionais às limitações cognitivas que acometem 

os juízes; são barreiras que o desenho institucional pode – e deve – colocar à irracionalidade judicial. 

Ver: MATIDA, Janaina. Standards de prova: a modéstia necessária a juízes na decisão sobre os 

fatos. In GAUER, CALDAS, Diana Furtado; ANDRADE, Gabriela Lima; RIOS, Lucas P. 

Carapiá. Arquivos da Resistência: Ensaios e Anais do VII Seminário Nacional do IBADPP. 7ª 

Edição, Florianópolis: Tirant Brasil, p. 93-110, 2019. p. 96 
34 Ver: Zanoide de Moraes, Maurício. Presunção de inocência no processo penal brasileiro: 

análise de sua estrutura normativa para a elaboração legislativa e para a decisão judicial. Rio 

de Janeiro: Lumen Juris, 2012; LOPES JR. Op cit. 
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estabelecidos pelos axiomas garantistas do Estado Democrático de Direito35, tem-se 

uma base sólida para conter as irracionalidades da sociedade do controle, tão ardilosa 

na arte de ocultar e banalizar violências. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Não raras vezes, diante da divulgação de notícias ou mesmo de situações 

doutrinárias hipotéticas envolvendo uma quantidade significativa de disparos de arma 

de fogo, ou outros golpes, apressadamente, o senso comum socorrendo-se de atalhos 

mentais e de uma espécie de lenda urbana sobre os limites da legítima defesa, 

concluindo inapelavelmente pela impossibilidade de se pensar outra medida que não 

seja a condenação dos envolvidos. No entanto, a genialidade de Albert Camus ao 

proceder a descrição da cena do assassinato ocorrido na trama do livro “O Estrangeiro” 

acaba por materializar a complexidade e a gama de variáveis que podem envolver um 

possível ato delitivo.  

Pode-se dizer que perante a problematização em questão, os limites da 

produção probatória e a própria teoria geral do delito são colocados em uma zona de 

tensionamento extremo, haja vista as incertezas sobre o estado de consciência de 

Meursault em face de uma possível insolação, ou mesmo de outros desdobramentos 

legalmente viáveis (legítima defesa, legítima defesa putativa, excesso em legítima 

defesa, etc). 

Todavia, em que pese o rol de possíveis soluções jurídicas, a investigação e o 

processo acabaram se voltando para o estilo de vida do acusado, mediante a valoração 

de elementos e procedimentos típicos de um sistema inquisitório. Nesse contexto, a 

relação do réu com a sua mãe foi o elemento de legitimação da imposição da pena, 

mediante argumentos plasmados na retórica “defesa da sociedade” e na conclusão de 

                                                 
35 Para tanto: I - a tese acusatória deve estar formulada segundo e conforme a norma; II - a acusação deve 

estar corroborada pela prova colhida através de técnicas normativamente preestabelecidas; III - deve ser 

sempre uma verdade passível de prova e oposição; IV - a dúvida, falta de acusação ou de provas ritualmente 

formadas impõem a prevalência da presunção de inocência e a atribuição da falsidade formal ou processual 

às hipóteses acusatórias. 

LOPES JR. Op cit., p. 389-390. 
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que o réu “(...) nada tinha a fazer numa sociedade cujas regras mais essenciais desconhecia (...). 

Pois bem, a questão central que surge nestas notas conclusivas emerge do fato 

de que infelizmente a irracionalidade na produção de decisões que restringem Direitos 

fundamentais está longe de ficar circunscrita à literatura. Logo, frequentemente, a 

lógica constitucional e epistemológica do sistema jurídico acaba sendo suprimida em 

detrimento de anseios advindos de pressões midiáticas, políticas e sociais.  

Neste cenário, a perversão dos papéis constitucionais assume diferentes 

contornos, podendo ser exemplificada: (i) através da atuação de magistrados que se 

portam como agentes de segurança pública; (ii) na usurpação dos limites 

argumentativos da acusação; (iii)  na incapacidade que a maioria das pessoas têm de se 

colocarem na condição de potenciais acusados e não apenas de vítimas de crimes; (iv) 

nas estruturas que caracterizam a sociedade do controle e nos mecanismos de 

normalização das diferentes formas de violência, mediante a retroalimentação da 

cultura punitivista.  

Assentadas tais premissas, tem-se como imperativa a necessidade da 

(re)construção das formas de produção e valoração da prova no sistema processual 

penal brasileiro, uma vez que na prática os critérios de suficiência probatória para 

decisões que restringem Direitos e Garantias Fundamentais têm sido constantemente 

flexibilizados, em franca oposição ao papel central que deve ser ocupado pelo princípio 

da presunção de inocência enquanto dever de tratamento.  

Preliminarmente, entendemos que a construção de um sistema de standards 

probatórios projetado a partir da realidade das demandas e das bases constitucionais 

do sistema processual penal brasileiro pode representar um importante avanço no 

horizonte de implementação dos axiomas garantistas de proteção dos Direitos e 

liberdades individuais. Por conseguinte, diante de tais bases, tem-se uma importante 

via de proteção  contra irracionalidades advindas das medidas punitivistas do nosso 

tempo. 
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REPENSANDO O CONTEXTO DE CRISE DO PROCESSO 

PENAL A PARTIR DO AVESSO E O DIREITO DE ALBERT 

CAMUS 

Matheus Borges e Castro1 

CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

As questões jurídicas na contemporaneidade revelam uma ascensão bem 

significativa quanto ao nível de suas complexidades, tendo em vista que a gama de 

influências de outros setores externos ao Direito reivindica o seu espaço no sistema 

jurídico, bem como a viabilidade de seus contributos para uma melhor análise de tais 

questões jurídicas. Assim sendo, ao colocar em relevo a discussão sobre os influxos do 

processo penal brasileiro e seus categóricos desafios, verifica-se um certo contributo 

que é muito significativo por parte literatura para se (re)pensar o atual estado da arte. 

Em o Avesso e o Direito, de Albert Camus, constata-se um espaço onde se aduz 

respostas para algumas questões existenciais, mas também - e com maior ênfase ainda 

– acentua inúmeras perguntas que se apresentam no afã de orientar as reflexões 

provocadas quando se está diante os desafios que a vida instiga, mesmo que não se 

perceba alguma resposta para estas perguntas. É possível, inclusive, valer-se de uma 

máxima que venha como reforço a esta dispensabilidade de resposta imediata: “não são 

as respostas que movem o mundo, são as perguntas”. 

Portanto, o diálogo entre o Direito e a Literatura é de fundamental importância 

e digno de fomento. Trata-se de uma proposta que possibilita aberturas para além da 

recaída em monólogo muito frequente na doutrina jurídica. Estas conexões de Direito 

e Literatura, quando investido maior atenção, são percebidas como imbricadas na 

medida em que o próprio ser e a interação entre os seres estão no foco do pensamento. 

Direitos e deveres. Liberdades. Democraticidade, etc. 

                                                 
1 Mestrando em Ciências Criminais pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul. 
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Nesse sentido, a apropriação das reflexões de Camus em o Avesso e o Direito 

muito pode dizer para as discussões que são travadas há muito no contexto do processo 

penal brasileiro, com destaque para os desafios acerca das dificuldades rígidas em se 

estabelecer numa matriz acusatória, razão pela qual é o caminho elegido para o 

presente trabalho. 

1. ENTRE LITERATURA E PROCESSO PENAL: COMO O AVESSO E O DIREITO 

DE CAMUS E AS QUESTÕES ALI DISSERTADAS REVELAM UM INTERESSANTE 

DIÁLOGO COM O DIREITO PROCESSUAL PENAL BRASILEIRO 

Partindo das indagações que o jovem Camus levantava para si no referido livro, 

aos seus 22 (vinte e dois) anos de idade, é possível destacar que é comum entre tais 

indagações a essência curiosa de descobrir, em certo aspecto, a dignidade de viver; e 

também a de morrer. A dignidade que repousa tanto na vida quanto na morte. Nas 

experiências humanas em cada estágio da vida.  

Os contrastes existentes nos opostos percebidos quando colocados lado a lado 

permitem que se reconheça a multiplicidade de observações, além da efemeridade que 

acomete as experiências que se tem a partir delas, assim como a individualidade que as 

caracterizam, tendo em vista ser altamente complexo a ampliação para um nível de 

generalização de tudo isto. 

É quase que percorrer o raciocínio de que o mundo é composto de narrativas - 

numa forma muito primária de se pensar, ressalvando as complexidades que daí 

possam decorrer as quais não são aqui objeto de prosseguimento -, sendo mais 

marcante quando se percebe com frequência a perda da relação entre as palavras e as 

coisas. Como se fosse um verdadeiro fluxo de narrativas que ora se relacionam, ora se 

disputam, ora se sobrepõem. Ou quando se pode dizer qualquer coisa sobre qualquer 

coisa sem um limite demarcado. 

Uma possível explicação para isto é o fato de que o ser humano manifesta forte 

tendência de naturalizar o absurdo nas mais diversas e possíveis circunstâncias. O 

Direito, a seu turno, é um forte naturalizador do absurdo, uma vez ser fruto das mais 
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intensas disputas entre os direitos e os deveres; entre as garantias que os cidadãos 

possuem, para apontar exemplo. Daí o cabimento da referência para com o processo 

penal ante as provocações de Camus em o Avesso e o Direito que se apresentam muito 

bem postas nesse sentido. As misérias da vida e as misérias do processo penal, para se 

fazer lembrado o grande jurista Carnelutti2. 

As avalanches de questões aflitivas que se originam dos momentos em que é 

preciso enfrentar o que está diante torna possível a constatação de que o ser humano é 

plenamente capaz de desenvolver artes de viver. Aliás, quanto a estas artes de viver, os 

tempos de catástrofes são os mais propícios para que elas venham ser desenvolvidas, 

até mesmo para adaptação e sobrevivência. Para vivência. 

No discurso de recepção do prêmio Nobel de Literatura, Albert Camus adverte 

para que "não seja mais governado por um juiz, mas por um criador seja ele um operário ou um 

intelectual", 3o que oportunamente está diretamente relacionado com a sua colocação em 

o Avesso e o Direito quando diz que "a barreira está mais nos preconceitos ou na burrice". 

4Ora, é a exata apropriação da ideia de que há em cada um limitações e particularidades, 

além de que assim como é reconhecido a tendência de naturalizar o absurdo, o bizarro, 

de igual modo é a tendência à barbárie e aos autoritarismos, pois se relacionam 

diretamente. Deve-se, portanto, abertura à compreensão devida seja das pessoas, seja 

dos fatos, seja das coisas. 

Não perdendo a oportunidade de se valer da crítica a esta naturalização comum 

do absurdo por parte dos indivíduos, o autor também chega até a confessar que "no 

sigilo do meu coração, só sinto humildade diante das vidas mais pobres, ou das grandes aventuras 

do espírito. Entre as duas, encontra-se hoje uma sociedade que provoca o riso". 5Bem. Entre as 

                                                 
2 CARNELUTTI, Francesco. As misérias do processo penal. Tradução José Antonio Cardinalli. 

Campinas, Bookseller, 2002. 
3 PEDRÔA, Pedro. Albert Camus – Discurso de Recepção do Nobel de Literatura em 1957 

(LEGENDADO). YOUTUBE. 18 de outubro de 2018. Disponível em: 

<https://www.youtube.com/watch?v=uOdp7zxaPeQ>. 
4 CAMUS, Albert. O avesso e o direito [recurso eletrônico]. Tradução Valerie Rumjanek. -1.ed. 

Rio de Janeiro: Record, 2019, p.  13. 
5 CAMUS, Albert. O avesso e o direito [recurso eletrônico]. Tradução Valerie Rumjanek. -1.ed. 

Rio de Janeiro: Record, 2019, p. 17. 
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estimuladas manifestações do absurdo, naturalmente o riso encontra o seu devido 

espaço para a integralização do espetáculo que a vida contemporânea se tornou. 

Espetacularização da vida. Espetacularização do absurdo. No Direito, a 

espetacularização do processo penal. O processo penal do espetáculo6. 

Albert Camus exterioriza seu apetite desgovernado de viver7. Mesmo que situações 

desafiadoras se coloquem à frente, às vezes até um tanto quanto incompreensíveis, o sol 

brilha e aquece os ossos. Para além do campo de visão focalizado há outras possibilidades; 

há outros fatos. O fluxo da vida segue independente do que somente é possível 

enxergar de uma única vez. 

Inevitavelmente uma de suas conclusões que muito é peculiar dentre as mais 

variadas indagações e provocações feitas ao longo do curso das narrativas na obra em 

questão traz à tona uma inquietude que ainda persiste na atualidade, qual seja: "o homem 

me parece, às vezes, uma injustiça em movimento: penso em mim [...]"8. Em conforto ao autor, 

ainda que para apenas este espaço de texto, esta característica encontrada de o homem 

ser uma injustiça em movimento não se trata de uma exclusividade sua, mas de todos. 

Algo inerente à existência que se dá desde os aspectos biológicos e que atravessa os 

demais, como exemplo os sociais, os psicológicos, os jurídicos, etc.  

Uma outra importante provocação feita pelo autor e que realça uma 

profundidade muito impactante, ainda que tenha sido feita de modo objetivo, é a 

seguinte sentença: "Pois ser é tudo poder ao mesmo tempo"9.  

A partir do reconhecimento do Ser aqui e agora tem-se o ocasionamento 

imediato da correspondência entre este Ser e as possibilidades - no seu sentido lato -, 

pois o ser não se asujeita à uma definição pré-existente tampouco limitada à uma arte 

                                                 
6 CASARA, Rubens R. R. Processo penal do espetáculo [recurso eletrônico]: (e outros ensaios). 

2.ed. Tirant Lo Blanch. 2018. 
7 CAMUS, Albert. O avesso e o direito [recurso eletrônico]. Tradução Valerie Rumjanek. -1.ed. 

Rio de Janeiro: Record, 2019, p. 19. 
8 CAMUS, Albert. O avesso e o direito [recurso eletrônico]. Tradução Valerie Rumjanek. -1.ed. 

Rio de Janeiro: Record, 2019, p. 21. 
9 CAMUS, Albert. O avesso e o direito [recurso eletrônico]. Tradução Valerie Rumjanek. -1.ed. 

Rio de Janeiro: Record, 2019, p. 23. 
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de viver expressada. Cumpre destacar que a arte de viver desenvolvida pelo ser 

humano também revela a tarefa que consiste no impedimento de desfazimento do 

mundo. Trata-se, portanto, de um dinamismo das artes de viver. 

O questionamento e a afirmativa a seguir demonstram muito bem o que se passa 

de problemático tanto na vida quanto no Direito, com os devidos ajustes, por evidente:  

Que importam os sofrimentos de um homem velho quando a vida nos 

ocupa inteiramente? 

[...] 

Condenavam-o ao silêncio e à solidão.10 

Na vida verifica-se que os jovens não manifestam muito interesse em ouvir os 

mais velhos, em despender tempo e atenção a eles, o que Camus vai arrematar dizendo 

que ser ignorado é o que há de mais terrível para quem se é velho. Já no que se refere 

ao Direito, tanto o questionamento quanto a afirmativa podem ser lidos como em 

referência aos vulneráveis.  

No caso do processo penal, considerando que o momento é algo crucial para 

delimitar quem é o débil, independente de quem o seja em específico, denota-se que os 

sofrimentos acometidos ao débil no processo penal juntamente de sua condenação ao 

silêncio e à solidão na medida em que os focos mudam rapidamente e hiperaceleração 

tão marcante da contemporaneidade impede que o seu acolhimento seja minimamente 

digno é um fato que assombra com muito impacto. 

Se percebe um grande descompasso entre esta hiperaceleração (bem como o 

imediatismo) e o tempo necessário que o ser precisa. Não é devido replicar toda esta 

pressa que a vida contemporânea se tornou em todos os aspectos que lhe compõe sob 

a consequência de se atropelar e de se perder; de se confundir ou mesmo de se esquecer. 

Cada coisa requer o seu tempo; seja na vida seja no Direito. 

Não sem razão Albert Camus expõe a seguinte afirmação: 

                                                 
10 CAMUS, Albert. O avesso e o direito [recurso eletrônico]. Tradução Valerie Rumjanek. -1.ed. 

Rio de Janeiro: Record, 2019, p. 31. 
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De repente, ele descobre que amanhã será igual, e depois de amanhã, e 

todos os outros dias. E essa irremediável descoberta o esmaga. São 

ideias semelhantes que nos fazem morrer. Por não conseguir suportá-

las, as pessoas se matam - ou, quando se é jovem, fazem-se frases sobre 

elas.11 

É a naturalização do absurdo. A conformidade de que as possibilidades se 

esgotaram e que nada, então, poderia ser feito. O nascedouro das artes de viver nos 

tempos/momentos de catástofres. O perfeito retrato que é visto no caso do menino que 

assistiu a morte de sua vó que tanto lhe oprimia: "mas o menino mais novo acabava vendo 

nisso apenas uma outra comédia, uma encenação mais requintada. Não estava preocupado"12. 

Mesmo que Camus não deixe nenhuma margem de dúvida quanto a seu apetite 

de viver, seu desejo intenso pela vida, pelo sol, pelo clima e pelas navegações em 

pensamentos, a morte é um ponto que também merece igual destaque, isto é, deve-se 

encará-la devidamente, pois "[...] A morte [está] para todos, mas cada um com a sua morte. 

Afinal, o sol nos aquece os ossos, apesar de tudo". 13 

Em soma a este ponto, o autor ainda revela que "[...] compreendo que se possa 

desejar morrer, porque, diante de certa transparência da vida, nada mais tem importância"14. A 

vulnerabilidade assusta. Incomoda e também restringe o caminho até que se tenha o 

desfecho de superação. Não é distante daquilo que se enfrenta e ocorre no Direito, 

dentro das devidas proporções que lhe são peculiares, por evidente. 

 

2. O ESTADO DA ARTE DO PROCESSO PENAL BRASILEIRO NO INÍCIO DA 

SEGUNDA DÉCADA DO SÉCULO VINTE UM: SERIA O CASO DE UMA ODE 

NECESSÁRIA AO PROCESSO PENAL DEMOCRÁTICO? 

                                                 
11 CAMUS, Albert. O avesso e o direito [recurso eletrônico]. Tradução Valerie Rumjanek. -1.ed. 

Rio de Janeiro: Record, 2019, p. 33-34. 
12 CAMUS, Albert. O avesso e o direito [recurso eletrônico]. Tradução Valerie Rumjanek. -1.ed. 

Rio de Janeiro: Record, 2019, p. 36. 
13 CAMUS, Albert. O avesso e o direito [recurso eletrônico]. Tradução Valerie Rumjanek. -1.ed. 

Rio de Janeiro: Record, 2019, p. 37. 
14 CAMUS, Albert. O avesso e o direito [recurso eletrônico]. Tradução Valerie Rumjanek. -1.ed. 

Rio de Janeiro: Record, 2019, p. 45. 
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Início da segunda década dos anos 2000. Ainda permeia intensas e profundas 

discussões sobre o fundamento existencial do processo penal e a que ele se propõe para 

a vida contemporânea, em especial o caso brasileiro15. De antemão, é de se reconhecer 

que ao avançar no estudo desta complexa fenomenologia que caracteriza o processo 

penal, paralelamente, é emergido a necessidade de um esforço cognitivo suficiente que 

se encontra na sua leitura constitucional, tendo em vista que esse panorama de 

compreensão expõe o processo penal como instrumento (constitucional) de efetividade 

dos direitos e garantias fundamentais ou como sendo a revelação de “uma espécie de 

filtro corretivo ou de ponte entre o campo político e o processo penal” 16até mesmo porque o 

sistema jurídico tem manifestado com certa frequência o fenômeno fisiológico de 

multiplicação de leis, como diria Carnelutti, em face de seu quadro evolutivo e da 

sociedade em questão17. 

O futuro do Estado Democrático de Direito e da própria democracia – os quais 

repercutem diretamente no processo penal, naturalmente – depende da expansão 

progressiva das bases constitucionais para que não sejam colapsados, bem como 

mantenham a sustentabilidade do avanço civilizatório. Afinal, Estado Democrático de 

Direito é sinônimo de Estado Constitucional18. 

A leitura constitucional do processo penal é definida como o marco inicial de 

                                                 
15 Pois, ao que traz Gloeckner, “nem mesmo a existência de uma nova Constituição da República foi 

circunstância suficiente para que as práticas punitivas (e suas doutrinas colaboracionistas) fossem 

denunciadas ou mesmo enfrentadas como um problema efetivo de uma democracia a ser instalada no 

Brasil”. Desta feita, o caso brasileiro enquanto uma democracia por vir merece consideráveis 

atenções, concentrando-as mais precisamente na órbita do processo penal. GLOECKNER, 

Ricardo Jacobsen. Autoritarismo e processo penal [recurso eletrônico]: uma genealogia das 

ideias autoritárias no processo penal brasileiro. Volume 1. 1. Ed. Florianópolis: Tirant Lo Blanch, 

2018, p. 567. 
16 GLOECKNER, Ricardo Jacobsen. Autoritarismo e processo penal [recurso eletrônico]: uma 

genealogia das ideias autoritárias no processo penal brasileiro. Volume 1. 1. Ed. Florianópolis: 

Tirant Lo Blanch, 2018, p. 568. 
17 Por oportuno, “há de se compreender que quanto mais progride uma sociedade, e com ela o direito, tanto 

mais se multiplica o número das leis”, delimitando que o sintoma deste fenômeno nada mais é do 

que a tentativa de correspondência do Direito em detrimento da acelerada transformação das 

sociedades. CARNELUTTI. Francesco. Como nasce o direito. Tradução de Ricardo Rodrigues 

Gama. 4.ed. 2.tiragem. Campinas: Russel Editores, 2010, p. 45-46. 
18 CASARA, Rubens R. R. O estado pós-democrático (recurso eletrônico): neo-obscurantismo e 

gestão dos indesejáveis. 1ª ed. E-book. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2017, p. 10. 
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reflexão e compreensão, permitindo, desse modo, se dirigir aos questionamentos para 

que serve o processso penal e para quem. Sobre estes dois questionamentos em especial, 

Aury Lopes Jr. introduz que tratam-se  “(d)a luta (que) é pela superação do preconceito em 

relação à eficácia da Constituição no processo penal” onde há “[...] (a necessidade de) uma dupla 

conformidade que devem guardar as leis ordinárias: com a Constituição e com a CADH”, 19pois, 

como é reconhecido a existência de um grande desafio que norteia fundamentalmente 

o processo penal o qual pressupõe um grande esforço para sua concretização para além 

de uma instantaneidade, inevitavelmente tem-se que progressivos passos devem ser 

dados em direção ao projeto democrático fundante.  

Retomando a obra de Camus, tem-se uma importante passagem que muito 

define as inquietudes que tanto afloraram a mente de um jovem que vivenciava muitas 

experiências intensas e conflitantes; que demandavam certa reação ante pontuais 

provocações, o que acabou na seguinte afirmação do próprio autor: 

A miséria impediu-me de acreditar que tudo vai bem sob o sol e na 

história; o sol ensinou-me que a história não é tudo. Mudar a vida, sim, 

mas não o mundo do qual eu fazia minha divindade.20 

Carnelutti, por sua vez, também colecionou reflexões sobre as misérias do 

processo penal. Afinal, as misérias se alastram e penetram nos mais diversos campos 

que compõe a vida do ser humano. Um constante desafio, portanto. No mesmo sentido, 

Calamandrei leciona: “debaixo da ponte da justiça passam todas as dores, todas as misérias, 

todas as aberrações, todas as opiniões políticas, todos os interesses sociais [...]”. 21Se constata a 

reunião de inúmeros elementos que se desembocam em outros, delimitando, então, 

impacto que é experimentado em toda a sociedade. 

Nesse sentido, considerando que os sistemas jurídicos se encarregaram de lidar 

com tais questões, extrai-se que a tutela dos direitos e garantias fundamentais, 

incluindo os direitos humanos, constituem-se como a base do Estado Democrático de 

                                                 
19 LOPES JR., Aury. Fundamentos do Processo Penal (E-pub): introdução crítica. 5. ed. São Paulo: 

Saraiva Educação, 2019, p. 26-27. 
20 CAMUS, Albert. O avesso e o direito [recurso eletrônico]. Tradução Valerie Rumjanek. -1.ed. 

Rio de Janeiro: Record, 2019, p. 13. 
21 CALAMANDREI, Piero. Ele os juízes, vistos por um advogado. 2ª.ed. São Paulo: Martins 

Fontes, 2015, p. 179. 
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Direito onde a Constituição é encarada como uma reserva ético-político-normativa de 

segurança aos cidadãos capaz de fazer jus aos marcados evolutivos alcançados pela 

sociedade em referência.  

Em que pese a constatação teórica sobre a vasta heterogeneidade e diversidade 

semântica atinente aos direitos fundamentais22, deve-se depreender que os direitos e as 

garantias fundamentais, termos encontrados na própria Constituição Federal brasileira 

de 1988, abrangem toda uma categoria de direitos mais caros que foram conquistados 

ao longo das lutas sociais e, mais precisamente, de marcos históricos do segundo pós-

guerra. Em suma, são considerados como os valores supremos do Estado Social e 

Democrático de Direito, 23demostrando, desta forma, que a seriedade para com a 

temática está para além de simples retórica ao mesmo tempo que não se prende a uma 

efemeridade.  

No campo do processo penal, sob o prisma constitucionalista democrático, é 

requerido um conjunto mínimo de princípios que são direcionados firmemente a uma 

proteção de qualquer cidadão e cidadã em face do arbítrio e abuso estatal ao passo que 

é ressaltado a maximização de liberdades e minimização da intervenção punitiva24. 

A jurisdição penal deve necessariamente se alinhar à Constituição Federal e aos 

documentos de Direitos Humanos – Declarações e Pactos Internacionais –, uma vez que 

os giros jurídico-histórico-sociais reclamam pelo abandono de conceitos e pensamentos 

superados onde a invocação de apoios já superados no contexto de sistemas processuais 

atuais cada vez mais complexos é uma profunda ilógica25.  

                                                 
22 Nesse sentido, SARLET, Ingo W. A eficácia dos direitos fundamentais. 13.ed. Porto Alegre: 

Livraria do Advogado, 2018, p. 27 et seq. 
23 Pinho, Ana Cláudia Bastos de. Precisamos falar sobre garantismo: limites e resistência ao poder 

de punir/ Ana Cláudia Bastos de Pinho, Fernando da Silva Albuquerque. 2.ed. São Paulo: Tirant 

Lo Blanch, 2019, p. 73. 
24 CRUZ, Rogerio Schietti M. Rumo a um processo penal democrático. R. EMERJ, Rio de Janeiro, 

v. 21, n. 3, t. 1, p. 36-54, set-dez., 2019, p. 37. 
25 Alexandre Morais da Rosa, nesse raciocínio, afirma que “manter-se a noção histórica somente ajuda 

a obscurecer, confundir e impedir a leitura constitucionalmente adequada dos lugares e funções do e no 

processo penal”. ROSA, Alexandre Morais da. Procedimentos e Nulidades no Jogo Processual 

Penal: ação, jurisdição e devido processo legal. Florianópolis: Empório Modara-EMais, 2018, p. 

47. 
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Deve-se não só haver uma superação e otimização constitucional das 

legislações, mas também cultural – quiçá até mais emergencial que qualquer outra coisa 

– a fim de permitir a máxima confluência entre o Direito e a dinâmica da sociedade 

dentro do cenário democrático projetado. É preciso depreender significativos esforços 

ao enfrentar os aguilhões que acompanham a evolução do ordenamento jurídico, 

mormente quando se delineia os giros linguísticos investidos para o uso da justiça 

criminal como mecanismo de repressão da diversidade de condutas ou discursos 

supostamente antidemocráticos e antissociais, por tendência natural desta evolução26, 

os quais, na realidade, se apropriam fajutamente no escopo de legitimar as bases de 

pensamento autoritário. 

Goyard-Fabre esclarece, apropriando-se de densas investigações e estudos, que 

é no campo do direito que os postulados da razão encontram privilégio para se 

manifestarem com maior nitidez, 27dando motivos para que a transformação da razão 

venha alcançar patamares de discussão cada vez mais elevados e densos, mormente 

pelo fato de a vida democrática contemporânea expressar um dinamismo complexo. 

Ainda, na seara de uma reflexão crítica sobre o direito, a fim de “orientar-se no 

pensamento” por meio do “tribunal crítico da razão”, cumpre, então, “definir, através das 

disposições do direito estatutário (ou positivo), as condições que possibilitam sua inteligibilidade 

e sua validade”. 28 

É por isso que uma valiosa conclusão proferida por Coutinho é cabível a este 

ponto dos postulados da razão, pois: 

Constata-se que todo conhecimento é histórico e dialético. Histórico 

porque é sempre fruto de determinado momento de uma certa 

sociedade. Dialético porque, além de ser reflexo das condições 

                                                 
26 Carnelutti, nesse sentido, ensinava que “a evolução do ordenamento jurídico é, exatamente, no 

sentido do emprego da pena com o fim de reprimir uma diversidade cada vez maior das chamadas condutas 

anti-sociais”. CARNELUTTI. Francesco. Como nasce o direito. Tradução de Ricardo Rodrigues 

Gama. 4.ed. 2.tiragem. Campinas: Russel Editores, 2010, p. 29. 
27 GOYARD-FABRE, Simone. Filosofia crítica e razão jurídica. Tradução Maria Ermantina de 

Almeida Prado Galvão; revisão da tradução Márcia Valéria Martinez de Aguiar. São Paulo: 

Martins Fontes, 2006, p. 12. 
28 GOYARD-FABRE, Simone. Filosofia crítica e razão jurídica. Tradução Maria Ermantina de 

Almeida Prado Galvão; revisão da tradução Márcia Valéria Martinez de Aguiar. São Paulo: 

Martins Fontes, 2006, p. 73. 



149 

 

materiais de seu tempo, atua sobre esta materialidade, alterando-a. Em 

outras palavras: todo saber é condicionado e condicionante.29 

Ora, sendo o conhecimento um fruto crescido das peculiaridades do tempo e 

das interações ocorridas no respectivo lapso temporal ter-se-á que a sua constituição 

pressupõe um caráter não estático, razão pela qual, ao deslocar essa compreensão para 

o campo do processo penal, mais especificamente ao mister jurisdicional, resta forçoso 

o entendimento de que “o juiz não é mero ‘sujeito passivo’ nas relações de conhecimento” 30e, 

assim sendo, o princípio da imparcialidade e da inércia da jurisdição, a título de 

exemplos, seriam produtos do próprio reconhecimento desta condição humana do 

julgador e de construtor da realidade do mundo em que vive. 

É de suma importância enfatizar que o Direito lida com o tempo e, 

principalmente, momentos. No enfoque do processo penal, valendo-se do momento 

(demarcação temporal) e das virtudes da razão, denota-se que a parte vulnerável-débil 

é o acusado enquanto no momento do crime é a vítima e no momento da execução da 

pena é o condenado. 31Dessa maneira compreendido, percebe-se que os discursos 

populistas substancialmente antidemocráticos promovem profundas deturpações 

instigando vieses que se prestam a minar as bases democráticas e civilizatórias em prol 

de sensacionalismos tão aclamados vozes apaixonadas e descompromissadas. Um processo 

penal acusatório-democrático, marcado pelas garantias e direitos fundamentais, se 

concretiza para deslegitimar o exercício autoritário do poder de punir do Estado. 

O próprio fundamento de existência do Estado, encontrando seu arcabouço nas 

normas jurídicas, está relacionado diretamente com o direito, haja vista que impera 

reconhecer que o Estado é derivado do direito32, razão pela qual qualquer atuação 

Estatal exercida traz, em sua essência, o direito e, desse modo, ocasiona sempre a devida 

                                                 
29 COUTINHO, Jacinto Nelson de Miranda. Introdução aos princípios gerais do processo penal 

brasileiro. Revista da Faculdade de Direito da UFPR, Curitiba, a. 30, n. 30, 1998, p. 171. 
30 COUTINHO, Jacinto Nelson de Miranda. Introdução aos princípios gerais do processo penal 

brasileiro. Revista da Faculdade de Direito da UFPR, Curitiba, a. 30, n. 30, 1998, p. 171. 
31 Tomando como base o ensinamento de Ferrajoli, os autores enfatizam a importância de definir 

o momento em que se analisa para, então, verificar quem seria a parte débil a fim de propiciar as 

devidas tutelas. CARVALHO, Amilton Bueno; Carvalho, Salo. Aplicação da Pena e Garantismo. 

3.ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2004. p. 20. 
32 CARNELUTTI. Francesco. Como nasce o direito. Tradução de Ricardo Rodrigues Gama. 4.ed. 

2.tiragem. Campinas: Russel Editores, 2010, p. 55. 
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observância para com o respeito a ser empregado, tornando-se mais nítido essa 

compreensão quando se inclina para a figura do Poder Judiciário sendo entendido 

como o guardião do direito (e garantias fundamentais) de uma sociedade estabilizada 

e dinâmica através do diálogo, da discussão e da argumentação presentes no processo 

e na decisão judicial em virtude de serem elementos-condições primordiais para se ter 

justeza no decidido e concretizar a juridicidade. 

Nos tempos de crise é comum perceber o agravamento dos sintomas da inflação 

da justiça criminal que já se encontra em dimensões patológicas onde a ilusão da 

pretensão panjudicialista continua exercendo fortes influências na condução do direito 

penal e do processo penal ocasionando, como resultado, na sua apostada como sendo 

o remédio 33para solucionar todos os impasses e tensões que não encontram uma 

resolutividade pragmática externa. Seria, então, a crença de que o Poder Judiciário seria 

o competente para dirimir todos os conflitos sociais.  

Notadamente, a deturpação que esta lógica provoca na atividade jurisdicional é 

vulgar, ainda que a excepcionalidade seja capaz de criar um cenário sedutor onde há 

uma certa permissibilidade em atropelar regras – entendidas como excesso burocrático 

ou excesso de formalidade; “plano de máxima abstração” 34– em prol de uma 

resolutividade, como anteriormente destacado. 

No seio da modernidade democrática não há tolerância para a negação ou 

desconstituição do alto valor inerente aos direitos e garantias fundamentais dos 

cidadãos, especialmente pelo respeito às regras do Direito Processual Penal também 

serem um demonstrativo do grau de civilidade de uma sociedade. 35 

                                                 
33 FERRAJOLI, Luigi. Direito e Razão: teoria do garantismo penal. Tradução de Ana Paula 

Zomer Sica, Fauzi Hassan Choukr, Juarez Tavares e Luís Flávio Gomes. São Paulo: Editora 

Revista dos Tribunais, 2002, p. 451. 
34 Refere-se ao que Zaffaroni trata acerca da “armadilha da abstração”, advertindo que ela 

“consiste em pretender a existência de um direito à segurança volátil. Isso não é mais do que um 

recurso retórico de clonagem de direitos e realidades”. ZAFFARONI, Eugenio Raúl. A palavra 

dos mortos: conferências de criminologia cautelar. São Paulo: Saraiva, 2013, p. 463. 
35 COUTINHO, Jacinto Nelson de Miranda. Observações sobre os sistemas processuais penais. 

Organizadores: Marco Aurélio Nunes da Silveira e Leonardo Costa de Paula. Curitiba: 

Observatório da Mentalidade Inquisitória, 2018. (Escritos do Prof. Jacinto Nelson de Miranda 

Coutinho; 1), p. 104. 
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Vige o imperativo constitucional como o parâmetro de desenvolvimento, dando 

espaço a uma guinada do Direito Processual Penal para a efetividade do sistema 

acusatório o qual tem, por seu turno, o escopo de garantir a democraticidade, 36pois, neste 

diapasão, a mera instituição formal de um regime democrático não é capaz de, por si 

só, eliminar as raízes herdadas de um regime autoritário e de profundas inseguranças.  

Quando se menciona que o Estado-juiz está para dizer “qual o direito”, por meio 

da decisão judicial, refere-se para a ideia de legislação que irá trazer quais previsões do 

ordenamento jurídico sobre este direito 37a fim de gerar uma resposta que seja 

convertida em satisfação da pretensão anteriormente invocada, sem perder de vista que 

exsurge a exigência de ressonância constitucional.  

Ademais, o julgador exerce seu ofício embasando-se na “lógica dedutiva, que deixa 

ao inquisidor a escolha da premissa maior, razão pela qual pode decidir antes e, depois, buscar, 

quiçá obsessivamente, a prova necessária para justificar a decisão”. 38Nesse sentido, sob a 

égide de um modelo antidemocrático – ou inquisitório –, tem-se, ainda segundo 

Coutinho, que “um sistema com a referida estrutura, como parece elementar, tende a prevalecer 

no tempo, embora passível de mudanças secundárias [...] e continuará prevalecendo – até porque 

sustenta o status quo e, portanto, serve a quem detém o poder em qualquer regime [...]”.39 

A mudança de um regime para outro é demasiadamente complexa, sendo tal 

período caracterizado por uma defasagem normativa que implica na ausência de 

supremacia constitucional em razão de que a instituição formal deve, necessariamente, 

                                                 
36 COUTINHO, Jacinto Nelson de Miranda. Observações sobre os sistemas processuais penais. 

Organizadores: Marco Aurélio Nunes da Silveira e Leonardo Costa de Paula. Curitiba: 

Observatório da Mentalidade Inquisitória, 2018. (Escritos do Prof. Jacinto Nelson de Miranda 

Coutinho; 1), p. 110. 
37 CARNELUTTI. Francesco. Como nasce o direito. Tradução de Ricardo Rodrigues Gama. 4.ed. 

2.tiragem. Campinas: Russel Editores, 2010, p. 09. 
38 COUTINHO, Jacinto Nelson de Miranda. O papel do juiz no processo penal. In: COUTINHO, 

Jacinto Nelson de Miranda (coord.) Crítica à teoria geral do direito processual penal. Rio de 

Janeiro: Renovar, 2001, p. 25. 
39 COUTINHO, Jacinto Nelson de Miranda. O papel do juiz no processo penal. In: COUTINHO, 

Jacinto Nelson de Miranda (coord.) Crítica à teoria geral do direito processual penal. Rio de 

Janeiro: Renovar, 2001, p. 24;31. 
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estar em compatibilidade com a sua instituição substancial40, bem como proceder com 

o desapego em relação aos resquícios do regime autoritário supostamente superado; 

supostamente deixado para trás.  

No caso brasileiro, as suas práticas punitivas revelam uma dimensão expressiva 

do encurralamento sofrido pelo processo penal na sua origem autoritária. Em denso 

estudo a respeito do processo penal brasileiro, Ricardo Gloeckner analisa os 

fundamentos epistemológicos os quais se deram pela penetração do jurídico na cultura 

tecnicista onde foi se formando uma estrutura que prevê a supremacia dos direitos 

supraindividuais que acaba por deformar o contraditório pelo fato de o Ministério 

Público passar a dispor de poderes desmedidos e ilegítimos, em muitas vezes. Cria-se 

um sistema onde a produção da prova não encontra certo parâmetro limitativo de sua 

legalidade, promovendo maior azo às aberrações de livre convencimento motivado do 

julgador legitimado pela busca da verdade real e, por consequência, afastamento da 

presunção de inocência. A publicidade inerente ao processo sofre ora 

excepcionalidades quanto a sua realização ora espetacularizações que vão de encontro 

com as premissas inquisitoriais-condenatórias suportadas pela mortificação das 

nulidades e, de igual forma, do devido processo legal. 41 

A busca por limitações dos espaços de arbitrariedades e de opressões é um pilar 

do Estado Democrático de Direito. Segundo Binder, tem-se que: 

[...] em um Estado de Direito, o julgamento de uma pessoa, em 

consequência do qual ela pode perder sua liberdade, às vezes pelo resto 

de sua vida, está regulado por um conjunto de princípios 

historicamente configurados e que têm como finalidade proteger os 

cidadãos das arbitrariedades cometidas ao longo da história por esse 

poder de encarcerar os concidadãos que se reconhece ao Estado [...].42 

                                                 
40 MEZAROBBA, Glenda. O que é justiça de transição? Uma análise do conceito a partir do caso 

brasileiro. In: SOARES, Inês Virgínia Prado; KISHI, Sandra Akemi Shimada. (Orgs.). Memória e 

Verdade: A justiça de transição no Estado Democrático de Direito. Belo Horizonte: Fórum, 2009, 

p. 41. 
41 GLOECKNER, Ricardo Jacobsen. Um “novo” liberalismo processual penal autoritário?. In: 

Plea Bargaining. GLOECKNER, Ricardo Jacobsen. 1. ed. Florianópolis: Tirant Lo Blanch, 2020, p. 

180-181. 
42 BINDER, Alberto. O Descumprimento das Formas Processuais: Elementos para uma crítica da 

teoria unitária das nulidades no processo penal. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2003, p. 41. 
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Ao passo que é desenvolvido essa noção essencial para a compreensão 

suficiente da complexidade que permeia o Estado Democrático de Direito, 

naturalmente, como já antecipado. os direitos e as garantias fundamentais expressos na 

Constituição Federal, com inclusão dos documentos sobre Direitos Humanos, são os 

principais limitadores do exercício de poder43, isto é, se revelam como óbices 

necessárias à vazão do terror punitivo que tende a fertilizar a barbárie. 

Noutro giro, é uma demasiada dificuldade proceder numa dissociação entre o 

caráter político e as instituições democráticas no que se refere a historicidade do 

processo penal, notadamente a tensão existente entre experiência – tradição histórica – 

e expectativa. Os critérios de democraticidade e de constitucionalidade tornaram os 

vetores propostos a irradiar o processo penal, isto é, as discussões quanto a gestão dos 

critérios de democraticidade e de constitucionalidade é elemento chave para pensar e 

dinamizar durante os tempos de crise(s) e insegurança jurídica44. 

Numa adequação à exigência de democraticidade no processo penal, tendo sido 

fincadas as bandeiras da presunção de inocência – in dubio pro reo – e da imparcialidade 

do julgador, verifica-se que sua estrutura de contenção do poder punitivo deve ser fiel 

e sólida, isto é, não sendo passível de profanações que venham a ensejar o verdadeiro 

in dubio pro hell tão criticado por Alexandre Morais da Rosa e Salah Khaled Jr45.  

Não se pode permitir, por desapego aos valores acusatório-democráticos e 

perversidade interpretativas, que os parâmetros constitucionais sejam forçosamente 

adequados a cultura autoritária que tanto insiste em prevalecer. Ora, impera-se 

                                                 
43 CASARA, Rubens R. R. O estado pós-democrático (recurso eletrônico): neo-obscurantismo e 

gestão dos indesejáveis. 1ª ed. E-book. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2017, p. 10. 
44 Augusto Jobim do Amaral com muita maestria se debruça sobre o questionamento acerca do 

que se pode obter dos critérios de democraticidade e de constitucionalidade voltados as 

possibilidades que incidem no processo penal, considerando, por evidente, a historicidade que o 

constitui. De fato, trata-se de uma temática muito cara e densa, fazendo, portanto, a devida 

remissão, haja vista que o presente trabalho não se volta, precisamente, a este ponto, embora haja 

algum contato signifcativo. Cf. AMARAL, Augusto Jobim. do Tempo, democracia e regimes de 

historicidade no processo penal. In: GAUER, Ruth Maria Chittó (org.). Tempo & Historicidade. 

Porto Alegre: EDIPUCRS, 2016, p. 132-157. 
45 ROSA, Alexandre Morais da. In dubio pro hell 1: profanando o sistema penal / Alexandre 

Morais da Rosa, Salah H. Khaled Jr. 4.ed., rev. e ampl. Florianópolis: Emais, 2020, p. 28. 
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exatamente o contrário. Há de ser superado os pesadelos dos tempos sombrios de 

inquisitorialidade com coragem e coerência que se exige por meio do imperativo 

constitucional-democrático46. 

Sendo percebido que há uma constante onda de profanação do sistema penal, 

com maior ênfase o processo penal, onde há um verdadeiro in dubio pro hell, verifica-se 

que o enfrentamento a ser assumido se realiza pela purificação e enaltecimento da Santa 

Trindade: acusação-jurisdição-processo, como dirá Lopes Jr., a qual é a responsável por 

garantir a democraticidade com o devido vigor. 

“O futuro democrático do processo penal aponta na direção de um sistema de essência 

acusatória” 47ocorre que esta direção impõe um alto preço a se pagar por todos, sejam 

juízes, sejam jurisdicionados, seja a própria sociedade, conforme já dito. Em síntese, é a 

exata definição do termo democraticidade, no sentido para além do acusatório por 

reivindicar toda uma performatividade coerente e integrativa, à luz do pensamento de 

Rui Cunha Martins. A concepção de sistema acusatório mantém um núcleo comum que 

reúne o contraditório, na sua máxima eficácia, e a imparcialidade, na própria 

perspectiva de supremacia deste princípio no processo penal, como evitação de 

reducionismo que é tão perigoso ao vigor democrático. 48 

A sobrevivência do processo penal – na expectativa de a realidade atual não ser 

mero “cuidado paliativo” deste – está no seu reconhecimento como “um espaço em que 

ainda é possível batalhar por aspirações democráticas – mesmo que reduzidas e alimentadas por 

diversas contramarchas, lutas e resistências”.49 

                                                 
46 Em arremate, ainda quanto aos citados autores, estes defendem que “é preciso fazer uma clara 

opção pelo devido processo legal substancial, cada um no seu quadrado, sem funções de acusação e gestão 

da prova por parte do julgador (não podendo se confundir com um dos jogadores), fundado na dignidade da 

pessoa humana – e, logo, na presunção de inocência [...] in dubio pro reo ou in dubio pro hell?”. ROSA, 

Alexandre Morais da. In dubio pro hell 1: profanando o sistema penal / Alexandre Morais da 

Rosa, Salah H. Khaled Jr. 4.ed., rev. e ampl. Florianópolis: Emais, 2020, p. 30. 
47 COUTINHO, Jacinto Nelson de Miranda. Introdução aos princípios gerais do processo penal 

brasileiro. Revista da Faculdade de Direito da UFPR, Curitiba, a. 30, n. 30, 1998, p. 179. 
48 LOPES JR., Aury. Fundamentos do Processo Penal (E-pub): introdução crítica. 5. ed. São Paulo: 

Saraiva Educação, 2019, p. 204. 
49 GLOECKNER, Ricardo Jacobsen. Um “novo” liberalismo processual penal autoritário?. In: Plea 

Bargaining. GLOECKNER, Ricardo Jacobsen. 1. ed. Florianópolis: Tirant Lo Blanch, 2020, p.  104. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A partir do presente estudo, pode-se concluir que as conexões entre Direito e 

Literatura são riquíssimas e muito podem contribuir no avanço do pensamento 

jurídico, especialmente as delicadas questões que permeiam o processo penal, como 

visto. Desde Camus em o Avesso e o Direito até as doutrinas jurídicas mais clássicas se 

percebe que sempre há questões porosas que acabam por gerar relutância no seu devido 

enfrentamento, seja pela alta complexidade que as envolve, mormente em se tratando 

de sociedades cada vez mais complexas e dinâmicas, seja pelo próprio incômodo 

peculiar que lhe cabe. 

De um modo ou de outro, as misérias e as injustiças da vida são atemporais. As 

angústias experimentadas pelos escritores e pelos doutrinadores são compartilhadas e 

dialogadas naturalmente onde as suas competências direcionam a propagação de tais 

pensamentos, reflexões e hipóteses. 

Se Camus destaca um apetite desgovernado de viver, de buscar a iluminação do 

sol e o aquecer de seus ossos na medida em que a vida é digna de ser vivida, algo 

desejado, no processual penal brasileiro a luta por um processo penal democrático 

também é digna de perpetuidade que abrange desde a sua instalação ainda por vir até 

a sua manutenção de modo duradouro. 

Misérias e injustiças são inerentes e, portanto, sempre reclamarão a atenção de 

qualquer ser para que não sejam predominantes. Que a vida não seja governada por 

juízes que tão somente se colocam a dar uma resposta, bem como as artes de viver 

desenvolvidas para suportar os tempos de catástrofes não sejam levantadas a um 

patamar de regra. 

Toda a história e o peso imbricado na conquista dos direitos e garantias 

fundamentais estampados na Constituição Federal devem ter o seu devido valor e a sua 

devida atenção. Não se pode permitir ruir os avanços civilizatórios somente porque se 

reconhece a tendência de naturalizar o absurdo; de espetacularizar a vida, o sofrimento 

e o julgamento. 
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Em suma, trata-se mais de percorrer nas investigações da cultura que forma 

uma sociedade e as direções que são projetadas desde o presente em sentido ao futuro, 

lembrando das lições do passado e todo o conjunto que a forma(ra)m. Valendo-se de 

que as perguntas movem e transformam o mundo, a partir deste diálogo proposto, 

percebe-se que o questionamento quanto ao lugar e a finalidade do Direito continua a 

estimular novas pesquisas e inquietações a fim de encontrar respostas e refrigério tão 

almejados por uma sociedade tão apressada e complexa. 

Seja a literatura seja o processo penal, ambos merecem fomento e valor. São 

dignos de profundidade e de interesse, pois a vida de cada um é refletida em ambos os 

campos. 
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PROCESSO PENAL A MARTELADAS: ENSAIO SOBRE A 

VERDADE DA ILUSÃO E SOBRE A ILUSÃO DA VERDADE 

Luiz Eduardo Cani1 

INTRODUÇÃO 

As críticas de Friedrich Nietzsche à modernidade ou, melhor, às ilusões da 

modernidade, apesar da pertinência, são frequentemente refutadas pelos juristas – 

sobretudo pelos que só conhecem o nome do filósofo associado a duas ou três frases 

inscritas em memes que circulam pela internet. Refutar o que não se conhece: atitude 

clássica de negação, característica do medo que se tem do desconhecido2. Isso não é sem 

motivo, pois o perspectivismo de Nietzsche3 destruiria qualquer possibilidade de se 

continuar a falar em uma Verdade4, mormente numa Verdade processualmente 

atingível. 

Os juristas, em geral ceguinhos e alheios ao mundo em que vivem, preferem as 

certezas ilusórias, recheadas de metáforas e metonímias as quais chamam de verdade 

(ou Verdade). Quando não se tem linguagem para dizer – e isso ocorre a todo momento 

– recorre-se a mitos. O mito vai no início e serve de princípio a partir do qual se constrói 

os sentidos5. Portanto, os princípios jurídicos são os mitos que se colocam para, a partir 

                                                 
1 Doutorando em Ciências Criminais na Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul 

(2019-2022), bolsista da CAPES. Professor e Advogado. luizeduardocani@gmail.com. 
2 Vide SOUZA, Ricardo Timm de. Ainda além do medo: filosofia e antropologia do preconceito. 

2. ed. Porto Alegre: Editora Fi, 2015 e PINTO, Graziela Costa; DUNKER; Christian Ingo Lenz. 

Medo. São Paulo: Duetto, 2010. 
3 “No conjunto da obra de Nietzsche [...] este livro tem uma posição ímpar: faz parte do que 

convencionalmente é chamado ‘período positivista’, inaugurado com Humano, demasiado humano 

(1878), e ao mesmo tempo traz intuições e questões que caracterizam a derradeira postura do 

autor, o seu ‘perspectivismo’.” SOUZA, Paulo César de. Posfácio. In: NIETZSCHE, Friedrich. A 

gaia ciência. Trad. Paulo César de Souza. São Paulo: Companhia das Letras, 2012, p. 305-306. 
4 Por Verdade designa-se aqui o todo que impossibilita qualquer equivocidade e neutraliza a 

multiplicidade de sentidos. 
5 O “mito [...] [abre] um campo de discussão que não pode ser olvidado [...]. as palavras não 

expressam; não conseguem dizer, isto é, há sempre um antes do primeiro momento; um lugar que é, 

mas do qual nada se sabe, a não ser depois, quando a linguagem começa a fazer sentido. Nesta parca 

dimensão, o mito pode ser tomado como a palavra que é dita, para dar sentido no lugar daquilo que, 

em sendo, não pode ser dito. [...] seja na ciência, seja na teoria, no principium está um mito; sempre! 

Só isso, por sinal, já seria suficiente para retirar, dos impertinentes legalistas, a muleta com a qual 

mailto:luizeduardocani@gmail.com
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daí, construir o que se chama Direito. 

Quem assim procede muitas vezes esquece o que fez, mas a esmagadora maioria 

dos juristas sequer está ciente de que é preciso fazê-lo, na medida em que tudo o que se 

pensa que se sabe, se diz na, da e pela linguagem, mas o Direito permanece, em grande 

medida, amarrado às discussões legalistas. Não se fala do que se vê, mas da linguagem, 

e não se vê a linguagem. Há uma disjunção entre ver e dizer6, entre sujeito e objeto, que 

não pode, de maneira nenhuma, ser transposta. É preciso improvisar – e o improviso 

só pode ser linguístico. 

Daí o problema: como filosofar com o martelo no processo penal para rachar os 

pés de barro do ídolo ao qual se chama Verdade e, com isso, mostrar a ilusão da 

Verdade e a verdade da ilusão? O objetivo geral é furtar o martelo de Nietzsche e, com 

esse, rachar a Verdade. Nesse sentido, no primeiro item se analisará o que há de moral 

nas discussões acerca da oposição verdade/mentira no processo penal, depois se 

resgatará o martelo de Nietzsche e, por fim, se navegará além da moral, com Nietzsche, 

numa paródica batalha contra a Verdade. 

 

                                                 
querem, em geral, sustentar, a qualquer preço, a segurança jurídica, só possível no imaginário, por 

elementar o lugar do logro, do engano, como disse Lacan; e aí está o direito. [...] Por outro lado – 

e para nós isso é fundamental –, depois do mito há que se pensar, necessariamente, no rito. Já se 

passa para outra dimensão, de vital importância, mormente quando em jogo estão questões 

referentes ao Direito Processual e, em especial, aquele Processual penal.” COUTINHO, Jacinto 

Nelson de Miranda. Introdução aos princípios gerais do processo penal brasileiro. Revista da 

Faculdade de Direito. Universidade Federal do Paraná, Curitiba, v. 30, n. 30, p. 163-198, 1998, p. 

164-165. 
6 “O verdadeiro não se define por uma conformidade ou uma forma comum, nem por uma 

correspondência entre as duas formas. Há disjunção entre falar e ver, entre o visível e o 

enunciável: ‘o que se vê não se aloja mais no que se diz’, e inversamente. A conjunção é impossível 

por duas razões: o enunciado tem seu próprio objeto correlativo, que não é uma proposição a 

designar um estado de coisas ou um objeto visível, como desejaria a lógica; mas o visível não é 

tampouco um sentido mudo, um significado de força que se atualizaria na linguagem, como 

desejaria a fenomenologia. O arquivo, o audiovisual é disjuntivo. [...] Entre os dois, há um 

perpétuo corte irracional.” DELEUZE, Gilles. Foucault. Trad. Claudia Sant’Anna Martins. São 

Paulo: Brasiliense, 2019, p. 68-69. 
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1. SOBRE VERDADE E MENTIRA NO PROCESSO PENAL: AINDA UMA 

DISCUSSÃO MORAL (?) 

Michel Foucault provou que até o século XIII as práticas agonísticas do estilo 

acusatório de processo não tinham espaço para decidir a Verdade. A Verdade era, em 

maior ou menor grau, uma Verdade divina que estava dada e só precisava ser 

reconhecida. Ordálios, juízos divinos, juramentos e duelos eram formas de um suposto 

acesso à Verdade, pertencentes ao velho direito germânico, cujos estilhaços eram 

encontrados pelo menos até o século XIII. Não havia, naquela época, um julgamento 

com as características atuais. Foi apenas com a criação de um sistema de provas legais 

que a Verdade foi deslocada e transferida. O estilo inquisitório canônico possibilitou a 

criação de um poder de decisão sobre a Verdade justo por meio da transferência da 

verdade divina para uma verdade cognoscível. Esse câmbio legitima a jurisdição (juris 

dictio) na medida em que pressupõe o dizer verdadeiro (vere dictio)7. Uma Verdade 

inteira, que estava localizada no interior dos hereges e precisava ser extraída tomou de 

assalto o lugar da Verdade divina. O melhor instrumento para a extração era a tortura8. 

De lá para cá, muito mudou, mas interessa aqui apenas o que se continua a dizer 

sobre a Verdade e o processo. A velha concepção do processo penal como um apêndice 

do direito penal, vigente na Itália até a separação do conteúdo programado por meio 

do Regio decreto 652, de 30 de setembro de 19389, ainda afeta diretamente os brasileiros. 

Um estatuto de autonomia científica, por assim dizer, só foi construído para o processo 

penal no século XX. Ainda assim, continua-se a pensar os fatos a apurar por meio de 

um processo como dados, indiscutíveis, isto é, como se fossem enunciados de direito 

                                                 
7 Vide FOUCAULT, Michel. Malfazer, dizer verdadeiro: função da confissão em juízo: curso em 

Louvain, 1981. Trad. Ivone Benedetti. São Paulo: Martins Fontes, 2018. 
8 Foucault girou, girou e girou, de modo a abordar tudo isso diversas vezes sob prismas distintos: 

FOUCAULT, Michel. Teorias e instituições penais. Curso no Collège de France (1971-1972). 

Trad. Rosemary Costhek Abilio. São Paulo: Martins Fontes: 2020; FOUCAULT, Michel. A verdade 

e as formas jurídicas. Conferências proferidas na PUC-Rio do Michel Foucault em 1973. Trad. 

Eduardo Jardim e Roberto Machado. Rio de Janeiro: Nau, 2013; FOUCAULT, Michel. Vigiar e 

punir: nascimento da prisão. Trad. Raquel Ramalhete. 40. ed. Petrópolis: Vozes, 2012; 

FOUCAULT, Michel. Malfazer, dizer verdadeiro. 
9 CORDERO, Franco. Miserie della procedura penale. Costituzionalismo, Roma, 02 out. 2008. 

Disponível em: https://www.costituzionalismo.it/miserie-della-procedura-penale. Acesso em: 02 

dez. 2020. 

https://www.costituzionalismo.it/miserie-della-procedura-penale
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penal utilizados como exemplos em sala de aula, em estudos de casos ou em provas. 

Em que pese a Itália ter-se resolvido com os demônios das discussões acerca da 

Verdade há mais de meio século, por aqui ainda se acredita em contos de fadas – e em 

bruxas. A Itália do século XX assistiu ao embate de ideias entre Eugenio Florian e 

Francesco Carnelutti10 acerca de qual verdade poderia ser alcançada por meio de um 

processo: formal ou material. Daí porque os iludidos ainda insistem na dicotomia11. 

Mais tarde, Carnelutti retornou ao problema a partir da leitura de Martin Heidegger 

para não deixar pedra sobre pedra: a verdade está no todo e não na parte, portanto, ou 

se fala de verdade, ou de outra coisa12. Não há meio termo como verdade formal e 

outras bobagens... 

Quebrada a gaiola metafísica da Verdade, poder-se-ia abrir discussões mais 

profícuas acerca do que se pode esperar do processo. Tendo ciência do que não se sabe 

e tampouco se pode saber, seria possível trabalhar no sentido de construir um processo 

                                                 
10 “começou em 1924 -.-. repita-se: 1924! -'- a famosa polêmica Florian v. Camelutti sobre a 

Verdade/verdade no processo penal. E todos deveriam conhecê-la. Foi em 1924, 1925 e 1926. Sem 

ela você não entende, por exemplo, a razão da disputa verdade material v. verdade formal.” 

COUTINHO, Jacinto Nelson de Miranda. Quando se fala de verdade no processo penal, do que 

se fala?. Consultor Jurídico, São Paulo, 26 jun. 2020. Disponível em: 

https://www.conjur.com.br/2020-jun-26/limite-penal-quando-verdade-processo-penal. Acesso 

em: 02 nov. 2020. 
11 “A distinção entre verdade formal e material demanda reconhecer em Kant sua origem. A 

distinção entre duas formas de verdade forjou o mal-entendido. A verdade formal vinculava 

proposições a leis do pensamento, falseando a realidade, enquanto a segunda fundia essas 

percepções. A teoria da história mostra que fatos tidos como verdadeiros são controvertidos e 

que a versão oficial pode se distanciar do que de fato ocorreu, embora nunca se possa colocar 

uma última e definitiva versão. É claro que o processo, ao ser aparentemente retrospectivo (mas 

é prospectivo) implica na escolha dos elementos mais interessantes, os quais restam sublinhados, 

incidindo o viés retrospectivo [...] Sempre, contudo, são parciais e representam interesses não 

ditos. São nos jogos de linguagem que o significante probatório ganhará sentido no contexto em 

que é invocado. ” MORAIS DA ROSA, Alexandre. Guia do processo penal conforme a teoria 

dos jogos. 6. ed. Florianópolis: EMais, 2020, p. 272. 
12 “para conhecer verdadeiramente a rosa, isto é, para chegar à verdade, é necessário conhecer 

não somente aquilo que a rosa é, mas também aquilo que ela não é. Por isso, a verdade de uma 

coisa nos foge até que nós não possamos conhecer todas as outras coisas e, assim, não podemos 

conseguir senão um conhecimento parcial dessa coisa. E quando digo uma coisa, refiro-me, 

também, a um homem. Em síntese, a verdade está no todo, não na parte; e o todo é demais para 

nós. Mais tarde isso me serviu para compreender, ou ao menos a tentar compreender, por que 

Cristo disse: ‘Eu sou a verdade’.” CARNELUTTI, Francesco. Verdade, dúvida e certeza. Trad. 

Eduardo Cambi. Folha Acadêmica do Centro Acadêmico Hugo Simas, Curitiba, n. 116, p. 5, 1997, 

p. 5. 

https://www.conjur.com.br/2020-jun-26/limite-penal-quando-verdade-processo-penal
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que não vise “buscar”13 as criações divinas, mas um processo feito de e para 

contingências. Dito de outro modo, um processo que vise produzir conhecimento com 

o que está à disposição14. 

Entretanto a teimosia fala mais alto. Prefere-se as armadilhas metafísicas, como 

a de Kant15. E, assim, se corre atrás do próprio rabo, como cães pulguentos. Não basta 

acreditar na Verdade/verdade16 como resultado possível do processo, por aqui é preciso 

também atribuir um estatuto de garantia dos imputados, como querem os 

racionalistas/epistemólogos da prova17. Após destruir a porta da gaiola de 

arbitrariedades, os garantistas e os epistemólogos tentaram fugir, mas não fizeram mais 

                                                 
13 Aliás, Heidegger alertou em um artigo que a verdade é (veritas est), logo não precisa ser buscada, 

pois o fracasso na “busca” nada diz sobre aquilo que é, apenas sobre o sujeito buscador: 

HEIDEGGER, Martin. De la esencia de la verdad (1943). In: NICOLÁS, Juan Antonio; FRÁPOLLI, 

María José. (Ed.). Teorías de la verdad en el siglo XX. Trad. N. Smilg, J. Rodríguez, M. J. Frápolli 

y J. A. Nicolás. Madri: Tecnos, 1997. 
14 “O conhecimento só pode ser uma violação das coisas a conhecer e não percepção, 

reconhecimento, identificação delas ou com elas. [...] encontramos em Nietzsche a ideia, que volta 

constantemente, de que o conhecimento é ao mesmo tempo o que há de mais generalizante e de 

mais particular. O conhecimento esquematiza, ignora as diferenças, assimila as coisas entre si, e 

isto sem nenhum fundamento em verdade. Devido a isso, o conhecimento é sempre um 

desconhecimento. Por outro lado, é sempre algo que visa, maldosa, insidiosa e agressivamente, 

indivíduos, coisas, situações. Só há conhecimento na medida em que, entre o homem e o que ele 

conhece, se estabelece, se trama algo como uma luta singular, um tête-à-tête, um duelo. Há 

sempre no conhecimento alguma coisa que é da ordem do duelo e que faz com que ele seja sempre 

singular.” FOUCAULT, Michel. A verdade e as formas jurídicas, p. 27-33. 
15 “a metafísica de um Kant encerra um comportamento que Nietzsche resume [...] a raposa que 

entra de novo na jaula depois de tê-la quebrado”. KLOSSOWSKI, Pierre. Nietzsche e o círculo vicioso. 

Trad. Hortência S. Lancastre. Rio de Janeiro: Pazulin, 2000, p. 27. 
16 “A diferencia de cuanto ocurre en cualquier otra actividad cognoscitiva, tanto la verdad fáctica de las 

tesis de hecho y de las alegaciones probatorias como la verdad jurídica de las tesis de derecho y de las 

interpretaciones de las leyes son predicables jurisdiccionalmente a condición de que se observen reglas y 

procedimientos que disciplinan su comprobación y que imprimen a ambas un carácter autorizado y 

convencional, en contraste con el de la mera correspondencia.” FERRAJOLI, Luigi. Derecho y razón. 

Teoría del garantismo penal. Trad. Perfecto Andrés Ibáñez et al. Madri: Trotta, 1995, p. 59. 
17 “A verdade importa, mas não a qualquer custo. Nenhum epistemólogo está disposto a rasgar 

direitos e garantias em nome da verdade. [...] A verdade dos fatos funciona como ancoragem à 

decisão judicial; é limite ao arbítrio; antídoto contra a enfermidade do convencimento íntimo. ” 

MATIDA, Janaina; NARDELLI, Marcella Mascarenhas; HERDY, Rachel. No processo penal, a 

verdade dos fatos é garantia. Consultor Jurídico, São Paulo, 19 jun. 2020. Disponível em: 

https://www.conjur.com.br/2020-jun-19/limite-penal-processo-penal-verdade-fatos-garantia. 

Acesso em: 02 dez. 2020. 



164 

 

que construir um puxadinho para voltar a se trancar junto dos antigarantistas18. 

Eis o problema da verdade e da Verdade no processo penal... 

2. CREPÚSCULO DOS ÍDOLOS: A TOMADA DO MARTELO! 

O martelo de Nietzsche tem o poder de diagnosticar o que há no interior dos 

corpos dos ídolos e mostrar que os elos de ligação entre ídolos e idólatras são os cultos19. 

Esse diagnóstico também permite constatar que as vísceras dos ídolos estão ocas, que 

têm pés de barro e que não se sustentam sozinhos20. Pelo contrário, é preciso passar do 

mito ao rito, é preciso colocá-los no lugar do que se não sabe e do que falta, para, em 

seguida, criar ritos que permitam sustentar o mito e até mesmo esquecer-se de que se 

trata de um mito. Nem todo mito precisa ser um ídolo, mas, a depender do culto/rito 

que se estabeleça, pode vir a ser. Foi precisamente isso que ocorreu com a Verdade. 

O poderoso martelo de Nietzsche foi o que o distinguiu de todos os filósofos 

que o precederam, não obstante a sapiência, inteligência e a publicação de “tão bons 

                                                 
18 “aparentemente, com esse discurso, as pessoas pensam ser contra os antigarantistas, mas, no 

fundo, jogam no mesmo time deles, não só porque fazem o mesmo discurso como, por outro lado, 

justificam ou legitimam o que pregam ou fazem.” COUTINHO, Jacinto Nelson de Miranda. 

Quando se fala de verdade no processo penal, do que se fala?. 
19 “Tudo o que os filósofos manejaram, por milênios, foram conceitos-múmias; nada realmente 

vivo saiu de suas mãos. Eles matam, eles empalham quando adoram, esses idólatras de conceitos 

– tornam-se um perigo mortal para todos, quando adoram. A morte, a mudança, a idade, assim 

como a procriação e o crescimento, são para eles objeções – até mesmo refutações. O que é não se 

torna; o que se torna não é... Agora todos eles creem, com desespero até, no ser. Mas, como dele 

não se apoderam, buscam os motivos pelos quais lhes é negado.” NIETZSCHE, Friedrich. 

Crepúsculo dos ídolos, ou Como se filosofa com o martelo. Trad. Paulo César de Souza. São 

Paulo: Companhia de Bolso, 2017, p. 20. 
20 “Sou um discípulo do filósofo Dionísio, preferiria antes ser um sátiro a ser um santo. Mas leia-

se este escrito. Talvez eu o tenha conseguido, talvez não tenha ele outro sentido senão expressar 

essa oposição de maneira feliz e afável. A última coisa que eu prometeria seria ‘melhorar’ a 

humanidade. Eu não construo novos ídolos; os velhos que aprendam o que significa ter pés de 

barro. Derrubar ídolos (minha palavra para ‘ideais’) – isto sim é meu ofício. A realidade foi 

despojada de seu valor, seu sentido, sua veracidade, na medida em que se forjou um mundo 

ideal... O ‘mundo verdadeiro’ e o ‘mundo aparente’ – leia-se: o mundo forjado e a realidade... A 

mentira do ideal foi até agora a maldição sobre a realidade, através dela a humanidade mesma 

tornou-se mendaz e falsa até em seus instintos mais básicos – a ponto de adorar os valores inversos 

aos únicos que lhe garantiriam o florescimento, o futuro, o elevado direito ao futuro.” 

NIETZSCHE, Friedrich. Ecce homo: como alguém se torna o que é. Trad. Paulo César de Souza. 

São Paulo: Companhia das Letras, 2008, p. 15-16. 
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livros”21. Arma para matar ídolos, arma para destruir a moral que não foi herdada, 

senão inventada22. Nada de santo, nem de divino, apenas de humano, demasiado 

humano que tentou superar o humano e ir para além da moral. Não para melhorar a 

humanidade, senão para dar início a algo diferente. A declaração da morte de Deus23 

ocultou a declaração também da morte do homem24, mas os corpos dos deuses e dos 

homens continuam estirados no chão, em estágio avançado de putrefação25, sem que 

nasça o além-homem. Nietzsche tentou chegar lá ou, pelo menos, criar as condições 

para o advento do além-homem. 

Empunhando o martelo inventado, Nietzsche lançou-se contra a moral e contra 

os ídolos da modernidade – Zaratustra o acompanhou, portando nada além de uma 

língua afiada. Foram ambos capazes de derrotar a todos, mas, complacentes, não lhes 

tiraram as vidas. Os sobreviventes da guerra moral (rectius: massacre da moral) foram, 

por isso, em número muito superior ao duplo de si mesmo (Nietzsche + Zaratustra). 

Algum tempo depois, os derrotados esqueceram-se do que lhes haviam mostrado 

Nietzsche, com o martelo, e Zaratustra, com as palavras, isto é, que a moral é uma 

questão de gosto26. Também esqueceram-se de que a tarefa da moral é forjar 

comportamentos – conduzir condutas (governamentalidade), diria Foucault – a 

                                                 
21 “Por que sei algo mais? Por que são tão inteligente? ” NIETZSCHE, Friedrich. Ecce homo, p. 33. 
22 “Uma outra convalescença, em algumas circunstâncias ainda mais desejada por mim, está em 

auscultar ídolos... Há mais ídolos do que realidades no mundo: este é meu ‘mau olhar’ para este 

mundo, é também meu ‘mau ouvido’... Fazer perguntas com o martelo e talvez ouvir, como 

resposta, aquele célebre som oco que vem de vísceras infladas – que deleite para alguém que tem 

outros ouvidos por trás dos ouvidos – para mim, velho psicólogo e aliciador, antes o qual o que 

queria guardar silêncio tem de manifestar-se...” NIETZSCHE, Friedrich. Crepúsculo dos ídolos, p. 

7. 
23 “Deus está morto! Deus continua morto! E nós o matamos! ” NIETZSCHE, Friedrich. A gaia 

ciência. Trad. Paulo César de Souza. São Paulo: Companhia das Letras, 2012, p. 138. 
24 “Nietzsche multiplica as versões da morte de Deus, todas cômicas ou humorísticas, como 

variações, sobre um fato adquirido. Mas o que lhe interessa é a morte do homem.” DELEUZE, 

Gilles. Foucault, p. 131. 
25 “Não ouvimos o barulho dos coveiros a enterrar Deus? Não sentimos o cheiro da putrefação 

divina? – também os deuses apodrecem!” NIETZSCHE, Friedrich. A gaia ciência, p. 138. 
26 “Nos homens rudes e simples predomina, igualmente, uma convicção quanto aos seus hábitos 

e até seus gostos: são os melhores possíveis. Nos povos de cultura, reina uma tolerância sob essa 

relação e neles, ainda mais rigorosamente, se leva em conta o critério específico do Bem e do Mal: 

então, se deseja ter não apenas o gosto mais refinado mas o único que seja legítimo. A forma reinante 

da barbárie mais comum é não saber que a moral é uma questão de gosto.;” KLOSSOWSKI, Pierre. 

Nietzsche e o círculo vicioso, p. 23. 
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pretexto de “melhorar a humanidade”27, mas apenas para garantir às próprias virtudes, 

ou seja, conservar o status quo. 

É chegada a hora. Após uma longa jornada em busca da verdade processual, 

que durou séculos, chega-se ao Monte das Oliveiras, residência de Zaratustra28. Chega-

se à caverna no topo do monte e chama-se por Zaratustra-Nietzsche: 

–– Ó Zaratustra-Nietzsche, vem-se das terras tupiniquins até o Monte das 

Oliveiras para pedir-vos que deem o martelo. Há ainda um ídolo de pé que precisa ser 

martelado! A maioria dos iludidos juristas tupiniquins continuam a acreditar que se 

pode atingir a verdade por meio de um processo. 

A resposta sai da boca serena de Zaratustra, mas as palavras agressivas são de 

Nietzsche:  

–– Embora eu já esteja cansado de repetir-me e não mais queira o martelo, um 

guerreiro como eu jamais deixaria passar uma oportunidade para a guerra29. Quem 

quiser o martelo, deve tomá-lo em uma batalha! 

As condições são favoráveis. Tem-se grande chance. A proposta é ousada, mas 

as condições são livres e não há como recusar: 

–– Que a batalha seja corrida entre um peixe e a serpente de Zaratustra para 

                                                 
27 “Moral é apenas linguagem de signos, sintomatologia: é preciso saber antes de que se trata, para 

dela tirar proveito. [...] Sempre que se quis ‘melhorar’ os homens: sobretudo a isso chamava-se 

moral. Mas sob a mesma palavra se escondem as tendências mais diversas. Tanto o amansamento 

da besta-homem como o cultivo de uma determinada espécie de homem foram chamados de 

‘melhora’: somente esses termos zoológicos exprimem realidades – realidades, é certo, das quais 

o típico ‘melhorador’, o sacerdote, nada sabe – nada quer saber... Chamar a domesticação de um 

animal sua ‘melhora’ é, a nossos ouvidos, quase uma piada.” NIETZSCHE, Friedrich. Crepúsculo 

dos ídolos, p. 40. 
28 “Quentes os pés e quente o pensamento, corro onde o vento emudece, até o canto cheio de sol 

do meu Monte das Oliveiras. ” NIETZSCHE, Friedrich. Assim falava Zaratustra. Trad. Mário 

Ferreira dos Santos. 3. ed. Petrópolis: Vozes, 2014, p. 222. 
29 “Outra coisa é a guerra. Sou por natureza guerreiro. Agredir é parte de meus instintos. Poder 

ser inimigo, ser inimigo – isso pressupõe talvez uma natureza forte, é, em todo caso, condição de 

toda natureza forte. Ela necessita de resistências, portanto busca resistência: o pathos agressivo está 

ligado tão necessariamente à força quanto os sentimentos de vingança e rancor à fraqueza. ” 

NIETZSCHE, Friedrich. Ecce homo, p. 29. 
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chegar ao topo daquela grande árvore. Há uma única regra: vence quem chegar 

primeiro. 

Nietzsche agradou-se: 

–– Pois bem. Que importa nós?! Escolho a serpente. 

Resta o peixe. Parece ruim, mas não de todo. Zaratustra funciona como árbitro 

incumbido de declarar a Verdade do mundo, a Verdade dada pelos deuses mortos e, 

por isso, também a Verdade do duelo. O sinal de início é um arroto de Zaratustra. A 

serpente dispara na frente. Chegando próximo à copa da árvore, decide-se agir. “A 

regra é clara”. O meio, portanto, é indiferente. Saca-se o peixe do aquário e se o atira 

com um estilingue. Jogada arriscada, pois nunca se tentou acertar o topo de uma árvore 

com um peixe daquele tamanho – embora se tenha atirado alguns macacos antes. Por 

uma fração de segundo, o peixe atinge antes o topo da árvore que era de borracha – 

assim como o chão, o céu, as nuvens e tudo o mais no Monte das Oliveiras. 

O peixe passa bem, a serpente fica revoltada, assim como Nietzsche; Zaratustra 

cai na gargalhada. Irritado com a própria irritação, Nietzsche ri de si mesmo e entrega 

o martelo de bom grado. Ele sabe que a Verdade do processo penal precisa ser 

destruída. Esse ídolo passou incólume às marteladas. Era preciso desintegrá-lo 

também, mas Nietzsche já não tinha paciência para lidar com juristas ceguinhos. 

Agradece pela divertida disputa e despede-se. Zaratustra convida para o retorno. Pensa 

que pode ter recebido uma visita do além-homem. Talvez um dia se possa voltar, mas 

antes é preciso fazer bom uso do martelo... 

3. ALÉM DO BEM E DO MAL: COM NIETZSCHE, CONTRA A VERDADE 

O desafio foi lançado há mais de um século. É preciso que alguém o atenda. 

Aceita-se o desafio como se aceitaria a um convite para uma viagem com Nietzsche – 

viagem, aliás, que se faz a cada vez que se abre algum de seus livros: “Cerrem os dentes! 

Olhos abertos! Mão firme no leme! – navegamos diretamente sobre a moral e além dela, 

sufocamos, esmagamos talvez nosso próprio resto de moralidade, ao ousar fazer a 
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viagem até lá – mas que importa nós!”30 Mas não se trata de um convite para ir para 

atrás, tampouco embora, senão de um convite para um impulso mais forte que permita 

ir para além da moral31 e, com esse impulso, também para além da Verdade. 

O convite foi feito pelo mestre Nietzsche, então vale a lição de Zaratustra: “Mal 

corresponde ao mestre o que não passa nunca de discípulo. E por que não quereis 

arrancar minha coroa?”32. Quer-se retribuir bem ao mestre, por isso se tomou o martelo 

de Nietzsche. Agora, de posse do martelo, mais potente que o de Thor, pode-se rachar 

ídolos. A Verdade está nos estertores. Se pode ouvir os gemidos entre as ofegantes 

inspirações e expirações. Ao fundo, a Morte sorri e diz: 

––  Cuida-te Verdade, o martelo te destruirá! 

Nietzsche, agora onisciente, não pode não saber o que se passa. Mas algum dia 

Nietzsche também cairá! – Nietzsche também cairá? Agora, já de posse do martelo, 

desce-se o Monte das Oliveiras. Chegando ao primeiro vilarejo encontra-se um grupo 

de good citizens, ou seja, de membros da Ku Klux Klan, que cercavam um mendigo ao 

qual acusavam de ter praticado o atroz crime de furtar para comer. A culpa era 

indubitável, assim como na obra kafkiana: o mendigo foi pego em flagrante, com a boca 

na botija, ao furtar de uma quitanda uma melancia e alimentar-se dela a poucos metros 

do local do crime! Crime atroz, crime grave, a Verdade dos fatos é evidente – a Verdade 

é evidente? A pena cominada ao terrível crime era o apedrejamento. Tudo em 

conformidade com a lei!33 

                                                 
30 NIETZSCHE, Friedrich. Além do bem e do mal, p. 28. 
31 “há desconfiança frente às ideias modernas, há descrença de tudo o que foi construído ontem e 

hoje [...] Nisso me parece que devemos dar razão aos atuais céticos antirrealistas e microscopistas 

do conhecimento: o instinto que os leva a se afastar da realidade moderna não está refutado [...] O 

essencial neles não é que desejem ir para trás, mas que desejem ir embora. Um pouco mais de força, 

impulso, ânimo, senso artístico: e desejariam ir para além – não para trás!” NIETZSCHE, Friedrich. 

Além do bem e do mal, p. 16. 
32 NIETZSCHE, Friedrich. Assim falava Zaratustra, p. 101. 
33 “É um grave erro estudar as leis penais de um povo como se fossem expressão de seu caráter; 

as leis não revelam o que um povo é, mas o que lhe parece estranho, estrangeiro, singular, 

extraordinário. As leis se referem às exceções à moralidade dos costumes; e as penas mais duras 

atingem o que está conforme aos costumes do povo vizinho.” NIETZSCHE, Friedrich. A gaia 

ciência, p. 82. 
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Os cidadãos de bem assistiram tudo. Deixaram o crime se exaurir para que não 

houvesse qualquer dúvida. Restaram apenas as cascas da melancia. Tudo foi gravado 

com uma câmera instalada no capacete de ciclismo de um dos cidadãos de bem e 

transmitido ao vivo para as redes sociais. O Tribunal midiático já estava no local para 

dar cobertura. A prova é cabal. A Verdade grita! Sabe-se toda a Verdade! Os cidadãos 

viram. Nada muda esse fato. É incontestável! 

É então que o dono da quitanda, mesmo com medo de ser apedrejado 

juntamente com o mendigo, intervém para explicar que são amigos de infância e, 

devido às difíceis condições de vida, permitiu que diariamente o mendigo pegasse algo 

para comer. Não é muito, mas o mendigo não precisa avisar, basta pegar. Foi o que 

ocorreu. O mendigo cumpriu o contrato verbal com o quitandeiro. Não houve crime 

algum. Ou, melhor, houve, por parte dos good citizens que restringiram indevidamente 

a liberdade de locomoção do mendigo, ação classificada juridicamente como crime de 

sequestro. 

O jogo virou! – O jogo virou? Os cidadãos de bem negam a prática de qualquer 

crime. Afirmam ter agido em erro de tipo permissivo, razão pela qual a culpabilidade 

estaria afastada por falta de conhecimento da ilicitude da conduta, uma vez que 

vislumbraram uma situação justificante de exercício regular de direito (atuação pro 

magistratu) e que o erro era inevitável. A Verdade cristalina como a água de repente 

virou uma nebulosa dúvida34. 

O depoimento do quitandeiro provou que a melancia que o mendigo subtraiu 

já o pertencia, portanto, a coisa móvel não era alheia. A ação é atípica objetiva e 

subjetivamente. O sentido da Verdade foi interceptado e o curso da história foi mudado. 

Agora o crime de um se tornou o crime de outros (mas qual crime, se furtos famélicos 

se dão em estado de necessidade e, portanto, justificam as ações típicas?). Os 

depoimentos dos good citizens, por sua vez, alteram outra vez o sentido da verdade: de 

um crime de sequestro para um erro de tipo permissivo que afasta o juízo de reprovação 

                                                 
34 Vide SANTOS, Juarez Cirino dos. Direito penal – parte geral. 5. ed. Florianópolis: Conceito, 

2010, p. 255-258 e 304-306 
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aos agentes por uma ação típica e ilícita praticada. 

Abre-se um bívio, como se referia Carnelutti: de cá ou de lá?35 Culpa ou 

inocência? Bom, aqui não importa mais o deslinde do case Good citizens v. Tramp (2021) 

perante o Tribunal da mídia e, posteriormente, perante uma das Cortes de J-U-S-T-I-

Ç-A!!! do país. Interessa aqui apenas demonstrar que aquilo que se chama de verdade 

não é senão algo que se diz sobre o que se vê, uma tentativa impossível de transpor o 

abismo entre o mundo e a mente, feita com uma ponte linguística. 

As coisas entram nas palavras e as palavras nas coisas, ou utiliza-se um exército 

de figuras de linguagem para tentar dizer algo sobre aquilo que a linguagem nunca 

tocou e nunca poderá tocar?36 Esses idólatras, cidadãos de bem, detentores de ilusões e 

engodos pensam falar a Verdade quando falam da linguagem. Esqueceram-se ou nunca 

souberam de tudo o que fez Nietzsche. Pobre mestre. Merece ser vingado. 

Empunha-se também o martelo. Parte-se para cima das Verdades. Mostra-se 

que se trata, antes, do enganoso, do falso, da mentira, do que da Verdade e que, se se 

quiser falar em verdade, a única verdade possível é que se não atinge verdades. De jeito 

nenhum. E isso, em relação ao processo penal, não pode ser diferente. Não se trata do 

                                                 
35 “[...] ‘dubium’ vem de ‘duo’. [...] Um bivio se abre ante o juiz: de cá ou de lá. Ele deve escolher. 

Mas para escolher deve percorrer uma ou outra estrada, do contrário não poderia ver onde elas 

vão terminar.” CARNELUTTI, Francesco. As misérias do processo penal. Trad. José Antonio 

Cardinalli. São Paulo: Conan, 1995, p. 26. 
36 “O que é, pois, a verdade? Um exército móvel de metáforas, metonímias, antropomorfismos, 

numa palavra, uma soma de relações humanas que foram realçadas poética e retoricamente, 

transpostas e adornadas, e que, após uma longa utilização, parecem a um povo consolidadas, 

canônicas e obrigatórias: as verdades são ilusões das quais se esqueceu que elas assim o são, 

metáforas que se tornaram desgastadas e sem força sensível, moedas que perderam seu troquel 

e a agora são levadas em conta apenas como metal, e não mais como moedas. [...] O homem 

decerto se esqueceu que é assim que as coisas se lhe apresentam; ele mente, pois, da maneira 

indicada, inconscientemente e conforme hábitos seculares – precisamente por meio dessa 

inconsciência, justamente mediante esse esquecer-se, atinge o sentimento da verdade. No 

sentimento de estar obrigado a indicar uma coisa como vermelha, outra como fria e uma terceira 

como muda, sobrevém uma emoção moral atinente à verdade: a partir da contraposição ao 

mentiroso, àquele em quem ninguém confia e que todos excluem, o homem demonstra para si o 

que há de venerável, confiável e útil na verdade. Como ser racional, põe seu agir sob o império 

das abstrações: já não tolera mais ser arrastado por impressões repentinas, pelas intuições, sendo 

que universaliza, antes, todas essas impressões em conceitos mais desbotados e frios, para neles 

atrelar o veículo de seu viver e agir.” NIETZSCHE, Friedrich. Sobre verdade e mentira. Trad. 

Fernando de Moraes Barros. São Paulo: Hedra, 2008, p. 36-37. 
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crime, mas do que se pode dizer sobre o crime: do caso penal37. 

O grande problema humano não é não poder chegar à Verdade, mas saber que 

não pode fazê-lo e, mesmo assim, acreditar que é possível38 devido a alguma 

característica superior. Ah, os homens superiores! Quantas virtudes possuem!39 Dentre 

elas, a tentativa de adestramento humano para a constituição de um pensamento único 

e de um único padrão de comportamentos. Daí a necessidade constante de inimigos, 

Verdade e outras idiotices. Tudo para eliminar a diferença! 

O além-homem só nascerá quando se aceitar a finitude, a diferença e as 

limitações humanas. Quando a moral de rebanho, com seus factóides e espantalhos, for 

destruída. No lugar, poder-se-á colocar coisas mundanas, a contingência será ponto de 

partida e não motivo para lamúrias e desgraças. Não se precisará de heróis, nem de 

cidadãos de bem. Bastará ser além-homem. Cada qual com suas diferenças, quiçá 

sequer se precisará de processo, mas, ainda que se precise, não visará atingir o vazio do 

divino já destruído, senão o contingente das possibilidades mundanas. 

 

                                                 
37 “o crime (como substrato donde provém o caso penal), como ato da vida e naquilo que não é só 

imaginação – que acontece; e muito [...] O que dele sobra são... sobras; restos de linguagem, quando 

muito. Enfim, o tempo, antes de tudo, encarrega-se de retirar a possibilidade de um conhecimento 

todo ou um conhecimento do Todo. Eis, então, o que espera aquele fim do conceito de processo [...]: 

uma parcialidade constitutiva. O que chega, portanto, de conhecimento possível – sempre pela 

linguagem – não vai além disso: parcialidade.” COUTINHO, Jacinto Nelson de Miranda. Por que 

sustentar a democracia do sistema processual penal brasileiro?. In: COUTINHO, Jacinto Nelson 

de Miranda. Observações sobre os sistemas processuais penais. Escritos do Prof. Jacinto Nelson 

de Miranda Coutinho. Curitiba: Observatório da Mentalidade Inquisitória, 2018, v. 1, p. 106. 
38 Eis um exemplo do que Albert Camus chamava de absurdo: saber que não é possível, mas 

mesmo assim tentar fazê-lo. 
39 “Julgar e condenar moralmente é a forma favorita de os espiritualmente limitados se vingarem 

daqueles que o são menos, e também uma espécie de compensação por terem sido descurados 

pela natureza; e, por fim, uma oportunidade de adquirirem espírito e se tornarem sutis – a malícia 

espiritualiza. [...] uma superior espiritualidade existe apenas como rebento final de qualidades 

morais; que é uma síntese de todos aqueles estados atribuídos ao homem ‘apenas moral’, após 

terem sido adquiridos isoladamente, através de longa disciplina e exercício, e talvez por cadeias 

de gerações; que a superior espiritualidade é justamente a espiritualização da justiça, e daquele 

rigor bondoso que se sabe encarregado de manter no mundo a hierarquia entre as coisas mesmas 

– e não só entre os homens.” NIETZSCHE, Friedrich. Além do bem e do mal, p. 112. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Neste ensaio poder-se-ia ter questionado muitas coisas, mas preferiu-se a 

paródia. Não porque um processo é, necessariamente, uma piada – embora na maioria 

das vezes o seja –, mas porque toda essa seriedade, característica do processo de 

pinguinização do direito (Luis Alberto Warat), prefere a forma ao conteúdo. Se se quer 

algo sério, que se leve as coisas a sério ao invés de se criar máscaras de seriedade para 

enganar a todos40. Enfim, se se quer que o direito seja respeitado, que se respeite às 

pessoas e se reconheça que se trata de uma construção, de contingências, e que se 

prometa menos méritos e excelências41 – quase tudo vazio de conteúdo, inobstante a 

existência de algumas exceções. 

Dito de outro modo, o lugar da verdade no processo penal é o da enganação e 

da mentira, da trapaça. Não se atinge verdade, se produz tudo. Verdades a partir de 

erros, inclusive. Ignora-se a promessa moderna do processo como garantia de direitos 

dos imputados, bem como se ignora a impossibilidade de se saber tudo. Não por acaso, 

Nietzsche foi tão rigoroso e cruel com as ilusões da modernidade. A Verdade/verdade 

                                                 
40 “há vários empregos possíveis para a palavra ‘sério’ e, consequentemente, vários sentidos para 

a ‘seriedade’. Creio que isso fique claro se considerarmos estas duas ocorrências: ‘Fulano de Tal 

é um homem sério’ e ‘Fulano de Tal leva a sério seu trabalho. Entre os dois empregos não há apenas 

o acréscimo de uma letra, mas uma mudança de perspectiva e de atenuação. Mudou o caráter da 

seriedade em suqestão. No primeiro caso queremos dizer que Fulano de Tal é um homem que 

zela pela seriedade das aparências. E respeitador das normas e convenções sociais. Seria incapaz 

de ‘sair da linha’. [...] Na segunda ocorrência, a seriedade em questão remete-se a outra gama de 

significações. Levar a sério [...] não consiste no zelo pela vigência de normas sociais. Ao contrário. 

O acento faz com que toda carga significativa recaia sobre o aspecto interno e virtualmente 

negador do socialmente admitido. Se levo a sério, isto é algo que sai de mim em direção ao objeto 

da seriedade. Se sou sério, me coisifico como objeto de seriedade. Aí está a diferença entre o que 

é dinâmico – eternamente em questão –, encontrado no a sério, e o caráter de coisa acabada e 

estéril da seriedade do sujeito objetificado. A sério, revigoro o mundo com uma quantidade imensa 

de significações. Sério, reduzo-me a objeto morto, caricato, de existir centrado no externo.” 

GOMES, Roberto. Crítica da razão tupiniquim. 13. ed. Curitiba: Criar, 2001, p. 13-14. 
41 “O que, em nós, aspira realmente ‘à verdade’? [...] Nós questionamos o valor dessa vontade. 

Certo, queremos a verdade: mas por que não, de preferência a inverdade? Ou a incerteza? Ou 

mesmo a insciência? [...] ‘Como poderia algo nascer do seu oposto? Por exemplo, a verdade do 

erro? Ou a vontade de verdade da vontade de engano? [...] Semelhante gênese é impossível; quem 

com ela sonha é um tolo, ou algo pior; as coisas de valor mais elevado devem ter uma origem que 

seja outra, própria – não podem derivar desse fugaz, enganador, sedutor, mesquinho mundo, 

desse turbilhão de insânia e cobiça! Devem vir do seio do ser, do intransitório, do deus oculto, da 

‘coisa em si’ – nisso, e em nada mais, deve estar sua causa!’ NIETZSCHE, Friedrich. Além do bem 

e do mal, p. 9-10. 
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processual é ilusória na medida em que se acredita poder atingir o inatingível. Não é 

disso que se trata, muito menos é disso que se poderia tratar. A Verdade/verdade é o 

que se diz sobre algo. 

Daí porque restam duas soluções para a contingência da verdade: (a) com 

Heidegger a verdade é o todo, logo se trata de arremessá-la para outro mundo e selá-la 

no espaço do inacessível; (b) com Nietzsche e Foucault a verdade é deste mundo, fruto 

daquilo que Foucault, inspirado nos jogos de linguagem de Wittgenstein, chamou de 

jogos de verdade, ou seja, fruto dos processos de veridição existentes não apesar do 

intangível das coisas, mas justo por esse inatingível. 

No processo penal, seguindo a dobra Nietzsche-Foucault, pode-se dizer que a 

verdade é o que se diz sobre um fato supostamente criminoso – figuras de linguagem 

mobilizadas para tentar transpor o abismo que separa o real do imaginário. Ou se pode 

adotar a solução heideggeriana de extirpar a verdade do processo e colocar no lugar o 

conhecimento, com as características da contingência42. Nesse caso, o tamponamento 

da falta de uma ponte é feito no registro psíquico que Jacques Lacan chamou de 

simbólico, mas, não raro, pensa-se estar se tratando do simbólico quando se está a 

deslizar no imaginário43: espaço por excelência do engodo, no qual as pulsões de 

sexualidade e de agressividade governam os pensamentos. 

Qualquer que seja a solução adotada, a verdade dos juristas em geral não existe, 

seja porque não é da verdade que se trata (Heidegger), seja porque a verdade da qual 

se trata não é aquilo do que se diz tratar (Nietzsche-Foucault). 

REFERÊNCIAS 

CARNELUTTI, Francesco. As misérias do processo penal. Trad. José Antonio 

                                                 
42 Vide a melhor construção nesse sentido: COUTINHO, Jacinto Nelson de Miranda. Glosas ao 
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CONSIDERAÇÕES SOBRE A OBRA “SOCIEDADE DO 

ESPETÁCULO” DE GUY DEBORD: DA ATUALIDADE DO 

DIAGNÓSTICO AOS NOVOS DISPOSITIVOS 

ESPETACULARES 

Ruiz Ritter1 

Ana Carolina Stein2 

INTRODUÇÃO 

O presente trabalho nasce de um seminário sobre a obra “Sociedade do 

Espetáculo” de Guy Debord, na disciplina de Hermenêutica, Arte e Argumentação 

Jurídica, no Doutorado em Ciências Criminais da PUCRS, sob a tutela da professora 

Clarice Beatriz da Costa Söhngen, a nos desafiar a ler um texto escrito em 1967 e a 

superar (ou melhor, ao menos tentar) sua atualidade. Guy Debord foi um escritor 

francês (1931-1994), de declarada influência ideológica marxista, e um dos líderes 

intelectuais da Internacional Situacionista, um importante movimento crítico de arte do 

período pós-guerra que defendia o “situacionismo”, uma escola que sustentava que se 

a arte não fosse revolucionária não era verdadeiramente arte – em certa medida o que 

Debord argumentava também criticamente em relação ao dogmatismo das teorias 

políticas de esquerda da época – próxima do surrealismo, que era o movimento artístico 

com mais elementos estéticos em comum e que havia alcançado maior repercussão na 

comunidade artística, embora fosse criticado pelos situacionistas por não ter logrado 

êxito em transformar efetivamente o status quo de mercantilização de tudo, inclusive da 

arte.  

O texto será desenvolvido através de indicações de pontos essências da obra de 

Guy Debord, possibilitando sua conexão com autores mais contemporâneos sobre a 

                                                 
1 Doutorando em Ciências Criminais (PUCRS). Mestre em Ciências Criminais (PUCRS) 

Especialista em Ciências Penais (PUCRS). Advogado Criminalista. 
2 Doutoranda em Ciências Criminais (PUCRS). Mestra em Ciências Criminais (PUCRS) 

Especialista em Ciências Penais (PUCRS). Advogada Criminalista. Professora Universitária 

(Centro Metodista IPA/Porto Alegre). 
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temática trabalhada, e ainda, será propositivo a demonstrar, ainda que de forma um 

tanto superficial, quais os danos causados pela então consolidada “sociedade do 

espetáculo”, quando em análise o processo penal brasileiro. 

1. A SOCIEDADE DO ESPETÁCULO E SUA EVOLUÇÃO ATRAVÉS DO TEMPO 

O livro “A sociedade do Espetáculo”, principal obra de Guy Debord, foi 

publicado em 1967, tendo inclusive sido considerado uma das principais contribuições 

intelectuais para as conhecidas manifestações populares de Maio de 68 na França. Em 

termos de arquitetura da obra, ela é composta por 221 Teses, as quais podem ser 

consideradas pequenas e potentes insights e se divide em nove capítulos, sendo eles: A 

separação consumada; A mercadoria como espetáculo; Unidade e divisão na aparência; 

O proletariado como sujeito e como representação; Tempo e história; O tempo 

espetacular; O planejamento do espaço; A negação e o domínio da cultura; e a Ideologia 

materializada. Na edição que utilizamos, além do texto original consta ainda um 

prefácio à 4ª edição italiana escrito pelo próprio autor a qual traz duras críticas às 

traduções publicadas até então, e uma revisão das teses, sob a forma de comentários, 

também realizada pelo próprio Debord em 1988. 

Pontuando o texto e buscando indicar as ideias de forma bastante objetiva, 

“Sociedade do Espetáculo” é o termo cunhado por Guy Debord para diagnosticar uma 

sociedade em que o parecer se sobrepõe ao ter, que por conseguinte se sobrepõe ao ser, 

fruto de um capitalismo desenfreado, pautado no acúmulo quantitativo e automatizado 

de mercadoria, e na qual a realidade, aquilo que se acredita ser real e no mais das vezes 

não o é, acaba por ser disseminada através de imagens fragmentadas e selecionadas por 

quem detém o poder de transmiti-las massivamente. Para Debord à época, as mídias de 

massa, as quais hoje inclusive já estão adaptadas às redes sociais como o grande 

instrumento espetacular atual, eram o local para onde todos os espectadores deveriam 

olhar incessantemente. 

Como trazido pelo próprio autor, o qual coloca de forma bastante esclarecedora 

no primeiro parágrafo da Tese 17 (e nós vamos esporadicamente contextualizar 

algumas teses no decorrer do nosso texto de modo que se possa observar a 
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originalidade da linguagem do autor):  

“A primeira fase de dominação da economia sobre a vida social 

acarretou, no modo de definir toda realização humana, uma evidente 

degradação do ser para o ter. A fase atual, em que a vida social está 

totalmente tomada pelos resultados acumulados da economia, leva a 

um deslizamento generalizado do ter para o parecer, do qual todo "ter" 

efetivo deve extrair seu prestígio imediato e sua função última.”3 

Neste contexto, certo é que mais do que simplesmente acumular – ter – 

mercadorias (coisas em geral), independentemente da sua utilidade (o que já se 

mostrava à época um resultado problemático do capitalismo que desvelava a 

derrogação da essência das coisas e dos sujeitos - do que realmente se é), o que tem valor 

na sociedade do espetáculo é o parecer ter.  A aparência, independentemente se 

verdadeira ou falsa (muitas vezes aquilo que parece é justamente o oposto do que é), 

ocupa, então, lugar central na dinâmica social, e o mundo, tal como “apresentado”, é 

assumido como mundo real. 

O espetáculo, consequentemente, acaba sendo a única fonte de informação que 

se conhece, constantemente levada ao alcance dos olhos dos sujeitos-espectadores para 

moldar suas respectivas racionalidade e subjetividade. Passa-se a acreditar que só existe 

e tem valor o que está aparente e sendo transmitido continuamente pelos meios de 

comunicação. Como ressalta o autor nos Comentários feitos em 1988: “Aquilo que o 

espetáculo deixa de falar durante três dias é como se não existisse. Ele fala então de 

outra coisa, e é isso que, a partir daí, afinal, existe.”4 

Cria-se, assim, por fim, uma divisão entre o mundo real das pessoas e o mundo 

representado pelas mídias de massa, e eleva-se esse último a um padrão de mundo e de 

realidade, devendo o sujeito se adaptar a esse falso real, algo que inclusive, e esse é um 

ponto central da crítica do autor - acaba acontecendo de forma natural. 

Nessa realidade projetada, para Debord, os sujeitos passam mesmo a crer no 

espetáculo como sendo real, sem questioná-lo. O sentido da existência do “eu”, com 

efeito, passa a ser ditado pelo “espetáculo” e sem qualquer reflexão ou questionamento 

                                                 
3 DEBORD, Guy. A sociedade do espetáculo. São Paulo: Contraponto, 1997. p. 18. 
4 DEBORD, Guy. A sociedade do espetáculo. São Paulo: Contraponto, 1997. p. 182. 
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individuais. Nas palavras de Debord: “A imagem construída e escolhida por outra 

pessoa se tornou a principal ligação do indivíduo com o mundo que, antes, ele olhava 

por si mesmo, de cada lugar aonde pudesse ir.”5 Essa é, aliás, repita-se, uma das críticas 

centrais de Debord às consequências do espetáculo: essa passividade e apatia totais dos 

indivíduos como espectadores desse mundo parcial e fragmentado apresentado como 

real, que ao fim e ao cabo passa a ser aceito acriticamente. O espetáculo dispõe de todas 

as respostas e os espectadores as aceitam sem questionar.  

Inclusive, é essa a razão pela qual o autor entendia que a grande contribuição de 

se desvelar essa sociedade - pretensão da obra - era permitir o entendimento, a 

compreensão, a consciência do que estava acontecendo, para tirar o proletariado de uma 

espécie de letargia e impulsionar a ação coletiva. A ideia de um “proletariado como 

sujeito, uma tomada de consciência da situação, voltada para a ação. 

No espetáculo, enfim, o sujeito-espectador vive em uma falsa realidade 

determinada pela economia mercantil (Debord chega a definir o espetáculo como “o 

reino autocrático da economia de mercado6), projetada como se fosse a única realidade 

possível - a única verdade – e na qual há uma falsa sensação de uniformidade - que 

esconde, evidentemente, profundas desigualdades sociais e individuais e inibe a ação 

para modificá-las. É interessante como nesse espetáculo totalizante – e Debord chama 

atenção para isso reiteradas vezes no texto - o controle social, a domesticação social, se 

dá não por um grupo centralizado e composto por uma minoria consciente, mas sim 

como acontecimento natural da forma de organização econômica e política da 

sociedade. 

Aprofundando esse contexto, Debord passa a análise da mercadoria 

propriamente dita – e, para o autor absolutamente tudo é mercantilizável nesse modelo 

capitalista extremo - denunciando que juntamente com a aparência - até de forma 

simbiótica -, são os dois grandes produtos desenvolvidos pela “direção do sistema” 

para manipulação das massas, que já previamente manipuladas acreditam na 

necessidade de consumi-los para serem felizes - uma espécie de ideologia do consumo 

                                                 
5 DEBORD, Guy. A sociedade do espetáculo. São Paulo: Contraponto, 1997. p. 188. 
6 DEBORD, Guy. A sociedade do espetáculo. São Paulo: Contraponto, 1997. p. 168. 



181 

 

-, influenciadas por essa realidade projetada. 

Um trecho elucidativo nesse sentido, extraído da Tese 42, diz o seguinte: 

O espetáculo é o momento em que a mercadoria ocupou totalmente a 

vida social. Não apenas a relação com a mercadoria é visível, mas não 

se consegue ver nada além dela: o mundo que se vê é o seu mundo. A 

produção econômica moderna espalha, extensa e intensivamente, sua 

ditadura. Nos lugares menos industrializados, seu reino já está 

presente em algumas mercadorias célebres e sob a forma de dominação 

imperialista pelas zonas que lideram o desenvolvimento da 

produtividade. Nessas zonas avançadas, o espaço social é invadido 

pela superposição contínuas de mercadorias. Nesse ponto da “segunda 

revolução industrial, o consumo alienado torna-se para as massas um 

dever suplementar à produção alienada. Todo o trabalho vendido de uma 

sociedade se torna globalmente a mercadoria total, cujo ciclo deve 

prosseguir.7 

Uma das consequências dessa lógica de mercado automatizada e de produção 

quantitativa e ilimitada, como não poderia ser diferente, é rompimento com a produção 

artesanal e a alienação do sujeito da mercadoria que produz. O sujeito é reduzido, 

assim, independentemente do seu papel em relação aos meios de produção, a espectador 

e consumidor contumaz da produção capitalista, nesse espiral incessante de fragmentos 

mercantis voltados à potencialização das aparências e intermediários das relações sociais. 

A esse respeito, na síntese de Debord (Tese 30):  

A alienação do espectador em favor do objeto contemplado (o que 

resulta de sua própria atividade inconsciente) se expressa assim: 

quanto mais ele contempla, menos ele vive; quanto mais aceita 

reconhecer-se nas imagens dominantes da necessidade, menos 

compreende sua própria existência e seu próprio desejo. Em relação ao 

homem que age, a exterioridade do espetáculo aparece no fato de seus 

próprios gestos já não serem seus, mas de um outro que os representa 

por ele. É por isso que o espectador não se sente em casa em lugar 

algum, pois o espetáculo está em toda parte.8 

De toda a construção das ideias trazidas pelo autor, pode-se ousar dizer que a 

própria sociedade aceitou seu destino como consumidora do espetáculo criado e 

alimentado pelo sistema político, social, e principalmente econômico que geria as 

relações naquela época. A observação que permite estabelecer um diálogo com os dias 

                                                 
7 DEBORD, Guy. A sociedade do espetáculo. São Paulo: Contraponto, 1997. p. 30-31. 
8 DEBORD, Guy. A sociedade do espetáculo. São Paulo: Contraponto, 1997. p. 24. 
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atuais, através dos autores que serão apresentados na sequência, cinge-se ao fato de 

Debord publicar a obra com o intuito de fazer com que o proletariado identificasse sua 

apatia perante às conduções impostas pelo do sistema e que algum contraponto 

surgisse para tirar a sociedade do estado de letargia que se encontrava. 

Ocorre que, após alguns anos do lançamento desta obra, outro autor, no início 

da década de 1980, Alvin Tofler, na sua obra futurista de maior vulto – The third wave9 - 

localiza a sociedade da informação na transposição da sociedade industrial (segunda 

onda), afirmando que na terceira onda o conhecimento passaria a ser o bem de consumo 

de maior valor, acarretando um maior uso das comunicações para tentar compreender 

os anseios dos consumidores/sociedade, de uma forma mais individualizada10. 

No ano de lançamento de sua obra, 1980, Tofler, ao observar a transição de uma 

sociedade basicamente industrial, com grandes industrias produzindo bens de 

consumo em larga escala, gerando milhares de empregos em uma única empresa, sem 

se preocupar com as demandas individualizadas de seus consumidores. Tofler afirma 

que o incremento das comunicações fez que com a mudança da segunda para a terceira 

onda resultasse em um tipo de produção em menor escala e mais adequado aos anseios 

do consumidor, justamente pelo estreitamento das relações entre as partes – 

fornecedores e consumidores. Chaves11 cita como exemplo o caso da China estar 

investindo muito forte em tecnologia da informação: “O telefone celular já está na China 

há algum tempo, e os planos de investimento são assustadores. Contrastemos isso com a 

Venezuela de alguns anos atrás, que, nadando em recursos oriundos da venda de petróleo, 

resolveu investir numa infraestrutura da segunda onda (tanques de petróleo, refinarias, estrada 

de ferro). Uma infraestrutura eletrônica e computadorizada é indispensável para acelerar as 

                                                 
9 TOFLER, Alvin. The third wave, 1980, Bantam Books, USA. Obra traduzida para o português e 

publicada como A terceira onda. 1984. Livros do Brasil editora. Disponível em: < 

https://pt.wikipedia.org/wiki/A_Terceira_Onda> . Acesso em 13 de dezembro de 2021. 
10 CHAVES, Eduardo. www. 

http://www.projeto.unisinos.br/humanismo/antropos/Terceira_Onda.pdf. Acesso em 12 de 

dezembro de 2021. 
11 CHAVES, Eduardo. www. 

http://www.projeto.unisinos.br/humanismo/antropos/Terceira_Onda.pdf. Acesso em 13 de 

dezembro de 2021. 
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mudanças e tudo o mais 

Os investimentos em tecnologia da informação pelas nações que antes se deram 

conta da mudança social fazem com que se passe a trabalhar com outro ponto que 

Debord também traz em seu livro – o tempo! Toda a informação gerada economiza 

tempo, e o tempo em termos de produtividade se transformou em ouro, isto é, quanto 

mais rápido eu produzir, quanto mais proativo eu for, mais eu correspondo às 

expectativas minhas e também sociais (não seria ao contrário?), mais eu demonstro meu 

potencial “material”, reforçando o mundo de parecer ser e do ter, que Debord tão bem 

trata em sua obra. 

E resta antes de prosseguirmos, a pergunta? A sociedade se alertou para estar 

fazendo parte de um espetáculo? Ou esse espetáculo já se encontrava tão normalizado 

em sua vida, que não houve contraponto suficiente a conseguir surgir a dúvida sobre o 

que estava ocorrendo? Fato é que as mídias de hoje, através das redes sociais, seguem 

pautando as normas de conduta da sociedade como um todo, devido aos pré-

julgamentos, a velocidade de opinião e a necessidade de exposição. Nossa crítica passa 

ao largo da nocividade da espetacularização da vida em sociedade, contudo precisamos 

aprender a lidar e tornar este ambiente um ambiente saudável pra seguirmos em frente. 

Pertinente aqui também trazer para o diálogo proposto literatura mais 

contemporânea, àquilo que o filósofo sul coreano Byung-Chul Han chama de “Ditadura 

da Transparência”, que nada mais é do que o fenômeno de autoexposição completa e 

irrefletida dos sujeitos-espectadores, no palco principal do espetáculo - a internet e 

fundamentalmente às redes sociais - vinculada à uma falsa ideia de liberdade.  

O que Han explica, à guisa de denúncia, é que sem transparência, não há 

comunicação instantânea, que é a marca das interações sociais predominantemente 

realizadas por meio da internet. A velocidade inerente ao espetáculo desses 

dispositivos exige essa transparência. O momento do agora é o que tem valor. É a foto, 

a imagem, o story, a live, do acontecimento naquele instante. 

A privacidade e o segredo, nessas condições, viram inimigos sociais, porque 

retardam a comunicação. Para que o sujeito não fique de fora do contexto social em que 
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inserido, ele se autodesinterioriza voluntariamente. E assim age o dispositivo da 

transparência, obrigando a uma exteriorização total, em favor da aceleração da comunicação e 

circulação de informação. 

Além de demonstrar como o espetáculo continua em plena vigência e inclusive 

atualizado com novos e poderosos recursos, uma das consequências naturais desse 

dispositivo da transparência é a conformidade total do espectador a essa realidade 

espetacular de autoexposição, aliada à supressão de divergências, exatamente o que 

Debord já denunciava muito antes de existir esse boom digital. Há um efeito nivelador 

de todos vigiando a todos, num espetáculo de aparências incessante. O sujeito é mero 

consumidor e espectador – ambas qualidades eminentemente passivas. 

Há uma tendência inconsciente que se transforma em hábito, evidentemente, de 

um agir sempre passivo, característico do consumidor, que reclama diante de um produto 

que não gosta, mas sem reação ativa interessada em mudar verdadeiramente a situação. 

O que se espraia, como não poderia ser diferente, para o perfil do eleitor, que é um 

consumidor, e do mandatário que é mero fornecedor para o seu consumidor. Assim, 

ninguém mais se volta ao bem comum e há uma crise total da política. 

Basta se pensar que a própria transparência exigida dos políticos não se vincula 

a demandas e processos de decisão, mas sim a situações passíveis de gerar escândalos, 

característicos do espetáculo, e vendáveis ao gosto do mercado. Eis o que Han 

denomina democracia de espectadores.”12Nessa ditadura da transparência, portanto, há 

um verdadeiro xeque-mate no sujeito como fim de si mesmo e a coisificação é uma 

consequência natural e até imperceptível. 

E para complementar, cabe destacar, para quem se interessar sobre essa 

perspectiva crítica de Han ao neoliberalismo, ele contextualiza essa ditadura da 

transparência com os big data - os nossos rastros nesse universo digital – trabalhando 

com o conceito de psicopolítica, que é a captura psíquica do sujeito-espectador em nível 

pré-reflexivo por meio da constante análise desses dados, outra consequência dessa 

                                                 
12 HAN, Byung-Chul. Psicopolítica: neoliberalismo y nuevas técnicas de poder. Trad. Alfredo 

Bergés. Barcelona: Herder, 2015. p. 24. 
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Sociedade do Espetáculo. 

Os big data são o principal instrumento dessa psicopolítica, viabilizando um 

conhecimento de dominação que pode intervir na psiquê e influenciá-la sem a percepção 

consciente do sujeito. Essa é a tese de Han sobre o modelo de dominação social do 

contexto neoliberal - essa psicopolítica - que foi viabilizada justamente por esse 

espetáculo total. 

Uma conclusão preocupante disso, é que a abertura do futuro, que é necessária 

para a liberdade, simplesmente não existe nesse contexto de previsibilidade total. As 

decisões pessoais não são mais que coisas, um estado de coisas, de dados, de imagens, 

analisados para serem manipulados. Enfim, tudo a corroborar a falta de autonomia, de 

liberdade, do indivíduo frente ao espetáculo totalizante. 

Para Debord – voltando então para obra e seguindo nessa análise da submissão 

do sujeito ao contexto espetacular - isso acarretava, já àquela época, com menos 

dispositivos e recursos, na inação completa da militância política revolucionária para a 

transformação desse status quo social patológico. Um dos sinais mais clarividentes dessa 

situação, para Debord, era o domínio espetacular e sem resistência por conselhos e 

sindicatos do planejamento do espaço urbano, com a progressiva aniquilação dos 

espaços de rua tradicionalmente utilizados para reuniões públicas e revoluções, e ao 

mesmo tempo a criação de espaços coletivos domesticados como clubes sociais e 

assemelhados. 

No âmbito dessa perspectiva de análise mais voltada para o campo político, 

Debord faz ainda uma dura crítica ao dogmatismo das teorias políticas de esquerda da 

época, afirmando que por vezes tais teorias não passam de mera abstração pautada em 

uma verdade científica inexistente e descolada da história, que sempre pressupõe a ação 

prática.  

E mais, é a banalização, para não dizer eliminação, nessa Sociedade Espetacular, 

da cultura e do conhecimento em geral, que inevitavelmente perdem o sentido e o rigor 

necessários ao tornarem-se produto das expectativas espetaculares e do mercado. Algo 

que poderia também ser complementado pela noção de “valor de exposição” de Walter 
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Benjamin em relação às obras de arte. Quer dizer, não está mais apenas em jogo o valor 

de uso e o valor de troca, presente no pensamento marxista, por exemplo, mas sim um 

valor de exposição, aquilo que está exposto e não corresponde nem à esfera do uso, nem 

ao valor de troca medido pela força de trabalho. 

Debord corrobora o argumento na Tese 193, apresentando um impactante dado 

empírico ilustrativo dessa realidade, qual seja, o de que o consumo desses novos 

“pseudoconhecimentos” generalizados e ao gosto do espetáculo já correspondia a 29% 

do PIB dos EUA na época13, devendo desempenhar na segunda metade do século XX o 

papel motor no desenvolvimento da economia equivalente aos automóveis na primeira 

metade. Nada que verdadeiramente não nos surpreenda atualmente, com a 

disseminação massiva de cursos e mais cursos em todas as áreas do conhecimento, 

coachings, influenciadores especialistas, e infinitas atividades dessa natureza à 

disposição de um “clique” seja na tela do seu celular, seja em seu computador. 

E, pela narrativa que o trabalho se propôs, por vezes os argumentos nos levam 

a pensar se realmente estamos a pensar por nós mesmos ou não. Há alguma 

possibilidade de condicionar a opinião das maiorias ruidosas das redes sociais ao que 

efetivamente se acredita? A psicologia ensina que processamos tudo através de filtros 

próprios14, e se fossemos parar para avaliar, somos “bombardeados” por centenas de pensamentos 

ao longo do dia(...) e de onde saem ou se formam tais pensamentos se vivemos imersos a 

conteúdos de mídias/redes sociais? 

Neste mundo atual, onde a sociedade do espetáculo ganhou forma, quem sabe, 

irreversível, área sensível com consequências nefastas pela midiatização das opiniões e 

julgamentos é justamente o processo penal. Dentro da esfera criminal, poderíamos 

dizer que desde sempre a sociedade julgou os transgressores, ao ponto de acompanhar 

execuções públicas como se ao teatro fosse. Os livros de história nos contam esses 

momentos. Com o surgimento do Direito para regular as relações sociais e servir de 

elemento de pacificação social, era de se esperar que quando um crime fosse cometido, 

                                                 
13 DEBORD, Guy. A sociedade do espetáculo. São Paulo: Contraponto, 1997. p. 126-127. 
14 JOSÉ, Fernando Elias. ROCHA, Marcelo Hugo. Cancelado: A cultura do cancelamento e o 

prejulgamento nas redes sociais. Ed. Letramento. Belo Horizonte. 2021. Pgs 120-122; 
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a sociedade aceitasse às regras postas e se despisse dos julgamentos morais que até 

então praticavam. 

Ao que parece o espetáculo, com sua velocidade potencializada pelas 

informações superficiais que chegam a todo momento via rede social, segue com as 

cortinas levantadas, apresentando os atores como lhe convém. Casara15 traz que Debord 

percebeu que toda a vida das sociedades se apresenta como uma imensa acumulação de 

espetáculos. Tudo que era vivido diretamente se tornou uma representação. Isto é, passamos a 

desempenhar papéis para parecer ser algo que na essência não se é (será que a própria 

essência não se encontra contaminada, impura?) e externar uma opinião processada 

através dos filtros que forma impostos pela sociedade do espetáculo? 

Casara segue contextualizando o espetáculo como uma construção social, uma 

relação intersubjetiva mediada por sensações, em especial produzidas por imagens e, por vezes, 

vinculadas a um enredo. E neste interim, afirma que para evitar o risco e errar, e decepcionar 

o seu mundo transformado em auditório, esse indívíduo-ator busca seguir o scrpit posto pela 

tradição que está inserido. 

Neste cenário, ao adentrarmos o campo do processo penal, nos deparamos com 

prejuízos irreversíveis, tanto à sociedade quanto àqueles que respondem ao 

procedimento, e neste último aspecto, os inocentes que perdem seu estado de inocência 

para sempre, simplesmente pelo fato de responder a um processo e ou investigação 

penal. Isto porque muitas vezes a imprensa não replica exatamente os fatos como lhes 

foram narrados. Ao contrário, em alguns casos, dependendo de quem os apresenta ou 

a ideologia do programa que os expõe, os fatos acabam sendo moldados, redesenhados 

para alcançar o potencial sensacionalista, e ao final, percentual significativo de 

audiência. Zanoide de Moraes ensina16: A “causa criminal” passa a ser uma mercancia por 

meio da qual as notícias se auto-alimentam em uma sucessão de versões dentro das quais o fato 

original perde a importância e elas passam a ser o fato.  

                                                 
15 CASARA, Rubens. Processo Penal do Espetáculo (e outros ensaios). 2º edição. Editora Tirant 

Lo Branch. 2018. pgs. 27-31;  
16 ZANOIDE DE MORAES, Maurício. (2010) Presunção de inocência no Processo Penal 

Brasileiro, ed. Lumen Juris: Rio de Janeiro; 
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Se observa, por fim, que a sociedade do espetáculo transita na atualidade por 

todas as áreas, inclusive mostrando uma justiça do espetáculo17, o que na esfera 

processual penal traz um viés de crueldade e vingança, inaceitáveis em sistema que se 

pretende democrático, sujeito a um devido processo legal, cujas regras são claras e 

previstas no ordenamento jurídico brasileiro. O processo penal como procedimento 

contraintuitivo proporciona um julgamento isento dos clamores sociais, isto é, na lição 

de Casara18: “(...) o Poder Judiciário, para concretizar direitos fundamentais, deveria julgar 

contra a vontade das maiorias de ocasião, sempre que isso fosse necessário para assegurar direitos 

e garantias fundamentais (....)”. Na atualidade, o que temos a enfrentar é que a sociedade 

contemporânea é uma sociedade do espetáculo19. Quem nos salvará da bondade dos 

bons? 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A escolha da obra do presente trabalho se deu justamente pela atualidade dos 

conceitos trazidos por Guy Debord. Nos causou desconforto em analisar que a 

sociedade do século XXI pouco ou nada evolui, no sentido de se mostrar mais autônoma 

em seus pensamentos e opiniões. Ao contrário, parece ter achado uma zona de conforto 

onde suas ações passaram a ser pautadas por anseios, vontades, construção de 

estereótipos, que partem de uma minoria – quem cria a informação – para o alcance e 

absorção de uma maioria silenciosa e pacata. 

O nascimento das redes sociais e sua adaptação à sociedade, demonstra que 

estamos intrinsecamente ligados e inseridos nesta sociedade do espetáculo. Nos parece 

que o melhor a ser feito dentro deste cenário, que não mudou, só evoluiu, é 

entendermos tal contexto e passarmos a estabelecer limites desta informação que nos 

chega e nos contamina as ideias e opiniões, a fim de evitarmos um retrocesso social pela 

superação de uma segurança jurídica com vistas a não observância de direitos 

fundamentais do cidadão sob o argumento de atendimento de anseios sociais 

                                                 
17 DEBORD, Guy. A sociedade do espetáculo. São Paulo: Contraponto, 1997. p. 170. 
18 CASARA, Rubens. Processo Penal do Espetáculo (e outros ensaios). 2º edição. Editora Tirant 

Lo Branch. 2018. pg 31. 
19 DEBORD, Guy. A sociedade do espetáculo. São Paulo: Contraponto, 1997. p. 170. 
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embasados em manchetes sensacionalistas. 

 Em passado recente, quando finalizávamos o presente artigo, um dos 

julgamentos, senão o maior, mais esperado (construção midiática) e noticiado na 

impressa gaúcha e nacional – júri da Boate Kiss20 – ocorreu, mostrando justamente o 

que a sociedade do espetáculo pode concretizar em termos de processo penal. A 

“expectativa” social construída pela mídia transformou o julgamento em um perverso 

“leading case” para discussões futuras acerca do procedimento do tribunal do júri. 

Garantias processuais como o devido processo legal e presunção de inocência restaram 

superadas sem qualquer constrangimento pelos atores técnicos (e aqui em particular, 

acusação e julgador condutor dos trabalhos) sob argumentos de resposta social. 

 Vivemos tempos complexos, mormente dentro da seara do Direito, o qual 

de instrumento regulador de relações e pacificador social, passou a ser fato gerador de 

embates sem tecnicidade pautados tão somente pela “ditadura” das opiniões de massa 

e anseios sociais, o que embasa os argumentos trabalhados por Debord ao longo de 

todo o seu texto. Prevalece a sociedade do espetáculo sem limites pré-estabelecidos. “Os 

dias desta sociedade estão contados: suas razões e seus méritos forma pesados, e verificados fracos: 

seus habitantes estão divididos em dois partidos, um dos quais quer que ela desaparece (Debord, 

1979)21”. Estamos divididos entre “bons e maus” (aqui aqueles que pensam diferente 

da maioria), entre a sociedade de “bem” e os transgressores. A viagem no tempo 

aconteceu. Só nos resta encerrar com as palavras de Caetano Veloso22: “ (...) Enquanto os 

homens exercem seus podres poderes; morrer e matar de fome, de raiva e de sede; mão tantas 

vezes gestos naturais”. 
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O POLICIAL E AS INSTITUIÇÕES POLICIAIS NA 

LITERATURA BRASILEIRA CONTEMPORÂNEA: OS CASOS 

DE ELITE DA TROPA E DO DETETIVE ESPINOSA 

Gustavo Arthur Matte12 

INTRODUÇÃO: A NOVA ORDEM DA MARGINALIDADE 

Em artigo publicado em 2006 no número 32 da revista Letras (UFSM), o 

pesquisador e crítico literário João César de Castro Rocha apresentou o conceito de 

“dialética da marginalidade”, em contraposição à “dialética da malandragem”, 

elaborada por Antônio Candido em 1970 para explicar a trajetória social do malandro. 

Ao estudar o romance Memórias de um Sargento de Milícias, em artigo célebre, Cândido 

advogava pela existência de uma forma específica de ordem relacional na cultura 

brasileira, que seria posta em prática através da conciliação de polos opostos (o positivo, 

da ordem, e o negativo, da desordem), onde o malandro age transitando entre as esferas 

em busca de evitar o conflito e atingir o acordo e, finalmente, a absorção pelo polo 

convencionalmente positivo, numa possível ascensão social. A trajetória do malandro 

entre os polos seria, assim, uma metáfora de nossa formação social comprometida com 

o acordo, o “deixa disso”, a pacificação3, mas a “dialética da marginalidade”, por sua 

vez, que se estabelece na década de 1990, pressupõe uma nova forma de relação entre 

as classes: ao invés de conciliar as diferenças, passa-se a evidenciá-las: 

[...] a “dialética da malandragem” está sendo parcialmente substituída 

ou, para dizer o mínimo, diretamente desafiada pela “dialética da 

marginalidade”, a qual está principalmente fundada no princípio da 

superação das desigualdades sociais através do confronto direto em 

vez da conciliação, através da exposição da violência em vez de sua 

ocultação.4 

Essa transformação significativa diz respeito ao surgimento de iniciativas 

                                                 
1 Doutor em Teoria da Literatura pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul.  
2 O presente trabalho deriva de reflexões feitas por ocasião de minha dissertação de mestrado, 

reproduzindo algumas partes da mesma. 
3 ROCHA, 2006, p. 33 
4 ROCHA, 2006, p. 36. Grifos meus. 
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coletivas diversas puxadas por líderes comunitários e artistas como Sérgio Vaz, Ferréz, 

Racionais MC’s, Allan da Rosa e muitos outros, em diversas periferias de grandes 

cidades brasileiras, marcadamente Rio de Janeiro e São Paulo. Através da “exposição 

da violência”, esses artistas e escritores das margens das metrópoles passaram a pautar 

uma nova forma de percepção das relações sociais e entre classes na formação da 

“identidade brasileira”, em que o antigo “pacifismo” e “apatia” creditado às classes 

populares são substituídos por uma investida de violência generalizada e de caráter 

coletivo, onde o crime e os atos violentos já não são vistos como formas de desvios de 

comportamento individuais de sujeitos moralmente desajustados, mas como 

manifestações de problemas estruturais com dimensões públicas em um país em que a 

cisão de classes está exposta de forma cruel na própria disposição dos espaços urbanos. 

Assim, a velha ordem da conciliação das diferenças (malandragem) passou a ser 

diretamente desafiada por essa nova ordem relacional da ruptura, do confronto e da 

violência explícita (marginalidade). 

Nesse contexto, é importante que nos perguntemos se esse “desafio” – proposto 

pelas classes interessadas em evidenciar a ruptura que cinde os panoramas urbanos do 

Brasil contemporâneo e as mantém afastadas do centro da vida pública – foi aceito pelos 

outros participantes do sistema sociocultural e, em caso positivo, que tipo de respostas 

e reações teria engendrado? São notáveis as manifestações literárias que surgem de 

dentro dos presídios brasileiros na virada para o século XXI, mas, além delas, de que 

maneira haverão se posicionado a esse respeito outras classes diretamente envolvidas 

no conflito da violência urbana, como os policiais (e as instituições policiais) e as elites 

(ocupantes do centro da vida cultural, literária, econômica, política – enfim, pública)?  

1. AUSÊNCIA DE POLICIAIS 

Uma demonstração da relevância da figura do bandido e da temática da 

violência urbana na cultura brasileira contemporânea pode ser encontrada na pesquisa 

Personagens do romance brasileiro contemporâneo, do grupo de Regina Dalcastagnè na 

Universidade de Brasília (UNB). A pesquisa faz um mapeamento quantitativo de 

diversos índices sócio-históricos encontrados na totalidade dos romances publicados 
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pelas três maiores editoras brasileiras no período de 1990 a 2004. Conforme os dados 

divulgados no estudo Um mapa de ausências5, 7,0% das personagens masculinas do 

corpus eram bandidos/contraventores, indicando intensa exploração do universo do 

crime no romance brasileiro da passagem para o século XXI. Mas, se essa porcentagem 

pode parecer baixa à primeira vista, devo apontar que alcança a segunda posição entre 

todas as ocupações profissionais registradas pela pesquisa, ficando atrás apenas dos 

personagens escritores, com 8,5% dos casos. A essas duas, seguem-se “artistas (3º)”, 

“estudantes (4º)”, “jornalistas (5º)”, “comerciantes (6º)”, “professores (7º)”, “religiosos 

(8º)”, personagens “sem ocupação (9º)”, e apenas então aparece a categoria “oficial 

militar (10º)”, com 3,9% das personagens mapeadas. 

Estou ressaltando os dados obtidos pela pesquisa de Regina Dalcastagnè com o 

objetivo de apontar uma aparente deficiência, que merece ser investigada, na 

distribuição de vozes aos personagens do romance brasileiro contemporâneo. Se, por 

um lado, fica evidente uma grande exploração da temática da violência urbana e da 

representação do mundo do crime, por outro lado há uma sub-representação de uma 

categoria que está intimamente relacionada a essa temática: os policiais e instituições 

policiais, protagonistas nas dinâmicas sociais em torno da violência urbana6.  

É baseado, portanto, nessa dupla constatação (a de que (1) as periferias urbanas 

propuseram um desafio à velha ordem da conciliação; e (2) os policiais estão sub-

representados no conjunto do romance brasileiro contemporâneo) que este estudo se 

apoia para demonstrar duas formas de reação ao desafio da marginalidade pela da 

figura do policial, utilizando como corpus alguns textos literários que assumem 

posicionamentos de classe distintos e manifestam respostas também distintas à nova 

ordem. 

                                                 
5 DALCASTAGNÈ, 2012, p. 170. 
6 Se levarmos em conta, ainda, que a categoria “oficial militar”, identificada pela pesquisa de 

Dalcastagnè, não inclui soldados sem patente ou policiais civis (protagonistas do conflito urbano), 

e que ainda por cima pode abranger oficiais das forças armadas e dos corpos de bombeiros (não 

envolvidos diretamente no conflito, exceto em situações excepcionais), fica ainda mais evidente 

a insuficiência dessa categoria para que se possa afirmar que o policial esteja representado 

proporcionalmente ao bandido no romance brasileiro contemporâneo. 
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Proponho, assim, uma leitura comparada dos posicionamentos de classe que 

aparecem em Elite da Tropa (2006) – autoria tripla de Luiz Eduardo Soares (antropólogo 

e ex-secretário de segurança pública), André Batista e Rodrigo Pimentel (ex-policiais do 

BOPE) – e nos romances policiais do filósofo e psicanalista Luiz Alfredo García-Roza, 

protagonizados pelo detetive Espinosa, um policial civil erudito que mora e trabalha 

em Copacabana, Zona Sul do Rio. Como, portanto, essas obras mostram a participação 

do policial no conflito urbano, e em que medida assumem posições de classe em relação 

a esse conflito? 

2. OBJETIVOS E METODOLOGIA 

Este trabalho faz coro a estudos que entendem a cultura como um lugar de 

contestação, negociação e conflito. Sintoniza-se com as três premissas, declaradamente 

não ortodoxas, de Richard Johnson: em primeiro lugar, “os processos culturais estão 

intimamente vinculados com as relações sociais, especialmente com as relações e as 

formações de classe, com as divisões sexuais, com a estruturação racial das relações 

sociais e com as opressões de idade”; em segundo lugar, “a cultura envolve poder, 

contribuindo para produzir assimetrias nas capacidades dos indivíduos e dos grupos 

sociais para definir e satisfazer suas necessidades”. E, finalmente, “a cultura não é um 

campo autônomo nem externamente determinado, mas um local de diferenças e de 

lutas sociais”7. 

Porém, seguindo a linha de pensamento do próprio Johnson, gostaria de esboçar 

algumas ressalvas, que reconhecem e avisam sobre possíveis limites dessa abordagem, 

bem como a forma – se possível – de tentar amenizá-los. 

Em primeiro lugar, não devemos inferir o “texto-tal-como-lido” do “texto-tal-

como-produzido”8, sabendo que ambos são resultados de criatividades e 

produtividades distintas. As dimensões do uso coletivo dos textos na forma da 

recepção escapam à proposta metodológica deste trabalho, bem como a dimensão 

individual do momento da leitura. Corro, também, o risco de cair em uma análise 

                                                 
7 JOHNSON, 2004, p. 13. 
8 JOHNSON, 2004, p. 64 
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“produtivista”: segundo Johnson, análises “produtivistas” se caracterizam pela 

“tendência a inferir o caráter de um produto cultural e seu uso social das condições de 

sua produção, como se, em questões culturais, a produção determinasse tudo”9:  

As formas corriqueiras dessa inferência são conhecidas: tudo de que 

necessitamos é rastrear uma ideia à sua origem para declará-la 

‘burguesa’ ou ‘ideológica’. (...) Não quero negar que as condições de 

origem (incluindo a classe e o gênero dos produtores) exercem uma 

profunda influência sobre a natureza do produto. Considero mais útil 

questionar essas identificações não como erradas, mas como 

prematuras. (...) Não vejo como qualquer forma cultural possa ser 

chamada de ‘ideológica’ (no sentido crítico marxista usual) até que 

tenhamos examinado não apenas sua origem no processo de produção 

primário, mas também cuidadosamente analisado suas formas pessoais 

bem como os modos de sua recepção. ‘Ideológico’, a menos que 

concebido como um termo neutro, é o último termo a ser usado nessas 

análises e não o primeiro”.10 

Assim, esboço um resumo do que é o objetivo que mais ou menos norteia o 

trabalho que estou realizando: não se trata de investigar os textos em busca de 

compreender o que supostamente significariam para pessoas que os consumissem, mas 

procurar nexos nos textos que ajudem a entender as formações sociais e culturais que 

atravessam e articulam essas obras, interna (em si) e externamente (entre si), 

construindo uma espécie de posicionamento – e argumentando que a necessidade desse 

posicionamento se tornou ainda mais evidente com o surgimento de obras que 

mostram uma nova forma de “superação” das desigualdades sociais, a “dialética da 

marginalidade”. Um texto nos fornece posições de leitura, e me interesso em perceber 

quais dessas posições podem se supor indicar uma resposta classista às demandas do 

conflito urbano, sem que isso seja determinante para que se possa taxá-los como textos 

“de classe” de maneira precipitada e generalizante.  

3. ANÁLISE 

O teor do posicionamento em Elite da Tropa não é difícil de perceber. Na 

verdade, pouco precisa ser feito para isso, já que o posicionamento é literalmente dado 

ao leitor e assumido pelos autores logo na primeira página, e repetido e reafirmado 

                                                 
9 JOHNSON, 2004, p. 57-58. 
10 JOHNSON, 2004, p. 58. 
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explicitamente durante todo o livro. No segundo parágrafo do prefácio, por exemplo, 

assinado em conjunto pelos três autores, afirma-se que o antídoto para a corrupção 

policial é o “orgulho pessoal e profissional”, o “respeito ao uniforme negro”11, 

anunciando a série de símbolos que concatenam a identidade e o pertencimento dos 

policiais do BOPE ao seu grupo profissional (o “uniforme negro”, a “caveira”) e sua 

postura inflexível de devoção a eles: 

Antes a morte que a desonra. O processo de seleção era tão difícil e 

doloroso, o ritual de passagem era tão dramático, que o pertencimento 

passou a ser o bem mais precioso. Ser membro do BOPE, partilhar dessa 

identidade, converteu-se no patrimônio mais valioso. A auto-estima 

não tem preço. Portanto, não se negocia.12 

O prefácio de Elite da Tropa é riquíssimo em exemplos e poderíamos produzir 

uma longa análise apenas sobre ele. Basta pensar no canto de guerra do BOPE, 

reproduzido nesse prefácio, para que se perceba a quantidade de conteúdos identitários 

que o policial assume para que se sinta membro do grupo. No canto, reivindicam-se 

“incomuns” por conta do “rosto mascarado” e da “tarja negra e amarela que ostento 

em meus braços”13, apenas dois entre o longo rol de símbolos que irão mexer com a 

memória e a identidade dos narradores por toda a narrativa. Também interessante é a 

percepção de sua missão comum, enunciada como “matar”, “trazer a morte, o 

desespero e a total destruição” e, é claro, “combater o inimigo”14, que, conforme a 4ª 

estrofe, habita a favela. Além disso, os próprios autores apontam para o drama 

cotidiano da violência vivenciado por todos os policiais, não apenas os do BOPE, na 

forma de uma perspectiva interna, e afirmam que “este livro foi escrito com o propósito 

de enriquecer o processo de reflexão dos policiais e da opinião pública”15, visando 

“promover o aperfeiçoamento” das instituições e valorizá-las, pois “não há democracia 

sem polícia”16. Ou seja: o livro se pretende um resgate da imagem pública da polícia e 

do policial, degradada, conforme afirmam os autores, por casos sucessivos de 

corrupção e brutalidade. Além do mais, reivindicam certo teor testemunhal, afirmando 

                                                 
11 SOARES et al, 2006, p. 7. 
12 SOARES et al, 2006, p. 7. Grifos meus. 
13 SOARES et al, 2006, p. 9. 
14 SOARES et al, 2006, p. 9. 
15 SOARES et al, 2006, p. 10. 
16 SOARES et al, 2006, p. 10-11. 
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que os relatos são ficcionais mas que “se, por acaso, nossa imaginação se equiparar ao 

que efetivamente acontece, talvez isso decorra do fato de termos escrito este livro a 

partir das nossas experiências, e de termos vivido, cada um à sua maneira, a realidade 

da segurança pública do Rio de Janeiro”17. 

Há também a evidência de uma relação complicada do narrador (que é policial) 

com as elites urbanas do Rio, o que aparece enunciado em momentos como, por 

exemplo, ao matricular-se no curso de direito da PUC/RJ. O narrador afirma que 

chamar o pessoal da faculdade de “colegas” soa errado: “No fundo, pensando na PUC, 

eu me sentia traindo meus companheiros de corporação”18. Afirmações como essa 

produzem claramente o efeito de distanciá-lo, rivalizá-lo e torná-lo estranho e 

incompatível com ainda essa categoria (as elites do Rio), adicionando-a ao espectro de 

diferenciações que o narrador produz para afirmar uma espécie de identidade coletiva 

dos policiais do BOPE em três passos: 1 - diferente do policial comum; 2 – oposto ao 

“inimigo” (bandido favelado); e 3 - incompatível com as elites.  

É muito clara, portanto, a forma como os papéis sociais estão distribuídos em 

Elite da Tropa. O livro evoca sua fala a partir das instituições policiais (e outras 

instituições públicas como a Secretaria de Segurança) e, além disso, delimita claramente 

o lugar do “inimigo” (a favela), além de classificar sem rodeios os “playboys” da Zona 

Sul. Só que a tensão mais interessante é aquela que o narrador manifesta em relação ao 

próprio leitor, revelando desdobramentos importantes das estratégias de construção de 

seu universo identitário. 

Segundo Adorno, no romance tradicional há um pesado tabu que paira sobre a 

reflexão do narrador: “ela se torna o pecado capital contra a pureza objetiva”19. Isso 

ocorre porque, no romance tradicional, o narrador deve acusar-se o menos possível, 

não deve revelar nuances subjetivas, para que possa assim descortinar objetivamente a 

realidade (ele não deve ser um ponto de inflexão ou de relativização da percepção do 

universo narrado pelo leitor, não deve se intrometer nessa relação – o leitor deve 

                                                 
17 SOARES et al, 2006, p. 11. 
18 SOARES et al, 2006, p. 99. 
19 ADORNO, 2003, p. 60. 
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“entrar” nos acontecimentos, participar da obra sem mediações). Mas, nos romances do 

século XX, esse tabu teria perdido sua força, e a reflexão do narrador aparece rompendo 

a pura imanência da forma20.  

Mas essa reflexão, apesar do nome, não tem quase nada a ver com a 

reflexão pré-flaubertiana. Esta era de ordem moral: uma tomada de 

partido a favor ou contra determinados personagens do romance. A 

nova reflexão é uma tomada de partido contra o próprio narrador, que 

busca, como um atento comentador dos acontecimentos, corrigir sua 

inevitável perspectiva21.  

O narrador em primeira pessoa de Elite da Tropa, no entanto, opera de maneira 

distinta e diametralmente oposta à do narrador do século XX sugerida por Adorno, 

ainda que não seja nem o narrador do romance tradicional e tampouco o narrador pré-

flaubertiano. Na verdade, ao assumir uma postura autoritária em relação à percepção 

dos fatos que narra, atacando costumeiramente o leitor, chamando-o de preconceituoso 

ou mal informado, busca, ao invés de corrigir a sua própria “inevitável perspectiva”, 

corrigir a perspectiva do leitor, que esse narrador assume ser uma perspectiva 

distorcida. Por exemplo: 

Para você ver que eu não sou nenhuma besta, devo lhe dizer que isso 

me lembra um conto do Kafka com este nome e que conta a história de 

um sujeito chamado Gregor Samsa, que vira barata. Não falo para me 

gabar, não. Seria ridículo. Falo para que você faça um juízo correto 

sobre mim e não se iluda com os próprios preconceitos.22 

Deus escreve certo por linhas tortas. O livre-arbítrio foi respeitado. 

Mesmo assim, cumpriu-se o desígnio divino. Cuidado, não pense que 

sou evangélico. Isso é puro preconceito seu. Nem todo policial ou 

bandido que fala em Deus é evangélico. Está vendo só? Não é só o 

policial que é preconceituoso, afinal de contas.23 

Estamos com gana de invadir favela, um puta tesão. Desculpe falar 

assim, mas é para contar a verdade ou não é? Você vai logo descobrir 

que sou um cara bem formado, com uma educação que pouca gente 

tem no Brasil. Talvez você até se espante quando souber que estudo na 

PUC, falo inglês e li Foucault. Mas isso fica para depois.24 

Sua postura, ao atacar o leitor para corrigir sua perspectiva, ao desmentir aquilo 

                                                 
20 ADORNO, 2003, p. 60. 
21 ADORNO, 2003, p. 60. 
22 SOARES et al., 2006, p. 45-46. 
23 SOARES et al., 2006, p. 23. 
24 SOARES et al., 2006, p. 21. 
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que vê como uma visão equivocada do leitor em relação à figura do policial, ao assumir 

o leitor como preconceituoso, não deixa de ser o eco de um comportamento autoritário 

que enfraquece o interlocutor, buscando assumir o controle total do relato. Se, ao refletir 

sobre os narradores de Thomas Mann, Adorno afirma que “o autor, com o gesto irônico 

que revoga seu próprio discurso, exime-se da pretensão de criar algo real”25, em Elite da 

Tropa, ao tentar revogar um pouco da autonomia de julgamento do leitor, o narrador 

faz justamente o contrário: afirma com muita força a própria pretensão de dizer o real. 

Essa “correção de perspectiva” não acontece apenas quando o narrador tenta 

surpreender o leitor com uma imagem de policial militar com formação superior e 

erudição, mas também quando acusa o leitor (estendendo algumas acusações a toda 

população) de estar alienado em relação ao que realmente se passa no ringue da 

violência em sua cidade:  

A população reclama da gente porque acha que é muito fácil manter a 

ordem na cidade. Mal sabe que, enquanto o jantar está sendo saboreado 

em família, na frente da televisão, no conforto do lar, do outro lado, no 

submundo, muito sangue está correndo, o nosso e o dos vagabundos.26 

Mas o fato é que, quando você convive com a morte todo dia, toda noite, 

quando sabe que é matar ou morrer, enquanto você sobrevive, a 

sensação é de vitória sobre a morte, uma espécie de vôo rasante sobre 

o precipício. Se você quiser chamar isso de onipotência, tudo bem. Eu 

queria ver você passar por essa experiência. Seria interessante verificar 

se seus conceitos não mudariam um pouquinho.27 

Além do endereçamento direto ao leitor, buscando passar algum tipo de “lição 

corretiva”, percebe-se, principalmente no último excerto citado, a exploração da 

violência e da convivência com a morte na forma de experiências transformadoras, 

utilizadas como estratégias de convencimento, de maneira a conferir credenciais ao 

narrador para falar com propriedade da matéria narrada, e reforçando a intenção de 

dar realidade ao discurso. Cria-se, assim, a ideia de uma perspectiva narrativa que 

busca ganhar valor a partir do ponto de vista interno à experiência, tida como “a 

perspectiva correta” por ser baseada na vivência pessoal, no testemunho. A isso o livro 

associa a constante imagem de uma cidade partida, e a figura do policial aparece como 

                                                 
25 ADORNO, 2003, p. 60. 
26 SOARES et al., 2006, p. 39. 
27 SOARES et al., 2006, p. 42. 
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o elemento de travessia entre os dois mundos. Segundo o narrador, ao vestir a farda do 

BOPE, o policial está saindo da cidade do Rio de Janeiro e entrando em outra dimensão: 

o inferno da guerra. Repare no seguinte excerto: 

A cidade só tangenciava essa outra dimensão, essa outra versão de si 

mesma, quando uma bala perdida atravessava as fronteiras. No mais, 

carregava sua sombra como o peregrino traz no ombro a sua cruz, 

sentindo-lhe o peso e intuindo-lhe o tamanho, sem olhá-la de frente 

para conhecer sua forma e compreender sua natureza.28 

Há, aí, o reconhecimento enunciado de uma outra forma de vivência da cidade 

do Rio de Janeiro como uma cidade violenta e em guerra. A Cidade Maravilhosa, assim, 

é colada à sua contraface sombria de corrupção e crime organizado, engendrados num 

mecanismo que produz a guerra urbana entre facções criminosas rivais e corporações 

policiais. O alheamento da parte privilegiada em relação a sua sombra é apenas 

garantido à custa do trabalho arriscado do policial que, por sua vez, ao tirar a farda, sai 

do “inferno da guerra” e retorna (ou tenta retornar) ao que quer que seja a vida normal, 

atravessando as fronteiras. O policial pode transitar nos dois mundos e, algumas vezes, 

pela impossibilidade de desvencilhar-se da guerra mesmo após cruzar o portal em 

direção à normalidade, chega a amalgamá-los em imagens que concentram, ao mesmo 

tempo, características das duas realidades (a cidade e a sombra) – como quando, ao 

visitar o necrotério no dia seguinte a um tiroteio, o narrador reflete: “eu me senti numa 

gruta sombria, estuário secreto dos rios que fluem no subterrâneo da cidade. Ela 

continua a fazer barulho, alheia ao subsolo”29. 

Já o teor do posicionamento que podemos observar na série de romances 

policiais de Luiz Alfredo García-Roza protagonizando o detetive Espinosa é bastante 

distinto. Como ponto de referência principal para este artigo, proponho o uso de 

Espinosa sem saída (2006), por ter sido publicado no mesmo ano de Elite da tropa, embora 

possa recorrer a outras duas obras da série (O silêncio da chuva e Uma janela em 

Copacabana) se achar que ilustram melhor o que estou querendo demonstrar.  

Gostaria de destacar três pontos principais que caracterizam essencialmente as 

                                                 
28 SOARES et al., 2006, p. 42. 
29 SOARES et al., 2006, p. 30. 
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narrativas policiais de García-Roza, que são: a relação complicada de Espinosa com o 

mundo policial; os posicionamentos sutis e socialmente marcados do narrador; e o 

campo de ação no perímetro restrito da Zona Sul do Rio como uma cidade à parte. 

Ainda em O silêncio da chuva (1996), seu primeiro romance, Espinosa é 

apresentado como um detetive bastante excêntrico ou descentrado em relação ao 

ambiente da polícia. Ele “não incorporara o linguajar típico dos colegas”30, tinha um 

olhar que “não parecia policial, mas estético”31 e pensava consigo mesmo que “era 

policial como poderia ser professor numa escola secundária”32. O narrador chega a 

mencionar sua “condição de estrangeiro”33, de tal forma que a figura do detetive é 

construída desde o primeiro livro como a de um policial incomum (mas não, fique claro, 

incomum como os de Elite da Tropa, que pertencem a um batalhão específico, e sim 

incomum por pertencer, em sua intimidade e história pessoal, a um ambiente e classe 

distintos, identificando-se com outro lugar social que não é o da polícia). 

O drama de Espinosa em relação à polícia chega a tal ponto de crise que, em 

Uma janela em Copacabana (2001), o detetive (agora promovido a delegado) começa a 

sonhar com a possibilidade de ganhar a vida abrindo um sebo e vendendo livros. A 

paixão de Espinosa por livros, aliás, é sua característica mais recorrente, mas os livros 

não são aqui evocados como munição para atacar o leitor e defender-se de seus 

preconceitos. Na verdade, muito pelo contrário: a paixão de Espinosa por livros é um 

ponto que justamente marca sua diferença em relação ao mundo policial e sua 

aproximação com o universo de uma elite letrada composta por professores 

universitários, psicanalistas, herdeiros de fortunas, artistas visuais, arquitetos e outros 

tipos sociais relacionados que pipocam em suas investigações – tipos com quem possui 

uma relação de relativo distanciamento e desconfiança no livro de estreia, mas que em 

Espinosa sem saída (2006) já se sente bastante à vontade, travando inclusive relações 

íntimas com essas pessoas, como é o caso de sua namorada, Irene, uma designer gráfica 

                                                 
30 GARCÍA-ROZA, 2005, p. 15. 
31 GARCÍA-ROZA, 2005, p. 36. 
32 GARCÍA-ROZA, 2005, p. 132. 
33 GARCÍA-ROZA, 2005, p. 220. 
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com passagem pelo MoMA, de Nova York. Observe-se o trecho a seguir: 

Novamente na rua, olhou para o céu. Azul-matisse, pensou. E pensou 

no que havia pensado. Nenhum delegado de polícia sai para entrevistar 

uma testemunha e antes entra na melhor livraria do bairro e sai com 

três livros dentro da sacola – Faulkner, Coetzee e Patricia Highsmith -, 

faz a entrevista mas fica embevecido com a beleza e a elegância da 

testemunha, e quando está novamente na rua olha para o céu e pensa 

“azul-matisse”. Algo está errado. A fala não combina com o 

personagem. Ou o roteiro é ruim ou o diretor é incompetente.34 

Isso tudo funciona no sentido de atribuir a Espinosa um caráter que se distancie 

o mais possível da figura “esperada” de um policial, aproximando-o, em contrapartida, 

à figura de um habitante letrado da Zona Sul do Rio. A própria espacialidade dos 

romances é, como se discutirá mais adiante, bastante restrita, sendo que o delegado 

cresceu em Copacabana e, volta e meia, suas incursões investigativas no bairro evocam 

memórias de infância. Ele sempre compara a Zona Sul de sua infância com a Zona Sul 

atual, marcando claramente aquele lugar (aquela paisagem social) como seu espaço de 

subjetivação e de enunciação. 

Nesse sentido, a figura do narrador (em 3ª pessoa) também se revela, com certa 

frequência, com uma identidade enunciativa correspondente às classes altas urbanas. 

A linguagem do narrador (e até a das personagens) é marcada por um cuidado em 

relação à norma padrão e, assim como Espinosa, o narrador se revela bom conhecedor 

do mundo artístico elitizado pelo qual o delegado transita: “era um prédio residencial 

da década de 1950 com detalhes art déco no hall de entrada”35. Mas os “deslizes” mais 

importantes do narrador acontecem em O silêncio da chuva, livro que alterna narradores 

em 3ª e 1ª pessoa, e cujo narrador em 3ª pessoa volta e meia deixa escapar que não é tão 

imparcial assim. 

Numa incursão na casa da secretária Rose, o narrador diz que os porta-retratos 

sobre o aparador faziam ângulo uns com os outros, “numa disposição geométrica de 

pretensão estética”36. Ou seja: a gente mais simples possui “pretensões”, não gostos. O 

mesmo se revela nos “sofás cobertos com plástico, destinados talvez a visitas mais 

                                                 
34 GARCÍA-ROZA, 2006, p. 80. 
35 GARCÍA-ROZA, 2006, p. 43. 
36 GARCÍA-ROZA, 2005, p. 69. Grifo meu. 
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ilustres, que provavelmente nunca viriam”37. O posicionamento desse narrador fica 

ainda mais claro se observarmos o tratamento dado à casa de Bia Vasconcelos (herdeira 

de fortuna familiar, possui uma galeria de arte no Leblon), uma pessoa de “bom gosto”: 

“à noite, o burburinho que chegava da rua Jardim Botânico era superado pelo barulho 

dos grilos e sapos, vindo do parque. O apartamento era confortável e de muito bom 

gosto, os móveis e objetos tinham sido escolha sua”38. 

Fica claro que a postura do narrador revela implicitamente o afastamento de sua 

voz em relação às classes simples, vistas como dotadas de um gosto simplório, que 

exagera na limpeza e no alinhamento, um gosto que nunca passa de uma pretensão de 

ser belo. Ainda descrevendo a casa da secretária Rose, o narrador menciona “uns 

duzentos livros de qualidade razoável”39. “Razoável” acaba sendo entendido em 

comparação com o protagonista Espinosa, leitor “culto”, e o gosto erudito da artista Bia 

e de outros personagens da Zona Sul. Novamente o narrador, ao emitir opinião 

depreciativa, marca sua proximidade enunciativa com o lugar social das elites. 

Complementando isso, temos a evidência da espacialidade restrita dos 

romances, fechados na Zona Sul do Rio. Se em O silêncio da chuva Espinosa ainda era 

um detetive numa delegacia no centro da cidade, e se há algumas (poucas) incursões 

em subúrbios para visitarmos personagens como a secretária Rose ou Max, o grosso da 

ação se desenrola entre Ipanema, Copacabana e Leblon. Em livros mais recentes como 

Uma janela em Copacabana e Espinosa sem saída, em que Espinosa foi promovido a 

delegado e transferido para a 12ª DP em Copacabana, simplesmente não há qualquer 

cena que ocorra fora do perímetro demarcado pela Zona Sul – a não ser raríssimas cenas 

no Centro da cidade.  

A relação de Espinosa com sua vizinhança é a de um andante. Não exatamente 

um flâneur, pois o olhar do flâneur deve ser móvel e interessado pela rua40, e Espinosa, 

ao caminhar, costuma divagar, perder-se em si, internalizar-se em elucubrações e 

                                                 
37 GARCÍA-ROZA, 2005, p. 69.  
38 GARCÍA-ROZA, 2005, p. 30.  
39 GARCÍA-ROZA, 2005, p. 72.  
40 GOMES, 1994. 
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pensamentos fantasiosos, “andar sem ver”. Enquanto caminha, busca refletir. Mesmo 

quando seus olhos reparam ao redor, dedicam-se a poucas coisas, apenas. 

Principalmente: a beleza de certas mulheres; os estabelecimentos e movimento 

comercial, vitrines de lojas, livrarias. Mas a vivência das ruas não é sua grande paixão 

ao andar. E, se o flâneur caminha a esmo, num olhar que não tem raízes41, Espinosa vai 

por ruas já bem conhecidas suas, em trajetos pré-definidos (casa-trabalho-casa-

trabalho), num bairro onde suas memórias estão enraizadas desde a infância.  

No entanto, paralelamente à interiorização de Espinosa e a seu espírito 

divagador, temos, através do narrador, uma percepção mais objetivada do “mundo de 

fora”. Ainda assim, os narradores de García-Roza não franqueiam acesso à cidade 

através de um olhar lançado às multidões e às dinâmicas dessas multidões no espaço 

público da rua, mas através da paisagem natural, arquitetônica e urbanística, com 

referências constantes e especificação de trajetos, ruas, estabelecimentos, pontos de 

referência etc. Um olhar que balança entre a natureza e a técnica, produzindo a 

percepção da cidade pelos universos do sensual e do funcional. 

Nesse processo, perde-se o contato com a realidade mais imediata da violência 

urbana no Rio de Janeiro. De fato, ao ser questionado sobre a tarefa de escrever 

narrativas policiais em uma cidade tão fortemente marcada pela violência, o próprio 

García-Roza, em entrevista ao site Trópico, afirmou que não possui interesse em saber 

da violência e dos acontecimentos policiais do Rio de Janeiro. “A violência da cidade 

não é sedutora”, ele alega, e afirma que não é provocado a escrever em função da 

violência. “Ela é grosseira, estúpida, ignorante e inteiramente gratuita. Não tem nada 

de sedutora, nem sequer tem o lado cerebral dos grandes crimes”. Para ele, a violência 

do Rio não rende um bom romance, pois “não se trata da violência do civilizado, que 

se civilizou tanto que precisa dar conta dos seus demônios recalcados”42. Assim, em 

conformidade com a opinião do próprio autor, seus livros apostam na exploração de 

uma criminalidade e violência “sofisticadas”, “civilizadas”, “racionais”, “calculadas”, 

e seu advento não constitui um problema público, social ou coletivo, mas uma 

                                                 
41 GOMES, 1994. 
42 GARCÍA-ROZA, acesso em 05/10/2015. 
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“charada” endereçada ao intelecto do detetive – desencadeando sua busca por 

solucionar o mistério e seguindo, assim, a tradição internacional do romance policial, 

de modo a livrar a obra da exposição à realidade social mais imediata. 

Frequentemente, esse tipo de afirmação tem sido feita – a invocação da 

universalidade de um gênero/tema – para justificar que uma obra nada deva a seu 

referencial imediato, ao seu sistema cultural de origem, e o caso do romance policial 

parece emblemático ao elidir fronteiras locais e nivelar formas e temas de maneira a 

produzir textos que estariam fora das tradições nacionais enquanto inseridos numa 

espécie de “tradição internacional da cultura de massas”.  Tendo a concordar com a 

ideia de que uma obra literária não deva nada a contexto social algum mas, por 

entender que um texto não possui significação apenas enquanto universo fechado em 

si, desconsiderando-se a própria comparação com a realidade imediata, com os cânones 

nacionais e com a produção cultural contemporânea sua, entendo que a elisão da 

realidade violenta do Rio nos romances de García-Roza, em um momento em que o 

próprio sistema cultural pareceu se aglutinar em torno da representação e denúncia 

dessa violência, é no mínimo um dado interessante a ser levado em conta. 

Outro dado importante de ser levado em conta é a ausência quase total de 

favelas a interferir na paisagem da Zona Sul. Isso é bastante interessante pois, se a 

disposição urbana da cidade do Rio serve de referência imediata à obra de García-Roza, 

apontando inclusive lugares bastante específicos, como nomes de ruas, pontos de 

referência e estabelecimentos comerciais que podem ser efetivamente localizados em 

um mapa, o fato das favelas da Zona Sul não serem reparadas por Espinosa ou pelo 

narrador indica um olhar seletivo. A Zona Sul do Rio possui muitas favelas, algumas 

de fama internacional. Para citar alguns exemplos proeminentes, menciono as 

seguintes: Babilônia/Chapéu Mangueira, no Leme; Morro dos Cabritos, em 

Copacabana; Cantagalo/Pavão-pavãozinho, entre Copacabana e Ipanema; Cruzada São 

Sebastião, no Leblon; Chácara do Céu, Vidigal e Rocinha, entre Leblon e São Conrado; 

Dona Marta, entre Botafogo e Humaitá; Morro Azul, no Flamengo; e Santo Amaro, 

entre o Catete e a Glória. Todos eles são bairros (Leme, Copacabana, Ipanema, Leblon, 

Botafogo, Flamengo, Catete, Glória) pelos quais Espinosa transita intensamente nos três 
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livros que estão sendo levados em consideração neste estudo, e no entanto nenhuma 

dessas favelas é reparada enquanto Espinosa caminha pelas ruas dos bairros e admira 

a paisagem e/ou reflete sobre seus próprios assuntos. É claro que se pode dizer que 

algumas delas, para um caminhante distraído, passam desapercebidas por trás dos 

imensos prédios da orla e do interior desses bairros, mas outras, como Vidigal e 

Chácara do Céu, são pontos dominantes na paisagem de uma caminhada por Ipanema 

ou Leblon; além do mais, se levarmos em conta que Espinosa vive no Peixoto, um sub-

bairro no interior de Copacabana, espremido entre as favelas da Ladeira dos Tabajaras 

e Morro dos Cabritos, a falta de menção a elas acentua ainda mais esse olhar particular 

sobre a cidade.  

A escolha de ângulo – ou o uso inconsciente de um ângulo – muda 

sensivelmente a recepção de determinado universo representado. No Rio de Janeiro de 

García-Roza, vários indícios parecem contribuir para a afirmação de que a cidade é vista 

em um regime de visualidade “adocicado”, em que a paisagem urbana se torna objeto 

revelador de determinada perspectiva de classe. Não chega a ser uma representação, 

digamos assim, pictórica, com longas descrições de vistas panorâmicas e ângulos que 

valorizem exclusivamente as maravilhas visuais, mas parece ser o caso de uma 

representação que apenas percebe uma parte bem selecionada dos eventos visuais que 

se dão a um caminhante naquela geografia. Por isso, o fato de a favela não irromper na 

bela paisagem mencionada nos livros aponta para uma leitura do Rio de Janeiro que 

não considera sua paisagem/geografia social e busca evidenciar, conforme 

demonstrarei adiante, uma cidade moderna e em harmonia com a paisagem natural – 

uma harmonia pretendida entre natureza e cultura, buscando excluir a desordem da 

cidade e atribuir-lhe funcionalidade, inclusive funcionalidade visual.  

Há, em García-Roza, a percepção de uma cidade quase ideal, moderna e 

racionalizada, manifestando-se principalmente no tratamento dado à disposição 

urbanística do Rio e à variedade de seu setor de serviços, que sempre remetem a uma 

diversidade ordenada. É claro que, levando-se em conta que o objeto de sua 

representação é a Zona Sul, o referente imediato fornece, em certa medida, condições 

para tal tipo de percepção, mas se acompanharmos o olhar do narrador e de Espinosa 



207 

 

por suas andanças iremos perceber que, mesmo dentro desse universo restrito, a visão 

restringe ainda mais os pontos de contato com a realidade para aqueles em que a cidade 

é mais organizada e funcional, tendendo a elidir elementos de desordem, 

caoticogênicos – como é o caso das favelas desaparecidas da paisagem. 

Uma boa maneira de perceber de que maneira a cidade está racionalizada nos 

textos é através da facilidade de locomoção das personagens. A abundância de meios 

de transporte disponíveis (carros, taxis, ônibus, trens, metrôs) e a possibilidade de se 

chegar a qualquer lugar que se queira remetem a uma perfeita integração da cidade 

entre suas partes que não se verifica, por exemplo, em livros como Cidade de Deus (1997), 

de Paulo Lins, em que a lógica é a do confinamento do morador em sua periferia 

distante. É verdade que Espinosa restringe-se a circular no perímetro da Zona Sul do 

Rio, mas há que se considerar que essa não é uma área pequena, composta por 18 

bairros, pelos quais as personagens transitam sem impedimentos e, pelo contrário, com 

muitos facilitadores. Além do mais, nos raros momentos em que precisam sair desse 

local bem-delimitado para outras regiões da cidade (o Méier, por exemplo), a tarefa não 

exige grandes doses de energia, pois a cidade colabora. 

Nessa cidade, todo sinal de desordem tende a ser minimizado. Se, em alguns 

momentos, ela é mencionada (assaltos, miséria, corrupção policial), é apenas na forma 

de menções tão passageiras e/ou distantes da experiência direta das personagens que 

acaba não passando de uma imagem evanescente, uma sensação de ilusão. A corrupção 

policial de Uma janela em Copacabana não se torna temática, e é varrida pela ventania da 

facilidade com que Espinosa consegue trabalhar enquanto policial honesto nessa 

instituição que apenas menciona-se estar corrompida. Na verdade, é até muito fácil que 

se esqueça que a corrupção foi mencionada, já que esse drama não é problematizado 

em profundidade – ao contrário, por exemplo, de Elite da Tropa, onde a corrupção se 

transforma em elemento temático e é dramatizado de modo a afetar emotivamente o 

leitor. Já em outro caso, o assassinato do mendigo perneta de Espinosa sem saída, a 

possibilidade de abordar a questão da miséria é abortada tão facilmente quanto foi 

morto o mendigo – que, na verdade, aparece-nos apenas enquanto corpo morto. O que 

interessa é que há uma morte a ser investigada, e não a miséria enquanto experiência 
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possível dessa cidade. No quebra-cabeças que se monta na trama, a miséria assume ares 

de vapores quase irreais em meio à exploração dedicada que se faz da intimidade e das 

condições psicológicas das outras personagens – todas de classe alta. 

Até as mortes, no geral, obedecem a padrões planejados e ordeiros43, de modo a 

não interferir nessa imagem de organização funcional. Elas são “limpas” – a chuva 

chega a “diluir” o sangue em Espinosa sem saída –, silenciosas, cerebrais, planejadas, não 

causam grande estardalhaço e, das que parecem mais “espetaculares” – digamos assim 

–, uma delas foi tão bem “cometida” que passa por acidente ou suicídio (a queda da 

janela em Uma janela em Copacabana), e a outra acontece em ambiente privado (a morte 

cruel da mãe de Rose em O silêncio da chuva), ao qual apenas a polícia teve acesso. A 

violência fica, assim, menos exposta – menos pública e cotidiana. Em Uma janela em 

Copacabana, o próprio delegado fornece os termos bem adequados para as várias mortes 

que ocorrem: “sem luta, sem perturbar o entorno, sem testemunhas”44. Um dos 

assassinatos, inclusive, foi cometido a tiro, numa praça pública, em plena luz do dia, 

sem ser percebido por ninguém. 

Os eventos e dados que surgem compõem, dessa forma, uma vivência bastante 

“positiva” para os parâmetros de uma cidade que virou símbolo internacional de caos 

e desordem causados pela miséria, violência irracional, crime organizado, falta de 

planejamento urbano e corrupção policial. Mas se nas obras de García-Roza essa cidade 

caótica tende a desaparecer ou ser amenizada, é interessante notar, no entanto, em 

contraste com a ordem percebida no espaço público, a vivência da desordem no espaço 

privado. Se por um lado transita à vontade pelas ruas de sua geografia favorita, 

Espinosa por outro não consegue nunca terminar de organizar sua casa ou seus 

sentimentos, o que é motivo de constantes reflexões e embates do detetive consigo 

mesmo. Em O silêncio da chuva, a necessidade de arrumar seus livros espalhados aos 

montes pelo apartamento é tanta que disso depende a própria viabilidade do serviço 

da faxineira, e o drama permanece até o fim. Temos também objetos domésticos 

                                                 
43 Excetuando-se o assassinato de Magro em Espinosa sem saída, envolto em uma atmosfera de 

ocasião e de perturbação mental. 
44 GARCÍA-ROZA, 2009, p. 59. 
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precisando de conserto (sempre adiado) – como uma torradeira que torra apenas de um 

lado –, e até uma invasão de formigas em Espinosa sem saída.  

Assim, o caos está em sua vida pessoal, e não na urbe. Está em sua 

impossibilidade de estar em paz em casa ou consigo mesmo, em seus dramas com sua 

profissão, com as mulheres, com seu passado. A melancolia da vida privada contrasta 

com o funcionamento da cidade meio ideal, tornando-a de certa forma atingível na 

forma de um espaço íntimo. 

Desde que fora transferido da delegacia da praça Mauá para 

Copacabana, raramente fazia uso do automóvel. Ia e voltava a pé. Para 

deslocamentos maiores, preferia o metrô e o táxi. Acontecia, pois, de 

seu automóvel ficar estacionado no mesmo lugar durante mais de uma 

semana, o que ocasionava problemas mecânicos e elétricos.45 

Mas, acima de qualquer outra, a característica mais marcante dessa cidade do 

detetive Espinosa parece ser a diversidade de seu comércio e do setor de prestação de 

serviços. Os olhos do narrador e do protagonista estão sempre voltados para esse 

universo bastante específico em que pipocam restaurantes, galerias, lanchonetes, 

profissionais liberais, livrarias, sebos, bares, cafés – e com um foco que geralmente não 

é as interações humanas que ocorrem nesses locais, mas o seu uso puramente prático. 

Dessa forma, Espinosa é sempre visto em seus processos de escolha sobre o local em 

que irá, por exemplo, almoçar, planejando inclusive seus trajetos pelas ruas de forma a 

passar por tal ou tal estabelecimento comercial, e transforma momentos de tempo livre 

em desculpa para “apreciar o comércio do bairro”46, que, na página 117 de Espinosa sem 

saída, é descrito com a ajuda do adjetivo “sofisticado”. A abundância impera: “na 

própria quadra do escritório havia restaurante italiano, português, chinês e japonês, 

além de um self-service de naturalidade indefinida. Podiam comer cada dia da semana 

em um restaurante diferente”47. A personagem Camila, também, é outra marcante para 

quem o comércio e as vitrines são o ponto principal de atenção do olhar nas ruas da 

                                                 
45 GARCÍA-ROZA, 2009, p. 115. Esse excerto parece amalgamar numa única imagem a ideia de 

ordem da cidade e desordem privada em García-Roza: o carro particular de Espinosa está sempre 

apresentando defeitos, mas o transporte público funciona adequadamente a ponto de poder 

prescindir de seu próprio veículo. 
46 GARCÍA-ROZA, 2006, p. 81. 
47 GARCÍA-ROZA, 2006, p. 63. 
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cidade. Sobre ela, diz-se que “gostava de perder tempo vagando pelas galerias, 

entrando em lojas, demorando-se na livraria ou experimentando uma roupa”48, ou 

“detendo-se nas lojas mais interessantes e entrando nas galerias para olhar as vitrines. 

(...) era um passeio essencialmente estético e reflexivo”49.  

De tal forma que o Rio de Janeiro, em García-Roza, se expressa principalmente 

através das facilidades que a cidade racionalizada pode proporcionar ao seu habitante 

na diversidade da prestação de serviços e no consumo. É por isso que em seus livros a 

cidade é frequentemente visitada através de sua agitada vida comercial: diversidade de 

livrarias, restaurantes, galerias... Espinosa gosta de passear seu corpo e seus olhos por 

esses lugares, são eles que chamam sua atenção, que são selecionados na infinidade dos 

estímulos urbanos; são eles que são reparados. E é principalmente a partir deles que 

Espinosa monta sua cartografia particular da cidade do Rio de janeiro. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A análise desenvolvida demonstra como, apesar de partirem de um referencial 

comum (o universo policial), Elite da Tropa e as narrativas do detetive Espinosa 

correspondem a projetos bastante distintos, que parecem ilustrar posições de classe 

também distintas. Procedo a uma breve comparação entre ambos, para mostrar os 

pontos de convergência e divergência.  

O detetive Espinosa é protagonista de romances policiais dentro da tradição 

internacional do romance policial, focados na investigação de um crime (geralmente 

assassinato), adicionando-se o interesse pela vida pessoal do detetive. Assim, a matéria 

narrada não é a violência cotidiana ou o dia-a-dia das delegacias, mas o relato de um 

processo dedutivo e, também, a vida íntima do protagonista. Já Elite da Tropa manifesta 

foco no drama da violência diária vivida pela polícia e nos aspectos mais difíceis de seu 

cotidiano, como as intrigas políticas e a corrupção. O olhar narrativo está voltado para 

o submundo, figurado através da perspectiva da categoria profissional, e com poucas 

                                                 
48 GARCÍA-ROZA, 2006, p. 20-21. 
49 GARCÍA-ROZA, 2006, p. 105. 
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alusões à vida fora da farda.  

Para Espinosa, o mundo policial é acessório, e a investigação se dá como 

atividade pessoal e quase solitária. O detetive possui poucas relações com outros 

policiais e ambientes da polícia, além de ficar geralmente restrito à Zona Sul da cidade; 

não se envolve com o tráfico: se há menção à corrupção e ao tráfico, são apenas menções. 

A polícia, ao menos em termos da formação de sua identidade, é secundária: sua 

profissão não parece influenciar significativamente seu senso de si, a não ser enquanto 

um elemento de crise. A perspectiva de classe que assoma parece ser mais a perspectiva 

das classes médias e altas letradas do Rio. É esse o universo em que Espinosa e o 

narrador transitam e com o qual se identificam. 

A tentativa, por parte do narrador de Elite da Tropa, de atacar o leitor, e a vontade 

de desmentir o estereótipo sobre o policial são, por sua vez, estratégias que compõe o 

discurso classista de resgate da imagem das instituições policiais. No discurso em 

primeira pessoa, dirigindo-se diretamente ao leitor e, consequentemente, à população 

(ao menos à população leitora), o narrador, além de afirmar seu pertencimento a uma 

categoria, também acusa um “estrangeiro” genérico de não estar devidamente 

consciente do que significa ser parte dessa categoria. Ao mesmo tempo que reivindica 

sua “exclusividade” (é membro do BOPE, é um policial “incomum”) também reivindica 

sua “normalidade” (é um cidadão como qualquer outro, que pôde obter formação e 

desenvolver sua cultura e sua inteligência). Em García-Roza, por outro lado, a equação 

se reverte: a exclusividade passa a ser sua cultura e sensibilidade em comparação aos 

colegas (o que o torna um policial incomum), enquanto a normalidade está no fato de 

que ser policial é visto, pelo próprio Espinosa, como qualquer outra profissão, apesar 

da visão que a sociedade faz da polícia: 

Não me via diferente dos demais. Era policial como poderia ser 

professor numa escola secundária. Mas uma coisa era o que eu pensava 

de mim e de minha profissão, outra coisa era a representação que o 

social fazia do tira, e Bia Vasconcelos não parecia fugir à regra. Policial 

só frequenta a sociedade para fazer sindicância.50 

Em Elite da Tropa, o policial é tido como uma barreira, uma barra de contenção 

                                                 
50 GARCÍA-ROZA, 2005, p. 132. 
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entre o mundo e o submundo, e o narrador assinala para essa percepção quando faz 

ver a travessia realizada pelo policial entre “a cidade” e “sua sombra”. Em García-Roza, 

por outro lado, a polícia não é vista nesse sentido. É uma polícia investigadora, e a 

contenção parece ficar a cargo do próprio olhar seletivo que “escolhe” a matéria a ser 

investigada pela polícia. Traça-se em torno da Zona Sul do Rio um “cordão de 

isolamento”, cuja principal função não é separar a cidade de sua sombra para que se 

mantenha a primeira protegida da segunda, mas demarcar a própria área de garantia 

dos direitos civis – o que, sob um certo ângulo, não deixa de ser o sentido do cordão de 

isolamento policial na cena de um crime: é ele que assegura a integridade da 

investigação e do corpo ao impedir a manipulação externa dos dados que figuram aos 

olhos do policial e das instituições públicas como indícios; que garante visibilidade, ao 

invés de esquecimento. Não há cordão de isolamento nas favelas para as vítimas da 

guerra da corrupção e do tráfico.  

Entre investigação e repressão, a morte pode ser a causa da atividade policial 

(García-Roza) ou sua consequência (Elite da Tropa), o que marca outra diferença essencial 

entre as narrativas. Assim, em resumo, os principais pontos de contraste entre as obras 

ficam bem expressos na tabela a seguir: 

ESPINOSA ELITE DA TROPA 

Civil Militares 

Raciocínio dedutivo Raciocínio antecipador (estratégico); 

corporal e brutal 

Sem embate físico Guerra violenta 

Zona Sul Favela 

Crimes “sofisticados” Crimes violentos 

Investigação Policiamento repressivo 

Dramas pessoais do indivíduo 

(sentimentos, memórias etc.) 

Cotidiano violento da corporação policial 

Morte como causa da atividade policial Morte como consequência 
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CONFISSÃO E DESAPARECIMENTO, LITERATURA E 

MEMÓRIA – CONTRA O ESTADO DE EXCEÇÃO1 

Alexandre Costi Pandolfo2 

 

À sombra das letras, condenadas a uma matéria que não conseguimos 

meramente apreender, embora ela seja evidente e embora, até o limite, essa matéria seja 

o resquício de que houve vida atrás das janelas fechadas, como é literalmente um dos 

casos que quero contar, o conto A confissão, de Guy de Maupassant, escrito em 1884, 

que na verdade eu gostaria de contar ainda uma vez, tendo em vista não apenas a sua 

premente atualidade, a sua correspondência quase pontual com o estado das coisas 

ainda hoje, mas também a sua importância histórica, a manifestação estética fascinada 

e apavorada que alcança através da linguagem e do choque o ponto de não-retorno em 

que, talvez, fosse o caso de outro escritor a narrativa demandasse continuação, mas que 

no conto de Maupassant ele acaba, acaba como uma vida que esteve entre dois 

extremos, mas que nunca soube que estava no fim, a sombra de uma vida entre os 

extremos que abre suas asas para o futuro tornando-se vivamente destinada a ser 

descoberta e apagada, queimada, até que as folhas que a contam pesem cinza, pesem 

tão pouco diante da gravidade e voem, como flores cinzas de inverno. 

Mas não vou adiantar-me ao momento do desfecho. É preciso antes abrir o 

testamento e ler a confissão de um homem que frente a toda a sua comunidade 

transparecera sempre honestidade, justeza e apreço, e que guardou consigo durante 

muitos anos um crime horrível e abominável, como confessa, um crime que só vem à 

tona no momento da sucessão testamentária, junto com ela, lido com a entonação e a 

qualidade própria de um profissional do direito, um “notário habituado a essas 

                                                 
1 Texto primeiramente publicado na extinta revista Ciência & Letras, v. 56, Porto Alegre, 2014, 

hoje desaparecido, com o desaparecimento da revista, aqui revisto, atualizado e modificado 

consideravelmente (inclusive o título). 
2 Doutor em Teoria da Literatura (PUCRS/GD-CNPq). Pós-Doutor em Literatura (UFSC/PNPD-

CAPES). Pós-doutor em Letras (UFPel/PNPD-CAPES). Mestre em Criminologia e Controle Social 

(PUCRS/CAPES). Bacharel em Ciências Jurídicas e Sociais (PUCRS/PIBIC-CNPq). 
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operações”3. A narrativa inicia soprando as qualidades desse homem que morre e que 

deixa dois filhos, dois herdeiros. Um casal, que há muito herdara do pai as qualidades 

com que este se apresentava a sua comunidade, através de suas palavras, de seu 

exemplo, por meio de seu comportamento e certamente também por meio da sua 

vestimenta, do corte de sua barba e da forma do seu chapéu, como afirma o narrador 

sobre esse homem burguês e honesto e que se foi, e que de repente oferece-se sem 

consolo possível, depois que foi colocado sob a terra dentro do seu caixão, oferece-se 

como testemunho único de um fenômeno quase inverossímil. 

Terminado o enterro, reuniram-se na casa do morto os dois irmãos e o marido 

da filha, o notário. Abriram o testamento numa ocasião solene e absolutamente privada, 

como era o desejo do falecido pai, assim como também era do seu desejo, indicado 

numa anotação sobre o envelope lacrado, que o abrissem somente depois que ele 

estivesse bem colocado sob a terra. Foi o hábil notário com sua voz neutra e talhada 

para ler e escrutinar contratos que rasgou o envelope e começou a ler. Estaria em suas 

mãos o poder de tirar um corpo da sepultura? Em sua voz terna, feita para pactuar 

acordos e convenções, encontraria abrigo o corpo que se encontra definitivamente em 

segurança? Semelhante tensão entre ausência e presença do morto, tomando forma 

silenciosa e em harmonia tonal com o segredo a ser desvelado através de uma carta, um 

passado desconhecido transmitido pelo caráter fundamental do testamento, a espera 

dos bens e da fortuna, antes de toda a fortuna, lança uma sombra sobre o que cumpre 

deixar a todo custo de forma legível. A história oculta por traz de uma herança, o título 

secreto de nobreza da sua burguesa família e a consciência da necessidade de dizer pela 

primeira vez a última voz da indecência e estar de acordo com a acusação própria da 

sua situação que mereceu o nome de assassino. A partir da abertura do testamento e 

porque gostaria o morto de “dormir tranquilamente o sono eterno”4, todos os três 

sobreviventes e herdeiros, e apenas eles, entraram no museu de seu próprio passado, o 

passado de seu pai. E o que encontraram foi um grito enorme esperando por sua voz, 

                                                 
3 MAUPASSANT, Guy de. A confissão. Os melhores contos de Guy de Maupassant. Trad. Ondina 

Ferreira. São Paulo: Círculo do livro, 1988, p 212. 
4 Idem. Ibidem p. 212. 
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um grito que quase os esmagou. 

Na carta que é aberta e endereçada aos seus filhos, o devir falante da própria 

morte faz uma sucinta exposição da sua vida de advogado em Paris, aos vinte e seis 

anos, vivendo “a vida de jovens da província”5. Uma vida que espantava a terrível 

solidão com sujeitas-objetos amantes, provenientes, obviamente, de uma classe inferior 

à dele. No caso desse falecido personagem, tratava-se especificamente do envolvimento 

com uma mulher, a quem tomava do ar o caráter depressivo de uma sua existência 

solitária e tornara-se muito mais que boa ouvinte às suas lamúrias e anseios burgueses 

– essa mulher sua amante, “uma moça como qualquer outra dessas que vivem em Paris 

com um emprego insuficiente para mantê-las”6, porém, não deveria jamais constituir-

se em sua esposa, como ele escreveu em sua carta-testamento, jamais ela estaria à altura 

de um casamento com honras, brasões e reputações necessárias à sua classe e sua 

família, motivo pelo qual o morto, à época bastante vivo, chamado M. Badon-

Leremincé, esteve sempre decidido e disposto a abandona-la assim que viesse a 

encontrar, como foi o caso, a mulher da sua vida e mãe dos seus tão amados filhos.  

Naquele tempo, entretanto, de forma absolutamente inadvertida, o extremo 

longínquo se apresentou de frente. A amante, que de acordo com as tensões a serem 

criadas, tampouco precisa ganhar nome nessa narrativa, anunciou, após um 

relacionamento de cerca de um ano, que estava grávida. O jovem advogado ficou 

obviamente atormentado frente ao desastre que emergira às suas vistas, o desastre da 

sua existência, a existência do outro. Mas, e “se ocorresse um acidente?”7, questionara-

se ele, então. E, agora, os filhos leem isso, ouvem isso, o questionamento do pai quando 

jovem, lido pela voz neutra do notário. Não que ele desejasse a morte da sua amante, 

uma pobre moça de quem gostava. “Mas desejava, talvez, a morte do outro antes de tê-

lo visto”?8  

Ele nasceu, todavia, o outro. E o honrado pai, jurista, advogado, evitava-o a todo 

                                                 
5 Idem. Ibidem, p. 213. 
6 Idem. Ibidem, p. 213. 
7 Idem. Ibidem, p. 214. 
8 Idem. Ibidem, p. 214. 
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custo, como conta, não aguentava os gritos desse pedaço de carne ainda viva que 

cortava o seu curso, a sua vida, e limitava todas as suas expectativas. – Mas não quero 

aqui apenas reproduzir o conto de Maupassant ponto por ponto, não é tão necessário 

reproduzi-lo quanto o é lê-lo. Brevemente digo que transcorreu cerca de um ano e o 

jovem advogado encontrara aquela que veio a ser definitivamente a sua esposa e, assim, 

naquele momento a sua situação ficou ainda mais delicada e iminente. Urgia uma 

resolução, uma decisão em sua vida. Foi quando imprevisivelmente sua amante viajou 

para a casa dos pais, pois a mãe dela ficara doente. Ficaram sós, pois, pai e filho. Fazia 

um frio horrível de dezembro parisiense. E a frieza do mundo racionalizado, como pano 

de fundo de uma autoconsciência que só com a morte vem à tona, como “libertação” 

que de fato foi para as tendências como um todo vitoriosas em sua analogia com o 

sujeito consciente e mestre de si mesmo, a frieza do mundo racionalizado vestiu-se 

naquele momento talvez nunca esquecido e agora transmitido aos seus herdeiros 

legítimos, vestiu-se como uma espécie de transe quando começou a suspeitar o que 

estava fazendo. Poderia dizer que foram os últimos sinais de terra firme para o morto 

que evoca em sua carta testamento a história que o levou até ali e ao mesmo tempo os 

sinais todos de que a firmeza sob a qual agora restava frio e putrefato foi o logro ao qual 

submeteu outrem e a si mesmo ao desassossego vital e incontrolável que nesse 

momento vem à tona. O gesto de quem não arrefeceu diante de um rosto que não disse 

nada, carregado talvez durante toda uma vida até a posteridade, levando consigo a vida 

que foi aniquilada e que depois com outra força foi tingida no papel, esse gesto não é 

menos obscuro que o nosso presente; e seu segredo levado até o ataúde duas vezes, 

retorna em texto como uma espécie de ficção arcaica, pré-histórica, tornada real pelo 

espectro que agora carrega dois corpos mortos para dentro da sua casa. 

Em testamento, as últimas palavras do pai morto expõem o paradoxo de um 

tempo, que é o nosso tempo: desafiar a insuportabilidade do silêncio de morte (die 

Unerträglichkeit der Totenstille)9, através da transmissão e da lembrança e certamente 

também do recalcamento. Trata-se, em A confissão, de uma realidade demasiado 

poderosa que não se sustenta apenas num pedaço do mundo interior, mas que se 

                                                 
9 VEDDER, Ulrike. Das Testament als literarisches Dispositiv: Kulturelle Pratktiken des Erbes in der 

Literatur des 19. Jahrhunderts. München: Wilhelm Fink Verlag, 2011, p. 17. 



219 

 

sustenta também sobre a imagem espectral de um passado convertido de forma 

iminente em herança concebida e dessa forma transmitida, condensada sob uma 

pressão espiritual e formal, na ideia viva que subjaz o conto enquanto forma, enquanto 

gênero, “o desejo mais ardente de um fantasma em recuperar ao menos um fiapo de 

corporeidade, algo tangível que o devolva por um instante à sua vida de carne e osso”, 

é o que eu gostaria de dizer, parafraseando Julio Cortázar10. Mas o fascínio de submeter 

outrem às ações inomináveis e a linguagem ressequida a desenterrar esse passado como 

uma vida que não volta a ser uma página em branco, por que perduram na memória? 

Também nesse testamento o que quer que seja, que tenha sido, precisamente, 

desapareceu. E os herdeiros não recuam diante da morte como também o pai não 

recuou diante da realidade que agora retorna como expectativa sem presente. Uma 

terrível cólera crescente tomara conta da sua existência de jurista burguês francês 

naquela noite em que ficara sozinho com o filho, nessa noite que atormentou a sua vida 

para sempre como chaga exposta do passado, como logro de uma madrugada insone, 

uma raiva que o corroía “como roem as ideias fixas, como o câncer deve corroer as 

carnes”11, e escrevendo sua carta-testamento o pai parecia ainda respirar o ar gelado de 

outrora e parecia aos filhos rever novamente o outro jamais filho dormindo num berço, 

ele confessa: 

Levantei devagar as cobertas que ocultavam o corpo do meu filho; 

joguei-as sobre os pés do berço, e tive diante dos olhos o seu corpinho 

inteiramente nu. Ele não despertou. Então, dirigi-me à janela com 

passos leves, muito leves e abri-a. Um sopro de ar gelado entrou, tal um 

assassino, tão frio que me fez recuar; e as duas velas palpitaram. 

Permaneci em pé junto à janela, sem ousar voltar-me, como se não 

quisesse ver o que se passava às minhas costas, e sentindo resvalar na 

minha testa, nas minhas faces, nas minhas mãos, o ar mortífero que 

continuava a entrar. E assim transcorreu um longo espaço de tempo. 

Eu não pensava, não refletia em coisa alguma. De repente, uma 

pequena tosse causou-me um calafrio, que me percorreu dos pés à 

cabeça, um calafrio que ainda sinto neste momento, à raiz dos cabelos. 

E, com um gesto desvairado, fechei bruscamente as duas folhas da 

janela; depois voltando-me, corri junto ao berço. Ele continuava a 

                                                 
10 CORTÁZAR, Julio. Alguns aspectos do conto. Obra crítica, v. II. (Org. Jaime Alazraki) Trad. 

Paulina Wacht e Ari Roitman. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 1999, p. 347.. 
11 MAUPASSANT, Guy de. A confissão. Op. Cit. p. 215. 
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dormir, com a boca aberta, todo nu. Toquei-lhe as pernas; estavam 

geladas, e tornei a cobri-las. Meu coração, subitamente se enterneceu...12  

A criança ainda tossiu outras vezes, o pai enternecido, culpado, tinha as 

têmporas molhadas de suor quente e gelado ao mesmo tempo, a sensação de quem 

esteve diante de uma realidade demasiado poderosa e, assim, ficou guardando o filho 

até a manhã do dia seguinte quando já era bastante tarde para salvar algum resto de 

vida que durante alguns dias ainda pôde respirar seus últimos suspiros, com os olhos 

vermelhos, a garganta obstruída e o corpo inteiro fraco. A substância concreta de um 

corpo que é deixado ao vento e que se esvai aos poucos junto ao ar cortante que o suga 

cada vez mais para dentro do volume de uma memória, a substância fugidia desse 

corpo misturada à salvaguarda egoísta dessa memória que se afoga cada vez mais em 

puro pânico até encontrar, post mortem, um palavreado definitivamente inadequado 

para interlocutores também inadequados, o que restou de um corpo na memória e num 

papel-carta aglutinante de uma realidade infinitamente vasta perante o esforço de sua 

escritura e de sua partilha emocional como entrega de uma herança imprevisível 

dirigida para um futuro são condensados finalmente no desfecho desse conto, desde o 

episódio único que reúne os três herdeiros a toda a rede subterrânea narrada.  

E, pois, a tensão excepcional que expõe o texto à atualidade do concreto como 

parte da narrativa, as suas linhas de conexão não meramente evidentes diante das quais 

tantas coisas desaparecem sem que seja possível captar os seus vestígios, tal tensão 

excepcional a encontramos ainda após o notário terminar sua leitura “com um gesto 

que lhe era habitual sempre que terminava a leitura de um contrato”, e, então, dizer: “é 

preciso destruir isto”13. É assim que a tensão é endereçada ao estado de exceção que 

ainda hoje é a regra e ao encanto do conforto de uma sociedade mantida sob a égide da 

opacidade do mundo e aparentemente apaziguada com a ausência de elaboração do 

seu passado, não apenas no Brasil e na América Latina. Após a leitura da confissão e 

após de escutarem a sentença do genro notário, os dois filhos baixaram a cabeça em 

sinal de consentimento. O notário acendeu uma vela, separou cuidadosamente as 

páginas que continham a confissão daquelas que continham as disposições sobre o 

                                                 
12 Idem. Ibidem, p. 216. 
13 Idem. Ibidem, p. 218. 
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dinheiro e colocou a confissão em chamas na lareira. “Eles ficaram olhando as páginas 

brancas se queimarem”14 até perderem a sua aura de absurdo. Como um desenho feito 

no ar com os dedos, a carta de desfez, mas não se desfez o medo de que vestígios do 

segredo queimado saíssem em voo pela lareira e encontrassem outrem, nós outros, 

leitores. Essa é a sua atualidade premente, político-educacional, a exigência de que 

nenhum assassinato seja esquecido. 

Sucede hoje que estamos todos com os dentes quebrados e várias unhas 

arrancadas, com sulcos profundos nos tornozelos e nos punhos e com as bocas cheias 

de lama e sangue. Sem ar, joelhos e botinas pisam em nossos pescoços. Nossos corpos 

rasgados diante de uma máquina jurídica e administrativa que se movimenta a passos 

firmes e objetivos ao longo de uma só história que é a nossa história de escravidão, de 

massacres e desaparecimentos. Assim, as práticas de eliminação e de extermínio 

multiplicam-se e confundem-se numa cadeia de absurdos perfeitamente racional e 

burocraticamente bem organizada, sob togas, braceletes e aventais, confundem-se toda 

a promiscuidade e a obscenidade que não meramente escapam ao controle da lei, mas 

são a continuidade sob o manto democrático ou republicano de uma determinada força 

de lei que nos rege a todos anonimamente e que por baixo de todas as suas encenações, 

sejam militares ou civis, nem sempre podemos encontrar os cadáveres daqueles que se 

indignaram com o percurso em direção à indigência extrema. Nós outros, considerados 

indigentes, nem sempre fazemo-nos ouvir porque a nossa condição histórica tem sido 

a de despirmo-nos do nosso passado em nome da hegemonia do capital, muito bem 

orquestrada pelo todo do ordenamento jurídico anestesiador e neutralizador, abafador 

de tantos gritos, sejam eles públicos a ecoarem nas ruas, sejam eles expostos apenas a 

vis torturadores e médicos legais a escutarem os ecos de uma dor inimaginável a 

escorrer, sem que lhes pertença a mínima responsabilidade pelo sangue derramado. 

Assim, pode-se dizer a si mesmo legítimo o sistema organizacional de administração 

da violência, do sofrimento e do desaparecimento, cuja atmosfera é absolutamente 

irrespirável como o é uma sacola plástica a afogar em seco a outrem ou um mar de lama 

tóxica a cobrir a vida de uma cidade inteira. E nem sempre restam os esqueletos como 

                                                 
14 Idem. Ibidem, p. 218. 
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imagem cabal do que se passou. O arrastamento de corpos presos a carros em 

movimento. A atrocidade e o massacre levados a cabo no século dezesseis, no vinte e 

até hoje no nosso continente. Tateamos como cegos o labirinto da desaparição e sob 

nossos pés abrem-se ou não as covas dos assassinados, dos torturados e dos 

esquartejados pela razão de estado e de direito; a ardilosidade da organização estatal 

para o assassinato soma corpos sobre corpos, sem que muitos possam ser enterrados. 

Tragados em direção ao arcaísmo de todos nós, lá submersos, não nos encontramos 

junto aos cadáveres dos nossos.  

Socialmente falando, as formas de enfrentamento do horror resguardam-se em 

espaços de elaboração de um passado vivido de modo coletivo como tragédia. Nos 

sonhos, nas artes e nas ruas. Hoje, colecionamos uma imensa parte do desespero em 

fotos, cujos retratos exibem ou não os sorrisos de uma época, sob uma insuspeita 

muralha de silêncio. Muitos guardam as roupas, um lenço, uma carta, um sapato ou 

um chapéu. Outros não têm mais nada. Os retratos de mortos e desaparecidos são uma 

expressão ao mesmo tempo realista e fantasmática do que temos e do que já não temos 

mais. Com as coisas que restaram dos desaparecidos civis e políticos as famílias e parte 

da sociedade ousa descomemorar, por assim dizer, a atrocidade todos os dias: o 

genocídio, a tortura e o massacre, atividades de governo empreendidas lógica e 

burocraticamente, junto ao sumo de uma deliberada racionalidade que sequestra, 

captura, viola, assassina e desaparece inúmeras pessoas – mas que ela mesma não 

desaparece. Tendo isso em perspectiva, eu gostaria de trazer à tona aqui uma singular 

passagem do romance brasileiro contemporâneo K. – relato de uma busca, de Bernardo 

Kucinski, a passagem intitulada “Um inventário de memórias”.  

Esse fragmento de K. conta o encontro da personagem que dá nome ao livro com 

as fotografias que a sua filha desaparecida pela ditadura civil-militar deixara – ditadura 

que assolou, assola e assombra o Brasil desde sessenta e quatro do século passado até 

hoje – fotografias que ela cuidadosamente deixara atrás dos tomos da enciclopédia 

iídiche de seu pai – “encadernada na mesma cor e tonalidade. Era como se a filha tivesse 

posto ali de propósito, para só ele a encontrar. Ou teria escondido, para ninguém 
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encontrar?”15. K. enfrenta essa aporia. A sua filha fora desaparecida pelo regime 

autoritário, cuja organização governamental genocida historicamente se expandiu por 

toda a América Latina através da conhecida Operação Condor, empreendida desde a 

Cia estadunidense em coordenação geral com as oligarquias brasileiras e os grandes 

cartéis do petróleo, os cartéis armamentistas e os cartéis para tantos fins absolutamente 

legitimados por toda a ordem sacrificial que se sustenta ainda hoje por outras formas.  

A filha deixara esses pedaços da vida à espera de K. Assim como as encontrou, 

tais fotografias não são exatamente como as fotografias empunhadas às ruas, que 

conhecemos como provas da existência de uma vida arrancada de si mesma, como 

política de denúncia do estado de exceção. Com esses espectros, grafias de luz, o 

narrador compõe uma representação do sofrimento do sobrevivente, o pai, sempre que 

ele as revê. Sabemos que é uma representação impossível. A fotografia, contudo, “como 

índice, escritura de sombra e luz, é um fragmento do mundo e não a sua simbolização”, 

conforme escreveu Márcio Seligmann-Silva16. Como rastros do passado, alguns tantos 

avos de segundo resguardados da vida da filha, essas fotografias, conturbando a 

compreensão própria de K., num certo sentido aquém e além de si mesmas, 

conturbando também a própria cena narrada – o encontro paradoxal de K. com a filha 

perdida – são momentos guardados dos autos do processo da história. Conta o narrador 

que “K. nunca imaginou que fotografias pudessem suscitar sentimentos assim tão 

fortes. (...) Sentiu um quê de fantasmagoria nas fotografias dela, um estremecimento”17. 

Esse personagem místico, K., personagem que obviamente nos remete a todos 

os meandros do que quer que signifique “kafkiano” diante do estado atual das coisas, 

encontrou na caixa não apenas as fotos da filha que conhecia, mas também encontrou 

uma filha que não conhecia exatamente, uma vida inteira dela que o pai ignorava, 

preservado que fora dessa vida na qual a filha resistiu ao aparato repressivo-autoritário 

jurídico-politicamente legitimado e retrolegitimado com o STF com tudo – e que 

                                                 
15 KUCINSKI, Bernardo. K – relato de uma busca. São Paulo: Cosac Naify, 2014, p. 114. 
16 SELIGMANN-SILVA, Márcio. Fotografia como arte do trauma e imagem-ação: jogo de 

espectros da fotografia de desaparecidos das ditaduras na América Latina. Temas em Psicologia. 

Vol. 17, nº2, 2009, p. 313.  
17 KUCINSKI, Bernardo. K – relato de uma busca, p. 115. 
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conduzira, como bem escreveu Janaína Teles, ao “confisco de sua própria história”18. 

K., preservado da vida na qual a filha amou. Para Janaína Teles, “os familiares ao 

colecionarem dossiês com fotos, cartas e objetos que pertenceram aos seus entes 

queridos, tornaram-se colecionadores das marcas do passado”19. Colecionam corpos de 

papel e visadas fantasmáticas, convocados às ruas ou à estante, não apenas os pais, mas 

a sociedade como um todo com eles foi convocada para certa resistência onírica. 

Submetido de forma absolutamente concreta e imaterial às tratativas para o seu 

apagamento, o apagamento do corpo e da memória, mais uma vez como estratégia de 

controle social, contudo, é intervalado, interompido pelo espectro contemporâneo que 

acometeu K. com a visada das fotos da filha. Assim, poderíamos dizer, “obscurecida 

por sua não-mais-existência”20, a coleção de fotos como fragmentos de espaços em 

branco, num álbum de família também inexistente, coloca K. em questão. E a leitora e 

o leitor. E coloca em questão também o que entendemos por política e estado e direito 

e assombração hoje, num tempo no qual, através do sufocamento e da ausência de 

elaboração do nosso passado colonial, escravista e ditatorial, e graças às agências 

estatais de controle social por meio da violência explícita e implícita, sob bombas morais 

e mortais e balas de chumbo e de borracha e cassetetes e blindados, e canetas e togas e 

gravatas e abotoaduras, e graças aos relacionamentos concupiscentes com as agências 

privadas de comunicação de massa, que se utilizam diariamente dos meios implícitos 

de propagação da dor, do sofrimento e da mentira – deveras “somos expropriados da 

possibilidade de comunicação”21. Mas, com uma coleção de retratos a memória cumpre 

algum papel de engendramento da realidade. Contudo, o que, afinal, se torna visível 

invisível, aí, não-aí?  

                                                 
18 TELES, Janaína de Almeida. Os trabalhos da memória: os testemunhos dos familiares de mortos 

e desaparecidos políticos no Brasil. In SELIGMANN-SILVA, Márcio; GINZBURG, Jaime; 

HARDMAN, Francisco (Orgs.) Escritas da violência, vol 2: representação da violência na história 

e a cultura contemporâneas da América Latina. Rio de Janeiro: 7Letras, 2012, p. 114. 
19 Idem. Ibidem, p. 118. 
20 SOUZA, Ricardo Timm de. Ainda além do medo: filosofia e antropologia do preconceito. Porto 

Alegre: Dacasa, 2002, p. 50. 
21 VIDAL, Paloma. Configurações do comum na narrativa latino-americana contemporânea. In 

SELIGMANN-SILVA, Márcio; GINZBURG, Jaime; HARDMAN, Francisco (Org.) Escritas da 

violência, vol 2: representação da violência na história e a cultura contemporâneas da América 

Latina. Rio de Janeiro: 7Letras, 2012, p. 89. 
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Como fragmento de uma elaboração, essa coleção de fotos não deixa K. soterrar 

meramente a sua memória própria e a nossa, nos nossos escombros. Mesmo que 

sejamos espancados de modo brutal até a morte todos os dias e ainda sejamos 

ressuscitados pelo demônio que veste avental ou gravata e beca e anéis de rubi, e ainda 

que os caminhos se percam em ligações telefônicas labirínticas e falsas, com ardilosas 

direções ancoradas em filosofias e psicologias sistematicamente lucrativas em sua tarefa 

de sucção e processamento da realidade concreta, como acontece a K. – o corpo que 

sobrou permanece como sobra. Mas onde está o corpo?, pergunta-se K. Ele sabe que 

algumas vezes resta, no final, apenas um ataúde vazio. – “Ausências que são o legado 

da época autoritária”22. Então, os retratos que viu pareciam sonhos de si mesmos: a filha 

criança, com cinco ou seis anos sentada ao lado de um dos irmãos, o do meio. Ele lembra 

o dia, a brincadeira, o acontecimento, a travessura. Mesmo a ausência de retratos, como 

por exemplo, a ausência de retratos de K. junto com a filha constitui-se num sonho, e a 

perturbação com o “fato” torna a encontrar rapidamente a imagem da filha, a sua 

favorita. A presença de uma ausência. Nesse sentido, como escreveu Seligmann-Silva, 

“a imagem fotográfica teria também vestígios dessa capacidade quase mítica de fazer 

renascer”23. 

O jogo psicológico do sistema repressivo jurídico-administrativo contra os 

capturados, empreendimento rasgado nos corpos deles e nas nossas memórias, e o jogo 

ainda articulado contra os familiares sobreviventes estende-se, na narrativa, até o 

tempo presente e alça e lança seus fantasmas aos braços da função narrativa, na 

antessala do romance, meio dentro meio fora do tempo diegético, para “corresponder-

se” com a filha de K. sequestrada e torturada e assassinada e desaparecida. Na antessala 

do romance, a voz que então já cumpre a função de narrador depara-se, em sua caixa 

de correio, com uma carta destinada à desaparecida, tantos muitos anos depois, num 

endereço no qual ela nunca residiu, uma correspondência de Banco:  

O nome no envelope selado e carimbado como a atestar autenticidade, 

será o registro tipográfico não de um lapso ou falha de computador, e 

                                                 
22 VECCHI, Roberto. O passado subtraído da desaparição forçada: Araguaia como palimpsesto. 

Estudos de literatura contemporânea, n. 43, jan/jun, p. 144. 
23 ELIGMANN-SILVA, Márcio. Fotografia como arte do trauma e imagem-ação: jogo de 

espectros da fotografia de desaparecidos das ditaduras na América Latina. p. 319. 
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sim de um mal de Alzheimer nacional. Sim, a permanência do seu 

nome no rol dos vivos será, paradoxalmente, produto do esquecimento 

coletivo do rol dos mortos24. 

“Um mal de Alzheimer nacional”. É essa a situação de esquecimento geral na 

qual padece a nossa sociedade. E K., por isso, bate nas portas dos cúmplices, buscando 

a sua filha. E insiste – apesar dos esforços “da corja de corruptos e falsos ajudantes que 

alimentam esperanças irreais”25, a saber, apesar dos empreendimentos psicológicos 

levados a cabo não apenas pelos ditadores militares e pelos civis de alto escalão, juristas, 

padres, médicos, delegados, nem apenas pelas empresas de poderosos capitais, cujos 

esforços essencialmente estavam orientados com os olhos cravados ao norte e à 

conservação do sistema social vigente com um todo brutal, em sua exploração, 

principalmente em lugares vulneráveis do planeta, mas também pelos profissionais, 

por exemplo, de carreiras acadêmicas, biológicas ou sociológicas, às vezes diversos em 

suas práticas cotidianas, mas que exerceram, em suas miudezas, o praticismo do mais 

arcaico positivismo, socialmente falando – também aos ajudantes, “aquilo que falta 

mais uma vez é a comoção pelos corpos torturados, pelas pessoas massacradas e pela 

dor dos sobreviventes”26. Trata-se da manutenção de todo o aparato e de toda a 

estrutura jurídica-civil-militar para o assassinato, que, assim, não se deixa expor tal 

como se faz um corpo num anfiteatro de anatomia. Tal exposição, a corporificação 

própria do que efetivamente negamos às pessoas e à sociedade diante das atrocidades 

cometidas, ao fingirmos desconhecimento em relação às práticas de esquartejamento e 

destruição total de outrem – essa exposição está permanentemente em aberto para K., 

porque ele não teve um corpo por velar ou enterrar, porque ele não teve a última visada 

do estado em que foi deixado.  

A visada da coisa, contudo, nos abre uma voz narrativa, temporal ainda que 

infinita, numa página preta, antes do início do romance, tornando-se o centro vazio 

dentro fora deste, na qual lemos: “Caro leitor: Tudo nesse livro é invenção, mas quase 

tudo aconteceu”. Não se trata meramente de uma advertência de cunho jurídico 

                                                 
24 KUCINSKI, Bernardo. K – relato de uma busca, p. 12. 
25 VECCHI, Roberto. O passado subtraído da desaparição forçada: Araguaia como palimpsesto. 

p. 143. 
26 FINAZZI-AGRÒ. (Des)memória e catástrofe: considerações sobre a literatura pós-golpe de 

1964. Estudos de literatura contemporânea, n. 43, jan/jun, p. 181. 
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medíocre e editorial e anestésico, apesar de lograr desequilibrar um estado geral de 

coisas aparentemente acomodado com a sua composição e a sua execução – isso leva 

sim à crise o enredamento da comunicação, o anestesiamento em geral empreendido 

pela técnica certa da linguagem. Com essa advertência a ficção profana as concepções 

de domínio da realidade como exercício legítimo da violência, trazendo para a sua 

tensão textual gestual interna a realidade social da atualidade da sua palavra. Que 

quase tudo da “invenção” tenha ocorrido nos espelha o facho de trevas em que 

vivemos, no qual é possível, contudo, resistir e encarar e respirar algum instante de 

rompimento com o furor da racionalidade hegemônica, através da criação literária. 
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A APROXIMAÇÃO ENTRE NARRATIVAS JURÍDICAS E 

NARRATIVAS LITERÁRIAS SOB A PERSPECTIVA DE 

ESPERANDO GODOT, DE SAMUEL BECKETT 

Marcos Pippi Fraga1 

INTRODUÇÃO 

Seria ingenuidade pressupor que o universo jurídico existe em um vácuo em 

relação a outros aspectos da vida humana; afinal, trata-se da regulação de condutas por 

meio do ordenamento jurídico, harmonizando intrinsecamente em outras áreas da 

realidade social, tais como a política, a economia, a cultura e, talvez o mais importante, 

a linguagem. Neste sentido, uma vez que se adote a noção do processo, no âmbito judicial, 

como o conjunto de atos sucessórios necessários à legitimação do exercício jurisdicional, 

estabelece-se um diálogo entre as partes que compõem a relação processual, pelo que o 

uso da linguagem para compreender e fazer-se compreender. Para tanto, demanda-se a 

atividade da interpretação – tema em que a literatura pode auxiliar profundamente o 

desenvolvimento jurídico. Este estudo se propõe, pois, a tecer breves considerações 

entre direito e literatura, partindo da oba Esperando Godot, de Samuel Beckett, para 

relacionar as narrativas literárias e as narrativas jurídicas. 

1. BREVES CONSIDERAÇÕES SOBRE PROCESSO E LITERATURA: APANHADO 

HISTÓRICO DO EMPREGO DE ELEMENTOS JURÍDICOS EM NARRATIVAS 

LITERÁRIAS (DE DANTE ALIGHIERI A AGATHA CHRISTIE) 

A intersecção entre direito, processo e literatura permeia o imaginário popular 

há muito mais tempo do que se pode precisar. Não surpreendentemente, o tema há 

muito vem sendo objeto de estudo, na medida em que a linguagem e a interpretação da 

linguagem são atividades comuns ao exercício do direito e à construção da literatura: “a 

linguagem humana é tida ora como representação do mundo e do pensamento […]), 

tendo por função representar o pensamento e o conhecimento humanos, ora como 

                                                 
1 Mestrando do Programa de Pós-Graduação em Ciências Criminais da PUC-RS. 
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instrumento de comunicação […], tendo como função principal a transmissão de 

informações”2. A atribuição de significados às palavras – com o fim precípuo de alcançar 

o interlocutor – é essencial ao processo enquanto procedimento dialético, e é cediço que 

o debate processual pode se beneficiar do uso da linguagem ensinado pela literatura3. 

Julgamentos que sustentam tramas representadas em obras literárias não são 

novidade e, por exemplo, exsurgem de escritos que datam do século XIV. O poema A 

Divina Comédia, consagrado por Dante Alighieri, narra a jornada de Dante através do 

Inferno, do Purgatório e do Paraíso, em busca de sua amada Beatriz4. Para além do 

óbvio emprego da justiça divina na punição pelo pecado, a narrativa também traz o 

simbolismo de Minos julgando as almas recém-chegadas ao Inferno, determinando seu 

destino de acordo com a conduta adotada em vida5. A figura de Minos como julgador 

tampouco foi inovação do poema italiano: segundo a mitologia antiga, o rei de Creta 

tornou-se um dos juízes da terra dos mortos, junto a Radamanto e Éaco6 – 

demonstrando que a figura de um julgamento supremo que pode transpassar os limites 

da própria existência humana é uma temática literária tão recorrente quanto antiga. 

Posteriormente, já na derrocada do século XVI, as obras do dramaturgo inglês 

William Shakespeare passaram a abordar temáticas sociais, tais como política e 

disputas de cunho legal. Com tragédias adaptadas para os palcos do teatro até hoje, 

diversas obras d’O Bardo trazem discussões pertinentes à esfera jurídica7, com a 

                                                 
2 PETRI, Maria José Constantino. Manual de Linguagem Jurídica. São Paulo: Saraiva, 2017. p. 13. 
3 Nesta linha, “se, na construção do edifício denominado Direito, temos a linguagem jurídica 

como uma de suas vigas-mestras, a qual pode ser concebida, tendo em vista a função social que 

a linguagem produz no âmbito das discussões jurídicas, na Literatura, a exemplo do direito, as 

palavras se constituem em sua matéria-prima, mas se apresentam em face de suas 

especificidades: multissignificação, complexidade, variabilidade, conotação e ambiguidade” 

(SANTOS, Valci Vieira dos; ARCANJO, Idlary Soares. Interlocução entre direito e literatura no 

conto Na Colônia Penal, de Franz Kafka. Veredictum: cadernos de direito da FASB, nº 04, jan./jul. 

2021. p. 03). 
4 ALIGHIERI, Dante. A Divina Comédia: Inferno. Jandira: Principis, 2020. 
5 ALIGHIERI, Dante. A Divina Comédia: Inferno. Jandira: Principis, 2020. p. 34-35. 
6 PLATÃO. Plato in Twelve Volumes. Tradução de W.R.M. Lamb. Cambridge: Harvard 

University Press; Londres: William Heinemann Ltd. 1967. v. 3. Seções 523e-524a. 
7 Sobre a literatura shakespeareana e sua aproximação com o direito: “Contextos sociais, políticos, 

econômicos, ideológicos, culturais etc., por outro lado, não deixam de contribuir para que esse 

diálogo se apresente em forma de narrativas e de outros gêneros literários que dão conta de servir 

de análise para o processo diacrônico e sincrônico de civilizações constituídas. Um exemplo 
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superação história do panorama de direito canônico da Idade Média. Deslocando a 

perspectiva para o homem, e não mais para uma ordenação divina, Shakespeare 

abordou temas como poder e justiça de forma recorrente8. Apenas para ilustrar, e sem 

intento de construir rol exaustivo de exemplos, cabe citar O Mercador de Veneza9, que 

demonstra o debate do pacta sunt servanda em uma disputa judicial motivada pelo 

desejo de lucro entre os personagens; noutro giro, Medida por Medida enseja a reflexão 

sobre a moralidade da atuação de governantes, que determinam prisões injustas por 

interesses pessoais10. 

O século XIX representou uma guinada na literatura em termos de amálgama 

com a esfera jurídica, a partir do surgimento do gênero literário que viria a ser 

conhecido como romance policial. Caracterizado pelo protagonismo de um investigador 

ou detetive que busca a resolução de algum fato criminoso que lhe é apresentado, a 

doutrina especializada concorda que sua gênese ocorreu com a publicação d’Os 

                                                 
significativo que vai nessa direção nos é apresentado por intermédio da obra shakespeareana, 

com destaque para a tragédia teatral nomeada de Rei Lear. Nesta obra-prima do dramaturgo 

inglês, não faltam atitudes e comportamentos passíveis de serem analisados à luz do direito, 

especialmente do direito penal e processual penal, direito de família, direito sucessório. Vingança, 

suicídio, crimes de vária natureza desfilam por entre os fios matizados com as cores da dor, da 

loucura, da insensatez e da morte. Diante desse leitmotiv jurídico presente na peça teatral, o que 

não faltam são marcas textuais ensejadoras da aproximação entre o Direito e a Literatura, 

fortalecendo, ainda mais, os seus estudos sobretudo numa perspectiva comparada” (SANTOS, 

Valci Vieira dos; ARCANJO, Idlary Soares. Interlocução entre direito e literatura no conto Na 

Colônia Penal, de Franz Kafka. Veredictum: cadernos de direito da FASB, nº 04, jan./jul. 2021. p. 

07-08). 
8 BLOOM, Harold. Shakespeare: a invenção do humano. Tradução. de José Roberto O´Shea. Rio 

de Janeiro: Objetiva, 2000. 
9 SHAKESPEARE, William. O Mercador de Veneza. Tradução de Barbara Heliodora. 2ª ed. Rio 

de Janeiro: Lacerda Editores, 1999. 
10 É bem verdade que, à parte a atuação dos governantes, o tema central de Medida por Medida 

é a prisão de Cláudio, tida como injusta, apesar de feita conforme os ditames da lei. Como já 

vimos, na época em questão, toda a lei é a própria justiça e o príncipe a própria expressão do 

justo.  Porém, o Duque deixara a cidade encher-se de crimes e imoralidades pela não aplicação 

da lei. [...] para ‘endireitar’ o que não é mais direito, Ângelo fora instruído a honrar e interpretar 

a lei   segundo   suas próprias convicções, sendo depositário de todo o poder sobre a vida dos 

súditos vienenses.  Com isso, não tarda a colocar em prática seus próprios ideais de Justiça. [...] 

Em   outras palavras, se há uma lei, ela deve ser aplicada, ainda que o tempo tenha mudado a 

sociedade. Aliás, em outro trecho, Ângelo considera que os costumes só mudaram e 

abandonaram a lei porque essa não foram devidamente aplicada” (DINIZ, Barbara. O Direito e a 

Moral na Medida de Shakespeare. Revista dos Estudantes de Direito da Universidade de 

Brasília, n. 4, p. 52-55, 2000. p. 54). 
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Assassinatos da Rua Morgue por Edgar Allan Poe em 1841, materializando a figura do 

personagem C. Auguste Dupin11. Ainda na literatura em língua inglesa, a década de 

1880 também viu o nascimento de Sherlock Holmes, cuja primeira aparição ocorreu em 

1887, na obra Um Estudo em Vermelho12. O antipático detetive de Sir Arthur Conan Doyle 

viria a tornar-se o exemplo mais famoso dos romances policiais. Também merece 

menção o inspetor Hercule Poirot, introduzido na cena literária do século XX por 

Agatha Christie em 1920, na obra O Misterioso Caso de Styles13, e que viria a aparecer em 

mais de quarenta histórias da autora conhecida como “Rainha do Mistério”14. 

Embora não abordem efetivamente o processo enquanto procedimento, mas sim 

a investigação criminal, as obras oriundas do gênero de romance policial – de forma 

genérica, desconsiderando os subgêneros especializados em drama legal15 – trazem dois 

importantes elementos de relevância para o tema: a um, as histórias se empenham em 

demonstrar certo nível de plausibilidade na investigação16, tornando-as críveis ao leitor; 

e, a dois, certos escritos incorrem na justificativa do crime, isto é, na motivação do 

personagem que há de ser descoberto como culpado. A título ilustrativo, o romance 

Assassinato no Expresso do Oriente, de autoria de Agatha Christie, traz a investigação de 

um homicídio praticado por doze pessoas em um ato de vingança contra a vítima, que 

                                                 
11 KENNETH, Silverman. Edgar A. Poe: mournful and never-ending remembrance. Nova York: 

HarperPerennial, 1992. p. 171. 
12 DOYLE, Sir Arthur Conan. Sherlock Holmes: obra completa. Tradução de Louisa Ibañez et al. 

Rio de Janeiro: HarperCollins Brasil, 2016. v. 1. p. 11-128. 
13 CHRISTIE, Agatha. O Misterioso Caso de Styles. São Paulo: Globo Livros, 2014. 
14 RILEY, Dick; MCALLISTER, Pam. The Bedside, Bathtub & Armchair Companion to Agatha 

Christie. Nova York: Ungar, 1979. p. 206. 
15 Sobre o tema, cf. FRANKS, Rachel. May I Suggest Murder?: An Overview of Crime Fiction for 

Readers’ Advisory Services Staff. The Australian Library Journal, 60 (2), p. 133–143, jun. 2016. 

Disponível em: <https://search.informit.org/doi/10.3316/informit.990082541924074>. Acesso em: 

12 dez. 2021. 
16 “O romance policial clássico busca a verossimilhança por meio de uma narrativa objetiva, mas 

lança o leitor em um universo ficcional omitindo certos detalhes. No meio deste mistério, o leitor 

espera que o detetive busque solucionar o caso. Assim, é comum nas histórias de enigma, o 

detetive ser auxiliado pelo narrador e este último, junto com o leitor, fazerem juntos um trabalho 

de investigação para que o mistério, no final, possa ser elucidado” (SILVA, Yara dos Santos 

Augusto. Considerações sobre o gênero romance policial e a obra O Crime da Gávea, de Marcilio 

Moraes. Terra roxa e outras terras: Revista de Estudos Literários, v/ 15, p. 96-106., jun. 2009. p. 

98). 
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havia sequestrado e matado uma criança afeita aos culpados17. O que chama a atenção, 

entretanto, é a decisão do investigador de não reportar os suspeitos às autoridades, 

mais uma vez suscitando o simbolismo do julgamento inerente à convergência entre 

direito e literatura. 

Sob esta perspectiva, a segunda metade do século XIX e o século XX trouxeram 

diversas obras de prestígio que abordaram perspectivas legais. Impossível não recordar 

de Crime e Castigo, de Fiódor Dostoiévski, de 1866, na qual o protagonista lida com as 

consequências psicológicas e, posteriormente, jurídicas após praticar dois homicídios, 

culminando em uma confissão niilista e arrependida que reduz sua sentença18. O 

emblemático romance Os Miseráveis, concebido por Victor Hugo em 1862, aborda o 

arbítrio estatal que transborda do aceitável na figura do inspetor Javert, obcecado pelo 

condenado Jean Valjean19. Menção honrosa, ainda, a’O Estrangeiro, de Albert Camus, já 

em 1942, na qual o protagonista Mersault é acusado de homicídio e enfrenta um 

julgamento no qual o promotor tem mais interesse em debater sua apatia ante a morte 

natural da mãe do que o fato que o levou ao júri20. 

Assim, compreendendo o processo como debate dialético e construção de 

narrativas – o que o aproxima da literatura –, não se pode desconsiderar que “lawyers, 

I suppose, were children once”21. O ideal da inocência infantil no advogado – o qual não se 

compreende possível dissociar da imaginação fértil típica da idade –, que perpassa por 

um processo de perda durante o amadurecimento do envelhecer, foi adotado como 

prefácio para a obra O Sol é para Todos, de Harper Lee22. O impacto Atticus Finch gerou 

no exercício da advocacia nos Estados Unidos da América, representando um 

paradigma ficcional de atuação ética contra a rígida sociedade desigual do Alabama da 

                                                 
17 CHRISTIE, Agatha. Assassinato no Expresso do Oriente. Rio de Janeiro: HarperCollins Brasil, 

2020. 
18 DOSTOIÉVSKI, Fiódor. Crime e Castigo. Tradução de Oleg Almeida. São Paulo: Martin Claret, 

2013. 
19 HUGO, Victor. Os Miseráveis. Tradução de Regina Célia de Oliveira. São Paulo: Martin Claret, 

2014. 
20 CAMUS, Albert. O Estrangeiro. 54ª ed. Tradução de Valerie Rumjanek. Rio de Janeiro: Editora 

Record, 1979. 
21 LAMB, Charles. The Essays of Elia and Eliana. Londres: G. Bell and Sons, LTD., 1913. 
22 LEE, Harper. To Kill a Mockingbird. 1.ed., 281p. Filadélfia: J. B. Lippincott & Co., 1960.  
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década de 1960, ilustra a desconstrução da fronteira entre a literatura e a realidade. Sob 

esta perspectiva, a obra continua ensejando reflexos: em 1997, a Alabama Bar Association 

(associação de advogados do Alabama/EUA) erigiu um monumento em homenagem 

ao advogado eternizado por Lee, na linha de buscar a administração de uma justiça não 

discriminatória23; e ainda existem fortes discussões sobre a censura aos temas maduros 

do livro24. 

De mais a mais, a literatura é o espelho narrativo da realidade25, e lhe compete 

abordar temas sociais que demandam discussões, de modo que "[...] a experiência 

literária está muito mais atenta à complexidade e pluralidade dos significados da vida 

social e, por isso, se vale de uma narrativa cuja forma e conteúdo são mais sensíveis a 

tal diversidade”26. A transformação das vivências sociais em narrativas literárias exige 

tanta interpretação quanto a prolação de uma decisão jurídica – que nada mais é do que 

a aplicação da norma jurídica a uma situação concreta real27. Dessarte, “o fato jurídico 

                                                 
23 ATTICUS Finch Monument at the Old Corthouse in Monroeville, AL. Rural S. W. Alabama. 

Disponível em: <https://www.ruralswalabama.org/attraction/atticus-finch-monument/>. Acesso 

em: 12 dez. 2021. 
24 EXAM board ‘drops’ Mockingbird and Steinbeck after Gove reforms. BBC News, 25 mai. 2014. 

Disponível em: <https://www.bbc.com/news/education-27563466>. Acesso em: 12 dez. 2021. 
25 “Como toda e qualquer expressão artística, a literatura é uma transfiguração do real, isto é, a 

realidade recriada e retransmitida pela narrativa, através de metáforas e metonímias. Assim, do 

mesmo modo como ocorre com o discurso jurídico – que pretende dar conta da realidade -, a 

narrativa, por mais ficcional que seja, é produzida inevitavelmente a partir daquilo que lhe é 

fornecido pelo mundo da vida” (TRINDADE, André Karam; GUBERT, Roberta; NETO, Alfredo 

Copetti (Orgs.). Direito & Literatura: reflexões teóricas. Porto Alegre: Livraria do Advogado 

Editora, 2008. p. 22). 
26 CHUEIRI, Vera Karam de. Direito e Literatura. In: BARRETO, Vicente de Paula. Dicionário de 

Filosofia. Rio de Janeiro: Editora UNISINOS; São Leopoldo: Renovar, 2006. p. 264. 
27 Sob esta perspectiva: “Ora, o operador do direito, diante de um fato jurídico, há de analisá-lo 

com cuidado, antes de tirar conclusões precipitadas, antes de apresentar teses e diagnósticos 

equivocados. Para tanto, precisa colocar-se diante de métodos (gramatical, histórico, sistemático, 

sociológico, e teleológico-axiológico) e técnicas (costume, analogia, equidade e princípios gerais 

do direito) apropriados de interpretação, em conformidade com o fato jurídico com o qual se 

depara. O arcabouço legal, doutrinário e jurisprudencial, deve se constituir no fulcro 

indispensável, de modo que a sua arte interpretativa seja bem sucedida, sem leis, frases, palavras 

que se querem inúteis, supérfluas, que podem comprometer a compreensão do texto, legal ou 

não, tornando-o sem efeito. O intérprete literário, a exemplo do operador do direito, não pode 

ignorar as estratégias de interpretação. Em função das características ambíguas, 

plurissignificativas, metafóricas do texto literário, seu intérprete necessita estar de posse de 

princípios que lhe servirão de norte na arte da interpretação [...]” (SANTOS, Valci Vieira dos; 

ARCANJO, Idlary Soares. Interlocução entre direito e literatura no conto Na Colônia Penal, de 

Franz Kafka. Veredictum: cadernos de direito da FASB, nº 04, jan./jul. 2021. p. 05-06). 
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e o objeto literário estão o tempo todo à mercê de interpretação”2829. 

2. ESPERANDO GODOT E A INCERTEZA DAS DECISÕES DO PODER 

JUDICIÁRIO: “NINGUÉM VEM, NINGUÉM VAI, É TERRÍVEL”30 

Em 1952, o dramaturgo irlandês Samuel Beckett publicou, pela primeira vez, a 

peça de teatro Esperando Godot31, originalmente escrita em francês. A obra aborda dois 

homens – possivelmente mendigos ou vagabundos –, Vladimir e Estragon, que 

aguardam a chegada de um terceiro sujeito, a quem chamam de Godot. Entretanto, a 

peça é marcada por uma das características que viria a definir o teatro do absurdo, qual 

seja, a abordagem excêntrica e insólita de questões existencialistas.  Nesta linha, assim 

como outros de seu gênero, o texto é marcado pelo “sense of metaphysical anguish at the 

absurdity of the human condition”32. Adota-se uma visão menos racionalista acerca da 

existência humana, encarando-a como vaga ou sem sentido; e, por isso, a obra se 

destaca por não empregar efetivo desenvolvimento de enredo, transmitindo ao leitor a 

sensação de estagnação e desesperança. 

A história é centrada em dois atos, sitos no mesmo cenário: ao lado de uma 

coxia, com uma única árvore. Não há qualquer informação sobre quem é Godot, senão 

breve menção de que teria uma propriedade na qual Vladimir e Estragon supostamente 

                                                 
28 SANTOS, Valci Vieira dos; ARCANJO, Idlary Soares. Interlocução entre direito e literatura no 

conto Na Colônia Penal, de Franz Kafka. Veredictum: cadernos de direito da FASB, nº 04, jan./jul. 

2021. p. 05. 
29 “Contrapondo-se ao tradicional viés dogmático, cientificista e convencionalista do Direito, bem 

como ao seu caráter normativo e repressor, a literatura – que se caracteriza pela dimensão 

criadora e lúdica, pela flexibilidade e constante renovação da linguagem, pelos efeitos de 

humanização e empatia que se mostra capaz de produzir, por sua natureza polifônica, sua 

abertura para a plurissignificação e para múltiplas possibilidades de interpretação – constitui 

importante recurso tanto para apurar a habilidade de leitura e desenvolver as competências de 

compreensão e interpretação de textos, essenciais à práxis jurídica, quanto para promover a 

ampliação do próprio horizonte de compreensão dos juristas e, portanto, a reflexão destes acerca 

dos fenômenos jurídicos e sociais” (KARAM, Henriete. Questões teóricas e metodológicas do 

direito na literatura: um percurso analítico-interpretativo a partir do conto Suje-se, gordo! de 

Machado de Assis. Revista Direito GV, São Paulo, n. 3, p. 827-865, set./dez. 2017. p. 828-829). 
30 BECKETT, Samuel. Esperando Godot. Tradução e prefácio de Fábio de Souza Andrade. São 

Paulo: Cosacnaify, 2005. p. 48. 
31 BECKETT, Samuel. Esperando Godot. Tradução e prefácio de Fábio de Souza Andrade. São 

Paulo: Cosacnaify, 2005. 
32 ESSLIN, Marin. The Theatre of the Absurd. Nova York: Anchor Books, 1961. p. XIX. 
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poderiam pernoitar. Sob este prisma, um dos elementos essenciais que definem 

Esperando Godot é a ausência de qualquer indicativo que situe os personagens no tempo 

ou no espaço. Embora o diálogo de Vladimir e Estragon pareça indicar que os atos 

ocorrem em dois dias seguidos – o que é indicado por passagens que propositadamente 

demonstram a ausência de noção de memória dos protagonistas33, que não têm certeza 

se esperavam por Godot naquele mesmo local no dia anterior. 

O personagem inominado não aparece em qualquer momento da obra, e a 

espera dos protagonistas é definida pela incerteza quanto à possível aparição de Godot. 

Uma boa definição da espera por Godot é também uma fala proferida pelo personagem 

Estragon: “Nada acontece, ninguém vem, ninguém vai, é terrível”34. O desenrolar de um 

diálogo que aparenta levar do nada a lugar nenhum é entendido pelo crítico Günther 

Anders como a desconstrução de uma fábula acerca de uma vida estagnada e sem 

relevância35. Dessarte, a ruptura com a lógica padrão das narrativas literárias reflete 

verdadeira democratização da arte a partir da aproximação com as camadas mais 

                                                 
33 “ESTRAGON Já viemos ontem.  

VLADIMIR Ah, não, aí é que você se engana.  

ESTRAGON Então, fizemos o que, ontem?  

VLADIMIR Ontem? O que fizemos ontem?  

ESTRAGON É” (BECKETT, Samuel. Esperando Godot. Tradução e prefácio de Fábio de Souza 

Andrade. São Paulo: Cosacnaify, 2005). 
34 BECKETT, Samuel. Esperando Godot. Tradução e prefácio de Fábio de Souza Andrade. São 

Paulo: Cosacnaify, 2005. p. 48. 
35 “Para apresentar uma fábula sobre um tipo de existência que perdeu tanto sua forma quanto 

seu princípio e na qual a vida não mais progride [Beckett] destrói tanto a forma quanto o princípio 

até então característicos das fábulas: agora a fábula destruída, a fábula que não mais segue 

adiante, torna-se a representação adequada da vida estagnada; sua parábola sem significado 

sobre o homem ocupa o lugar da parábola do homem insignificante. Verdade: essa fábula não 

mais corresponde à forma ideal da fábula clássica. Mas como se trata de uma fábula sobre um 

tipo de vida que não mais tem algo que possa ser apresentado sob a fórmula de fábula, é a sua 

própria fraqueza, seu próprio fracasso que constituem sua força; se sofre de falta de coesão, é 

porque a falta de coesão é sua matéria constitutiva. Se ela renuncia a relatar uma ação, o faz 

apenas porque a ação que descreve é a vida desprovida de ação. Se desafia a convenção ao não 

oferecer história alguma, o faz por descrever o homem eliminado da, e desprovido de, história. 

Que os acontecimentos e os fragmentos de conversação que constituem a peça surjam sem 

motivação ou simplesmente se repitam (de uma maneira tão insidiosa que os envolvidos nem 

mesmo se deem conta da repetição), tal afirmação precisa ser refutada: pois essa falta de 

motivação é motivada pela matéria constitutiva, e essa matéria constitutiva é uma forma de vida 

sem um princípio motor e sem motivação” (ANDERS, Günther. Crítica. In: BECKETT, Samuel. 

Esperando Godot. Tradução e prefácio de Fábio de Souza Andrade. São Paulo: Cosacnaify, 2005. 

p. 120-121). 
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invisíveis e menos dinâmicas da sociedade, sendo lugar-comum a todas as obras 

rotuladas como absurdistas, conforme conceito cunhado por Esslin: 

They present their sense of the irrationality of the human condition in the form 

of highly lucid and logically constructed reasoning, while the Theatre of the 

Absurd strives to express its sense of the senselessness of the human condition 

and the inadequacy of the rational approach by the open abandonment of 

rational devices and discursive thought.36  

Trata-se, pois, de outorgar a posição de protagonismo aos invisíveis – os 

desmemoriados, abandonados e desamparados. O dramaturgo parece ressaltar, por 

diversos momentos da obra, que a frustração cotidiana de uma existência acinzentada é 

a base central da espera interminável por Godot, uma vez que os protagonistas 

Estragon e Vladimir não possuem traços distinguíveis ou marcantes, não sendo heróis 

nem vilões, mas tão somente indivíduos comuns e não memoráveis, que aguardam por 

algo incerto. Mais do que isto, nem mesmo os outros personagens que aparecem ao 

longo da peça – Pozzo, o carrasco; e Lucky, seu escravo – afastam a proposital sensação 

de marasmo irracional da obra, embora sirvam ao fim precípuo de assinalar uma crítica 

marcável à relação empregado-empregador. 

Ainda nesta perspectiva, pois, Camus descreve o Absurdismo como o mergulho 

em um mundo não familiar, ante a ausência de esperanças ou de memória, mais uma vez 

retomando a estagnação de uma vida à espera de algo que não se sabe se virá – ou 

mesmo o que virá: 

A world that can be explained by reasoning, however faulty, is a familiar 

world. But in an universe that is suddenly deprived of illusions and of light, 

man feels a stranger. His is an irremediable exile, because he is deprived of 

memories of a lost homeland as much as he lacks the hope of a promised land to 

come. This divorce between man and his life, the actor and his setting, truly 

constitutes the feeling of Absurdity.37 

A despeito do descolamento para da lógica tradicional da maioria das obras 

literárias, que desenvolvem seu enredo na sequência início-meio-fim, Esperando Godot 

ainda tem nítido propósito de, por meio do absurdismo, tecer algumas críticas sociais, 

o que é ilustrado pela relação entre Pozzo e Lucky, bem como em determinadas 

                                                 
36 ESSLIN, Marin. The Theatre of the Absurd. Nova York: Anchor Books, 1961. p. XIX-XX. 
37 CAMUS, Albert. The Myth of Sisuphus and Other Essays. Tradução de Justin O’Brien. 

Londres: Hamish Hamilton, 1955. p. 06. 
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passagens da obra que demonstram alguma consciência por parte dos personagens383940. 

Durante a peça, inclusive, Vladimir é acometido por um momento de nítida lucidez 

quanto ao vazio e à ausência de sentido de sua própria existência, realizando um 

monólogo sobre o inevitável fim que se aproxima41. 

                                                 
38 Sobre seu escravo Lucky: “POZZO Note que eu poderia estar no lugar dele e ele, no meu. Não 

tivesse o acaso escolhido o contrário. A cada um, o seu lote” (BECKETT, Samuel. Esperando 

Godot. Tradução e prefácio de Fábio de Souza Andrade. São Paulo: Cosacnaify, 2005. p. 39). 
39 Sobre a dúvida quanto a ajudar um terceiro de forma altruísta, os protagonistas discutem: 

“ESTRAGON Ele não consegue se levantar? 

VLADIMIR Ele quer se levantar.  

ESTRAGON Então que se levante.  

VLADIMIR Ele não consegue.  

ESTRAGON Qual o problema dele?  

VLADIMIR Não sei.  

Pozzo se contorce, geme, bate no chão com os punhos.  

ESTRAGON E se a gente pedisse os ossos primeiro? Se recusar, nós o deixamos aí.  

VLADIMIR Quer dizer que ele está em nossas mãos?  

ESTRAGON É.  

VLADIMIR E que devemos impor condições a nossa boa ação?  

ESTRAGON Isso” (BECKETT, Samuel. Esperando Godot. Tradução e prefácio de Fábio de Souza 

Andrade. São Paulo: Cosacnaify, 2005. p. 84). 
40 O protagonista canta: “Um cão foi à cozinha 

Roubar pão e chouriço. 

O chefe e um colherão 

Deram-lhe fim e sumiço. 

Outros cães, tudo assistindo, 

O companheiro enterraram,” (BECKETT, Samuel. Esperando Godot. Tradução e prefácio de 

Fábio de Souza Andrade. São Paulo: Cosacnaify, 2005. p. 63). 
41 “VLADIMIR Não percamos tempo com palavras vazias. (Pausa. Com veemência) Façamos 

alguma coisa, enquanto há chance! Não é todo dia que precisam de nós. Ainda que, a bem da 

verdade, não seja exatamente de nós. Outros dariam conta do recado, tão bem quanto, senão 

melhor. O apelo que ouvimos se dirige antes a toda a humanidade. Mas neste lugar, neste 

momento, a humanidade somos nós, queiramos ou não. Aproveitemos enquanto é tempo. 

Representar dignamente, uma única vez que seja, a espécie a que estamos desgraçadamente 

atados pelo destino cruel. O que me diz? (Estragon não fala nada) Claro que, avaliando os prós e 

os contras, de cabeça fria, não chegamos a desmerecer a espécie. Veja o tigre, que se precipita em 

socorro de seus congêneres, sem a menor hesitação. Ou foge, salva sua pele, embrenhando-se no 

meio da mata. Mas não é esse o xis da questão. O que estamos fazendo aqui, essa é a questão. Foi-

nos dada uma oportunidade de descobrir. Sim, dentro desta imensa confusão, apenas uma coisa 

está clara: estamos esperando que Godot venha. [...] O certo é que o tempo custa a passar, nestas 

circunstâncias, e nos força a preenchê-lo com maquinações que, como dizer, que podem, à 

primeira vista, parecer razoáveis, mas às quais estamos habituados. Você dirá: talvez seja para 

impedir que nosso entendimento sucumba. Tem toda a razão. Mas já não estaria ele perdido na 

noite eterna e sombria dos abismos sem fim? É o que me pergunto, às vezes. Está acompanhando 

o raciocínio? 

ESTRAGON Nascemos todos loucos. Alguns continuam” (BECKETT, Samuel. Esperando Godot. 

Tradução e prefácio de Fábio de Souza Andrade. São Paulo: Cosacnaify, 2005. p. 85). 
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Na esteira do estudo da intersecção entre direito processual e literatura, a espera 

incerta de Vladimir e Estragon pelo desconhecido Godot – que não se sabe como ou 

quando, ou mesmo se virá – pode ser traçada em paralelo com as incertezas e mazelas 

do processo penal. Não raro, a investigação criminal e a persecução penal em desfavor 

de um indivíduo resultam em anos de relativização da presunção de inocência, 

aguardando uma decisão que não se pode prever se será absolutória ou condenatória. 

O aparato estatal mantém o acusado na indeterminação do que haverá de ser sua 

liberdade, enquanto se constrói o jogo dialético de um procedimento que se molda a 

partir das diversas narrativas apresentadas pelos atores processuais. 

Afinal, seria ingenuidade ignorar que a investigação ou a acusação, por si só, 

representam grave prejuízo social ao indivíduo durante o tempo em que se aguarda 

por uma decisão de mérito acerca de sua culpabilidade. Como refere Bacigalupo, “el 

comienzo de una investigación sobre circunstancias que pueden afectar a una persona importa 

ya una reducción de inocencia y por ello está sujeta ante todo a exigencias que impidan 

transformar la investigación en la búsqueda en la vida de una persona de los posibles hechos 

punibles que pueda haber cometido”42. O estigma social induzido pela incerteza jurídica 

gera uma espera por um Godot que pode demorar meses ou anos para fazer-se 

presente. 

Não por outro motivo, a dúvida sempre foi um dos elementos essenciais do 

processo penal, materializando-se também na presunção de inocência (art. 5º, LVII, da 

Constituição Federal). Entretanto, enquanto idealmente apenas o magistrado seria alvo 

da incerteza – de modo que o dever da acusação far-se-ia ser a superação do estado de 

desconhecimento do fato –, não há como negar que, atualmente, o procedimento penal 

culmina em um cenário de extrema insegurança para todas as partes envolvidas, 

mormente ao réu. Em um Poder Judiciário cujas decisões são fortemente influenciadas 

pelo ideal do “juiz justiceiro”4344, não há qualquer confiança na superveniência de uma 

                                                 
42 BACIGALUPO, Enrique. El Debido Proceso Penal. Buenos Aires: Hammurabi, 2005. p. 60. 
43 COUTINHO, Jacinto Nelson de Miranda. Introdução aos princípios gerais do processo penal 

brasileiro. Revista da Faculdade de Direito da UFPF, Curitiba, a. 30, n. 30, p. 163-198. 1998. p. 

153. 
44 Ainda, cf. Warat: “Esse é o destino de um escrito vivo como suporte do poder de seus pontífices: 

estes simulam interpretar para garantir seu poder. Atitude que lhes custa muito reconhecer a 
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sentença imparcial, refletindo a morosidade inerente à obra de Samuel Beckett. 

3. NARRATIVAS JUDICIÁRIAS E NARRATIVAS PROCESSUAIS: 

APROXIMAÇÃO A PARTIR DOS NARRADORES NÃO CONFIÁVEIS COMO 

INSTRUMENTO LITERÁRIO 

A discussão acerca das incertezas do processo penal, da espera insegura por um 

Godot que não se sabe se virá, e o encontro destes temas no estudo combinado do 

direito e da literatura enseja a análise de uma ferramenta narrativa que tende a se 

replicar no procedimento penal: o narrador não confiável. O termo foi proposto ainda em 

1961 por Wayne C. Booth45, e caracteriza o narrador (independentemente do tipo de 

mídia narrada) que transmite sua informação com pouca ou nenhuma credibilidade, 

suscitando dúvidas no interlocutor quanto à veracidade do que está lhe sendo 

repassado. Diversos podem ser os motivos que levam à ausência de fiabilidade do 

relato – o narrador pode ser acometido por delírios que o fazem crer na própria história, 

ou pode deliberadamente enganar o ouvinte. Não necessariamente será um narrador 

que falta com a verdade, sendo comuns as omissões ou as meias-verdades na 

literatura46. 

Este artifício vem há muito sendo empregado nas mais diversas espécies de arte; 

e, não raro, a obra termina mantendo diversas dúvidas em aberto ao leitor. Exemplos 

da literatura clássica brasileira são encontrados no acervo de Machado de Assis: 

                                                 
nossos juízes, apesar de construírem suas decisões acatando a lógica desse princípio de poder. 

De qualquer maneira se comportam nos tribunais, cotidianamente, como sendo ‘o único que 

sabe’, cumprindo sem falhas a metáfora paterna, sendo um ‘juiz pai’ (e um pai-patrão). E a 

metáfora é tão forte que supre todas as ignorâncias. Por mais incompetentes que sejam os 

componentes de um poder judiciário, suas interpretações serão decisivas. Para além da 

ignorância, a paternidade legitima e faz coisa julgada” (WARAT, Luis Alberto. Introdução Geral 

ao Direito: a epistemologia jurídica da modernidade. Porto Alegre: Fabris, 2002, v. 2. p. 79-80). 
45 BOOTH, Wayne C. The Rhetoric of Fiction. Chicago: Univ. of Chicago Press, 1961. p. 158-159. 
46 “An unreliable narrator however, is not simply a narrator who 'does not tell the truth' – what fictional 

narrator ever tells the literal truth? Rather an unreliable narrator is one who tells lies, conceals information, 

misjudges with respect to the narrative audience – that is, one whose statements are untrue not by the 

standards of the real world or of the authorial audience but by the standards of his own narrative audience. 

[...] In other words, all fictional narrators are false in that they are imitations. But some are imitations who 

tell the truth, some of people who lie” (RABINOWITZ, Peter J. Truth in Fiction: a reexamination of 

audiences. Critical Inquiry, Chicago, v. 4, n. 1, p. 121-141, 1977. p. 134) 
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Memórias Póstumas de Brás Cubas47 é marcado pelo narrador epônimo, que narra de 

maneira ácida sua autobiografia após sua própria morte; e, talvez o mais célebre 

narrador não confiável dos romances brasileiros, o ciúme de Bento Santiago em Dom 

Casmurro48 cria uma paranoia constante em relação à suposta traição de sua esposa 

Capitu, e é relatado em primeira pessoa enquanto acompanha a ambiguidade e o 

declínio na sanidade de Bentinho. No âmbito da literatura internacional, as narrativas 

de Franz Kafka também apresentam o distinto traço da imprecisão dos narradores que, 

alienados, geralmente transmitem a história de forma confusa e, por vezes, desconexa, 

como é o caso de Josef K. em O Processo49 e de Gregor Samsa em A Metamorfose50. 

Deslocando o debate para o âmbito do direito, calha recordar que o processo é 

composto por inúmeras narrativas, às quais Taruffo denomina de “story-telling 

processual”51, ou seja, um contar de histórias processual. Nesta linha, refere o autor que: 

“Histórias e narrativas são necessárias, tanto no contexto do processo como fora dele; 

isso porque são o instrumento principal através do qual fragmentos de informação 

esparsos e fragmentários e <<pedaços>> de acontecimentos podem ser combinados e 

compostos em um complexo de fatos coerente e dotado de sentido”52. Sob este prisma, 

são inúmeros os narradores em um processo5354 – para além da acusação e da defesa 

técnica, que interpretam as provas e conferem-lhe sentido para sustentar narrativas de 

acordo com seus interesses, os magistrados também devem ser considerados 

                                                 
47 ASSIS, Machado de. Memórias Póstumas de Brás Cubas. 3ª ed. São Paulo: Principis, 2019. 
48 ASSIS, Machado de. Dom Casmurro. 4ª ed. São Paulo: Moderna, 2004. 
49 KAFKA, Franz. O Processo. Martin Claret, São Paulo, 2011. 
50 FRANZ, Kafka. A Metamorfose. 14ª ed. Tradução de Modesto Carone. São Paulo: Companhia 

das Letras, 1997. 
51 TARUFFO, Michele. Uma Simples Verdade: o juiz e a construção dos fatos. Tradução de Vitor 

de Paula Ramos. São Paulo: Marcial Pons, 2016. p. 54. 
52 TARUFFO, Michele. Uma Simples Verdade: o juiz e a construção dos fatos. Tradução de Vitor 

de Paula Ramos. São Paulo: Marcial Pons, 2016. p. 54. 
53 “No sentido mais restrito, as narrações advêm de dentro dos processos; nas salas dos tribunais, 

as testemunhas contam a sua versão dos fatos, os peritos certificam as modalidades em que 

algumas ações foram praticadas, os advogados tentam persuadir jurados ou juízes togados, 

construindo tramas narrativas, os juízes argumentam nas suas decisões as razões que os levaram 

a preferir uma narração em relação a outra” (VESPAZIANI, Alberto. O poder da linguagem e as 

narrativas processuais. Anamorphosis ‒ Revista Internacional de Direito e Literatura, n. 1, p. 

69-84, jan./jun. 2015. p. 72-73). 
54 TARUFFO, Michele. Uma Simples Verdade: o juiz e a construção dos fatos. Tradução de Vitor 

de Paula Ramos. São Paulo: Marcial Pons, 2016. p. 62. 
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narradores das decisões que proferem. No ponto, a fundamentação da decisão é um 

“discurso lingüístico”55 e, como tal, encontra-se sujeita aos mais variados vícios inerentes 

à própria construção da linguagem argumentativa56. 

Embora não possua propriamente um narrador, por tratar-se de uma peça de 

teatro, Esperando Godot permite que Vladimir e Estragon contem sua própria história. 

Como já asseverado, a obra é notável pela ausência de marcas de tempo ou local, de 

modo que a narrativa sobre as incertezas de Vladimir e Estragon suscitam dúvidas no 

leitor quanto à fiabilidade de algumas informações que são arguidas pelos personagens 

– como, a título exemplificativo, se estiveram na coxia no dia anterior, ou sobre os 

encontros com Pozzo e Lucky57. Entretanto, a peça de teatro escrita por Samuel Beckett 

causou grande impacto quando de sua publicação, a despeito de sua abstração, pois 

conta uma história capaz de entreter o interlocutor. Nesta esteira, no âmbito do story-

telling processual, Taruffo realiza precisamente a distinção entre narrativas boas e 

narrativas verdadeiras58: a função persuasiva do contar histórias não demanda que estas 

                                                 
55 BELTRÁN, Jordi Ferrer. Motivación y Racionalidad de la Prueba. Lima: Editora y Librería 

Jurídica Grijley, 2016. p. 42: “[…] a) la motivación es un discurso lingüístico, oral o escrito, justificatorio 

de la decisión; b) por ello, está compuesta por las razones que fundamentan esta decisión (y no por los 

factores causales que dan lugar a ella); y c) la conclusión del razonamiento estará justificada si lo está 

interna y externamente”. 
56 MORAIS DA ROSA, Alexandre. 2ª parte. Capítulo 9: Decisão e Ideologia. In: ______; AMARAL, 

Augusto Jobim do. Cultura da Punição: a ostentação do horror. 3ª ed. Florianópolis: Empório do 

Direito, 2017. p. 211/215, passim: “[...] diante da opacidade do mundo articulamos três grandes 

redutores da complexidade, ou seja, nos auto-enganamos de que temos: a) a ilusão da 

compreensão; a certeza ingênua de que sabemos o que está acontecendo em um mundo mais 

complicado do que percebemos; b) a distorção retrospectiva: como realizamos uma tarefa de 

contar o fato criminoso como se estivéssemos olhando pelo retrovisor a história aparenta ser mais 

clara e organizada do que o mundo de fato é; c) supervalorização da informação factual: a 

deficiência das pessoas em compreenderem a complexidade a partir de teorias simplificadoras e 

platônicas. [...] Busca-se compulsivamente estabelecer ‘A’ história, recontando como se tudo 

pudesse ser, efetivamente, reproduzido no futuro. Um remake do evento. Amarrados ao 

pensamento causalista (causa e efeito), avessos à complexidade das versões paralelas e coerentes 

ao mesmo tempo, remontam a história com uma boa dose de imaginário. Isso promove a sensação 

de compreensão do ocorrido, ‘como se’ os jogadores e o julgador passassem, daí em diante, a ser 

testemunhas diretas do ocorrido. Não se trata mais do evento histórico, mas do que se fala dele, 

perdendo, assim, a sua singularidade”. 
57 BECKETT, Samuel. Esperando Godot. Tradução e prefácio de Fábio de Souza Andrade. São 

Paulo: Cosacnaify, 2005. 
58 “Uma narrativa dos fatos jamais pode ser (especialmente em um processo) algo já pronto e 

acabado que cai do céu na mesa de um advogado ou de um juiz. Pelo contrário: as narrativas são 

construídas por seus autores, frequentemente através de atividades criativas, complexas e 
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coincidam com a verdade acerca dos fatos que são interpretados pelo narrador. 

De mais a mais, o exercício do poder estatal não se dissocia da função persuasiva 

das partes no processo penal, de forma a legitimar a atividade jurisdicional do 

magistrado por meio dos inúmeros relatos que compõem um feito judicial59. E é assim 

que transcorre o jogo dialético: com a contraposição de narrativas, com a compreensão 

do que a narrativa de uma parte há que influir na outra, com a espera de Godot e da 

formação da convicção do magistrado. A arte de contar histórias não serve somente à 

literatura, mas também é o alicerce do próprio processo como procedimento em 

contraditório, como ressalta Morais da Rosa: 

É necessário, pois, que os fatos sejam contados em ação (por que e de 

que modo), ou seja, em curso de ação. Não se trata de mero discurso de 

cobertura ou retórico. Exige que se busque o fundamento/suporte da 

história. Aliás, a denúncia/queixa deve atender a esse modelo.  

                                                 
sofisticadas. Essa construção não é uma descrição passiva, abstrata ou neutra dos fatos: como já 

dito, as narrativas constroem os fatos que são contados. De certa maneira, portanto, a construção 

de uma narrativa por parte de seu autor é também a construção dos fatos que o autor conta. [...] 

o mesmo conjunto de acontecimentos pode ser descrito em uma grande variedade de modos, 

verdadeiros e falsos. [...] Por outro lado, entretanto, a teoria do story-telling geral e processual não 

fala de narrativas verdadeiras, mas somente de narrativas boas. Em geral, a ideia de uma narrativa 

<<boa>> é obscura e ambígua, visto que uma narrativa pode ser boa em função de escopos 

diferentes. De qualquer modo, é bastante fácil estabelecer quais são os requisitos de uma boa 

narrativa processual: ela deve ser plausível, coerente com o stock of knowledge típico da plateia a 

que se destina (e, portanto, <<familiar>> para essa), narrativamente coerente – e, pois, persuasiva. 

Todavia, uma objeção decisiva a essa teoria – assim como a qualquer teoria da verdade fundada 

da coerência do texto – é que narrativas coerentes e persuasivas podem ser completamente falsas. 

Para dar-se conta disso, basta pensar em um testemunho, que pode ser narrativamente coerente, 

mas falso, ou em uma sentença, que pode ser justificada de modo coerente, sem corresponder às 

provas e, portanto, à realidade dos fatos: trata-se de claros exemplos de distinção fundamental 

entre a coerência (ou a persuasão) das narrativas e sua veracidade” (TARUFFO, Michele. Uma 

Simples Verdade: o juiz e a construção dos fatos. Tradução de Vitor de Paula Ramos. São Paulo: 

Marcial Pons, 2016. p. 73/88-89). 
59 “[...] o funcionamento do poder disciplinar está ainda em curso, de forma reinventada, no 

contexto dos julgamentos penais.  Esses julgamentos, ao articular a dicotomia culpado/inocente, 

dialogam com normativas que atravessam o direito   e   que   dele   escapam, de   forma   que   a 

culpa ou   a inocências e   relacionam precipuamente com a normalidade/anormalidade dos 

sujeitos convocados a relatar os fatos diante das cortes. [...]  O sujeito é demandado a contar a sua 

história; testemunhas, vítima (em determinados casos) e réu são, em processos criminais, 

demandados a construir um relato sobre o que vivenciaram e, no caso do último, especialmente 

sobre si mesmos” (SANTOS, Andressa R. B. dos; TABUCHI, Mariana Garcia. Direito e produção 

de subjetividades: um diálogo a partir da literatura. Revista Brasileira de Sociologia do Direito, 

v. 08, n. 03, p. 78/97, set./dez. 2021. p. 87-88). 
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Sem uma história comovente/convincente – sem ser piegas – o fato 

perde impacto. Os argumentos devem ser selecionados. De nada 

adianta lutar contra violência policial ou contra os homicídios 

genericamente. É preciso mostrar a pertinência do caso em análise. Não 

se pode ter as questões como evidentes. Devem ser sublinhados os 

pontos que deseja chamar a atenção. A questão enfocada deve ser clara, 

precisa e bem articulada. Não adianta gritar, nem fazer petições 

públicas (última moda) sem que exista uma tática bem delineada.  

É preciso, pois, contar histórias. E isso deve ser aprendido. Alguns 

nascem sabendo como fazer. Outros precisam ser ensinados. O 

movimento “Direito e Literatura” é um grande aliado, dado que busca 

compreender o fenômeno judicial desde uma perspectiva literária. 

[...] 

Além da perspectiva pessoal devemos saber o que outros pensam, 

quais os possíveis impactos das narrativas, não dos fatos. A narrativa 

deve se compor pelo núcleo do caso penal, os personagens envolvidos 

(direta ou não), as imagens a se utilizar na história, mapear as 

consequências e sublinhar as suposições tanto da acusação como da 

defesa. Os jogadores devem explorar o que é imaginário, a saber, o que 

os jogadores estão supondo e não está comprovado. Sobre esse tópico 

cabe o desenvolvimento de versões. Muitas vezes é preciso acolher a 

narrativa adversa e buscar modificar a direção da história. A 

perspectiva de mudança não pode desconsiderar o que está provado, 

sob pena de enfraquecer o poder de narração. Se o acusado confessou 

a conduta, muitas vezes mera negativa não seduz. A sedução da 

história é o ponto em que narrativa deve se focar.60 

Outrossim, retoma-se o ponto nevrálgico que aproxima o direito (mormente 

processual) da literatura: a necessidade de interpretação dos fatos a partir do emprego 

da linguagem, buscando fazer-se compreender por outrem. Os relatos – ou narrativas 

– centram-se na transmissão de uma ideia, sem necessariamente adotar compromisso 

para com a verdade; e, ao receptor, cabe a tarefa de interpretar a mensagem que lhe foi 

apresentada61. Repete-se: o processo é construído coletivamente pela apresentação de 

                                                 
60 ROSA, Alexandre Morais da. Narrar histórias no e pelo processo penal, com Jorge Luis Borges. 

Revista Paradigma, Ribeirão Preto, a. 19, n. 23, p. 203-216, jan./dez. 2014. p. 204-205. 
61 No ponto, cf.: “O relato, entendido como a prática de colocar-se a si mesmo e a sua história em 

mobilidade na tentativa de produzir um discurso coerente, não é a mera representação de uma 

realidade prévia.  A partir de uma interpelação, na qual o sujeito é demandado a produzir o 

relato, ele se engendra na tentativa de fazer-se inteligível a si e aos outros, fazendo uso de termos 

que têm caráter social e que amarram as formas através das quais o relato poderá ser contado. 

Essa narrativa, ao passo em que é constitutiva, não pode ser plena.  Não é possível articular uma 

narrativa que produza um fechamento completo de Si mesmo, vez que a existência é pensada 

através de sua completa imbricação com a alteridade, presente já no compartilhamento dos 

termos da narrativa” (SANTOS, Andressa R. B. dos; TABUCHI, Mariana Garcia. Direito e 

produção de subjetividades: um diálogo a partir da literatura. Revista Brasileira de Sociologia 

do Direito, v. 08, n. 03, p. 78/97, set./dez. 2021. p. 89). 
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múltiplas narrativas, cujos narradores podem ser tão pouco confiáveis quanto 

Bentinho62. Todavia, no processo penal, não se haverá de discutir por um século sobre 

a fidelidade de Capitu, mas sim sobre algo muito mais precioso: a liberdade. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

De mais a mais, resta evidente que o direito pode ser abordado em uma 

perspectiva aproximativa com a literatura, pelo uso necessário da linguagem como 

instrumento de comunicação no jogo dialético processual. Nesta linha, ao longo dos 

séculos, diversas obras literárias têm empregado elementos jurídicos – desde o 

julgamento divino da Idade Média até a investigação criminal romantizada na Era 

Vitoriana – como ferramenta de desenvolvimento de enredo. Mais do que isto, a 

aproximação entre as duas esferas se dá mormente a partir do que se denomina de 

narrador não confiável – isto é, do narrador que, ao repassar suas informações, o faz com 

credibilidade dúbia, suscitando dúvidas em seu interlocutor. Como, no processo, as 

partes são norteadas por seus próprios interesses, é possível afirmar que as narrativas 

jurídicas não necessariamente precisam ser verdadeiras, sendo mais relevante que sejam 

persuasivas, a fim de alcançar o fim proposto pelo narrador. Nesta senta, são vários os 

narradores processuais no direito, demonstrando sua maior aproximação com o 

universo literário. 
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O LEGADO DA ESCRAVIDÃO: UMA ANÁLISE A PARTIR DA 

LITERATURA FICCIONAL DE TORTO ARADO SOBRE A 

PERMANÊNCIA E A TRANSMUTAÇÃO DESSE REGIME 

EXPLORATÓRIO NO BRASIL DO SÉCULO XX 

Lorena Melo Coutinho1 

Priscilla Macêdo Santos2 

INTRODUÇÃO 

O presente artigo objetiva tratar da obra literária Torto Arado (2018) do autor 

Itamar Vieira Júnior, no que concerne à questão da herança escravocrata presente no 

Brasil. Para isso, importante ter em vista o cenário pelo qual perpassa a narrativa, qual 

seja o estado da Bahia, onde a capital de Salvador é considerada a capital mais negra 

do país com 82,1% de sua população autodeclarada negra ou parda (BAHIA 

ECONÔMICA, 2018), além de sua importância histórica por ter sido a primeira capital 

do Brasil colônia, grande reduto do mercado negreiro colonial com extenso contingente 

de negros escravizados trazidos do continente africano e, então, comercializados. 

A Bahia foi ainda marcada historicamente, como bem retrata o livro de Itamar 

em diversas passagens, pela forte atividade mineradora desenvolvida na região da 

Chapada Diamantina, em busca da extração do ouro e do diamante. Atividade esta que 

também se desenvolveu por meio da escravidão. 

Apesar da obra ser ficcional, há no enredo importantes reflexões sobre o tema 

racial no Brasil. Torto Arado (VIEIRA JUNIOR, 2018) é bem-sucedido em conseguir 

retratar, a partir da narrativa de gerações familiares e da ancestralidade, bem como pela 

cultura e pela religião, todo esse percurso exploratório que não se findou com a 

instituição da Lei Áurea em 1888. 

A narrativa perpassa, então, pelas histórias de vida que se desenrolam na 

                                                 
1 Mestranda em Ciências Criminais pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul. 
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Fazenda Água Negra, das famílias que trabalham num regime de servidão, análogo à 

escravidão, e retiram da terra o seu sustento, obtendo em troca do trabalho braçal não 

um salário, mas a proteção e a moradia e a possibilidade de poder plantar seu próprio 

alimento. 

O leitor conhece a vida na fazenda a partir, principalmente, do crescimento de 

Bibiana e Belonísia – filhas do curandeiro da região que irá abrigar as festas do Jarê, 

religião de matriz africana desenvolvida apenas na região da Chapada Diamantina –, e 

por meio de quem começará a desenvolver uma consciência acerca da realidade a que 

estão submetidas mediante o trabalho de campo no fim do século XX, poucos anos após 

a abolição do regime escravista. 

Assim, é a partir do contexto rural empobrecido brasileiro, de fome e de seca e 

sem oportunidade de estudo que Torto Arado (VIEIRA JUNIOR, 2018) é desenvolvido 

e oferece as reflexões pertinentes a seguir elencadas. 

1. O PÓS-ESCRAVIDÃO E SEUS LEGADOS NA SOCIEDADE CONTEMPORÂNEA 

REAL E FICCIONAL 

Não obstante a abolição da escravidão no Brasil tenha ocorrido oficialmente em 

13 de maio de 1888, através da promulgação da Lei Áurea, os mais de três séculos de 

exploração do branco sobre o negro não acabou imediatamente em razão de uma 

legislação, o que guarda reflexos inclusive na sociedade contemporânea. A 

grandiosidade da obra Torto Arado (2018), de autoria de Itamar Vieira Junior, advém 

em grande parte dessa capacidade de apresentar de forma fascinante, através de uma 

história ficcional, a realidade vivenciada por negros pobres no Brasil do século XX 

marcada pela permanência e transmutação desse regime exploratório. 

É nesse contexto que, em Água Negra, se reflete um intenso regime de servidão, 

no qual, em razão das dificuldades de subsistência, as pessoas aceitam quaisquer 

oportunidades de trabalho, por mais vulnerabilizadas que sejam, demonstrando por 

vezes inclusive certa gratidão por ter um teto para dormir e uma terra produtora de 

alimento e geradora de sustento. 
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O cenário do livro é marcado pela extrema miséria, por desigualdades sociais e 

pela absoluta exploração. Sendo assim, imerso em um contexto em que todos esses 

fatores são manifestados, juntamente com a questão do trabalho análogo à escravidão, 

o debate racial também é colocado, permeando o livro a todo momento, afinal é a 

constatação da realidade em que vivem. Trata-se, então, de um contexto social formado 

praticamente em sua totalidade por pessoas negras, em que as crianças se surpreendem 

ao serem postas diante da existência de uma outra realidade, diversa daquela com que 

conviveram por anos. 

Nesse toar, importante passagem na obra se dá logo nos primeiros capítulos do 

livro quando a personagem Bibiana narra sua percepção na ida ao hospital, para onde 

foi levada com Belonísia em razão de um acidente que tiveram com a faca da avó. 

Bibiana pontua ter sido a primeira vez em que ela e sua irmã saíram da fazenda, assim 

como o hospital da cidade foi o primeiro lugar em que viu “mais gente branca que 

preta” (VIEIRA JÚNIOR, 2018, p. 14). 

Esse é um dos momentos da obra em que Itamar desperta reflexões acerca da 

exclusão perpetrada diante de corpos negros, pobres e campesinos, destacando como 

outras realidades e formas de vida não lhes são oportunizadas dentro do sistema 

preconceituoso, classista e, sobretudo, racista, que perdura mesmo após o decreto da 

lei abolicionista de 1888. Sobre a manutenção de questões do sistema escravocrata, Ana 

Lúcia Araújo pontua que “quando a escravidão foi proibida finalmente, o estado 

brasileiro não forneceu terra, emprego ou educação para os homens e mulheres recém-

emancipados” (ARAÚJO, 2014, p. 117, tradução nossa). 

O olhar curioso junto ao distanciamento físico das pessoas no hospital para com 

Bibiana, Belonísia e seus genitores, demonstrada com certa ingenuidade na narrativa 

por se tratar, nesse momento da obra, da percepção de uma criança é o verdadeiro 

significado da aversão e da repulsa cotidianamente estabelecida e suportada pelo povo 

preto e pobre no Brasil. Em que pese esta nação seja essencialmente negra, pois segundo 

o IBGE cerca de 54% da população brasileira é composta por pessoas negras 

(PRUDENTE, 2020), também carrega o descaso como legado deixado pela escravidão.  
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A realidade abordada no livro é a dos trabalhadores rurais que vivem em 

situação análoga à escravidão, como resquícios desse passado ainda tão recente. Os 

trabalhadores de Água Negra exercem o trabalho de roça de domingo a domingo, sem 

receber salário; o que recebem em troca é a moradia, que eles mesmos devem construir 

num determinado espaço do terreno da fazenda do patrão, sendo permitido apenas que 

sejam construídas casas de barro para que não durem muito tempo e que deixe claro 

que a propriedade não é deles, podendo cada família apenas plantar em seu quintal 

uma “roça pequena” como fonte de alimentação e do sustento próprio, conforme 

explicita essa passagem do livro: 

Podia construir casa de barro, nada de alvenaria, nada que demarcasse 

o tempo de presença das famílias na terra. Podia colocar roça pequena 

para ter abóbora, feijão, quiabo, nada que desviasse da necessidade de 

trabalhar para o dono da fazenda, afinal, era para isso que se permitia 

a morada. Podia trazer mulher e filhos, melhor assim, porque quando 

eles crescessem substituiriam os mais velhos. Seria gente de estima, 

conhecida, afilhados do fazendeiro. Dinheiro não tinha, mas tinha 

comida no prato. Poderia ficar naquelas paragens, sossegado, sem ser 

importunado, bastava obedecer às ordens que lhe eram dadas. (VIEIRA 

JUNIOR, 2018, p. 35) 

Essa dura realidade ainda parecia uma quimera quando os personagens 

do livro lembram de como era a situação dos negros nos tempos mais antigos, ou 

seja, na época da escravidão, como fica claro quando a Bibiana diz: “Vi meu pai 

dizer para meu tio que no tempo de seus avós era pior, não podia ter roça, não 

havia casa, todos se amontoavam no mesmo espaço, no mesmo barracão”. 

(VIEIRA JUNIOR, 2018, p. 35) 

Apesar da realidade estabelecida para as pessoas nesse contexto social de 

extrema pobreza dificulte ou, em verdade, quase impossibilite o 

desenvolvimento de um viés crítico e questionador sobre a sua própria condição, 

existem sujeitos que um tanto milagrosamente conseguem nadar contra a 

corrente. Como símbolo de resistência o autor nos apresenta Severo, personagem 

jovem que teve a capacidade de enxergar o regime de exploração sofrido por seus 

pais, vizinhos e demais famílias na fazenda, e, aspirando por melhorias de vida, 

deixa o campo em direção a cidade, onde é abraçado pelo Sindicato dos 

Trabalhadores Rurais. 
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A cidade, apesar de entendida frequentemente como marca do 

desenvolvimento, da industrialização e de um ambiente com novas 

oportunidades de emprego e de formas de vida, não é dessa forma 

experimentada por grupos subalternos. Em realidade, o êxodo rural de pessoas 

que almejam melhores condições de vida, notadamente de trabalho, resulta não 

ocasionalmente na reprodução de processos discriminatórios, mediante o 

afastamento e isolamento desses sujeitos em zonas periféricas, e a criminalização 

da miséria (WACQUANT, 2001), como bem destaca Bibiana em uma das suas 

falas perante moradores de Água Negra: 

Nós moramos na periferia da cidade, e lá os policiais usavam a mesma 

desculpa de drogas para entrar nas casas, matando o povo preto. Não 

precisa nem ser julgado nos tribunais, a polícia tem licença para matar 

e dizer que foi troca de tiro. Nós sabíamos que não era troca de tiros. 

Que era extermínio. (VIEIRA JUNIOR, 2018, p. 195) 

O processo de conscientização de classe atribuído, na obra ficcional, a 

Severo, a partir das informações e novas relações desenvolvidas na cidade e no 

sindicato, era transmitido por ele aos demais na Fazenda. O jovem buscava 

desenvolver uma compreensão relativa ao histórico de trabalhos forçados aos 

quais foram impostos os ancestrais negros quando da época da escravidão, 

depois de trazidos do continente africano, para que a partir daí questionassem a 

vida à qual eram submetidos. 

Enquanto as pessoas mais novas apresentavam afeição a esse discurso 

questionador, reflexivo e combativo, os mais velhos, de forma geral, proferiam 

frases como “o documento da terra não vai lhe dar mais milho, nem feijão. Não 

vai botar comida na nossa mesa” (VIEIRA JUNIOR, 2018, p. 164), demonstrando 

alta anuência e baixo teor de crítica combativa muito provavelmente provocado 

pela exaustão física e psicológica proveniente daquela vida tão sofrida no campo. 

Emerge, então, evidente divisão de concepção entre gerações, muitas vezes entre 

integrantes das mesmas famílias. 

A aposentadoria, direito fundamental assegurado no capítulo II sobre 

direitos sociais, mais precisamente no artigo 6º da Constituição Federal de 1988, 

juntamente à alimentação, à saúde, à educação etc., é questão apresentada em 

Torto Arado (VIEIRA JUNIOR, 2018). Apesar de se saberem possuidores desse 
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direito, frequentemente a previdência lhes era negada, porque para a obtenção 

da aposentadoria era necessário pedir documentação aos donos de terra e, diante 

da negativa à entrega, restavam impossibilitados de reunir os documentos 

necessários para sua efetivação. 

No que tange a esse debate, consta a seguinte menção no livro: 

Que para aposentar era uma humilhação, pedir documento de imposto 

ou da terra para os donos da fazenda. Os homens se «amarravam» para 

entregar alguma coisa, além de explorar o trabalho sem pagamento dos 

que iam se aposentar. Às vezes chegava o dia de ir para a Previdência 

e o povo não havia conseguido reunir os documentos de que precisava. 

(VIEIRA JUNIOR, 2018, p. 165) 

Toda a simbologia carregada pelo personagem Severo quando em vida, 

assim também foi em sua morte. Ele, símbolo da luta pelas causas sociais e 

responsável por fazer muitos da fazenda despertarem para as posições que 

ocupavam, para as situações precárias em que estavam inseridos e para os 

direitos cabíveis e retirados, foi assassinado. 

Essa morte demonstra a repressão e a perseguição àqueles que buscam 

denunciar a violência e as violações sofridas, organizar a luta do povo e romper 

com o sistema imposto, como esse personagem fez quando em vida, por 

exemplo, ao se vincular ao movimento sindical. A imposição do silêncio através 

do assassinato de líderes de causas sociais é uma situação apresentada na obra 

ficcional, mas que tão bem reflete nossa realidade, como bem retrata o caso 

brasileiro recente, em 2018, do assassinato de Marielle Franco. 

O sítio eletrônico do Instituto Marielle Franco a apresenta como uma 

“semente” de um movimento, e pontua que “milhões de Marielles se levantariam 

no dia seguinte” (INSTITUTO MARIELLE FRANCO, 2018). Assim também é 

apresentado Severo, quando, em uma das falas de Bibiana, sua esposa, após o 

assassinato dele destaca: 

Essa semente que Severo plantou por nossa liberdade e por nossos 

direitos não irá morrer. Foi um que se foi. Meu companheiro e pai de 

meus filhos. Mas somos muitos ainda nesta fazenda. Foi embora um 

fruto, mas a árvore ficou. E suas raízes são muito fundas para tentarem 

arrancar. (VIEIRA JUNIOR, 2018, p. 195). 
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A vida em obra poeticamente retrata como, em vida real, representantes, 

seus significados e os símbolos que carregam vão além da própria pessoa, pois 

disseminam ideias e deixam raízes por onde passam. 

Para além dessa violência que marca quem deve morrer e quem deve 

viver, Itamar enfrenta também em seu livro a violência sofrida pelas mulheres 

dentro do contexto de suas casas. Assim, a pessoa do homem negro e pobre, já 

tão marginalizado e diariamente ferido, encontra no corpo da mulher um escape 

para suas mazelas e a oportunidade de reproduzir a violência que recebe. 

Naquela sociedade, como na nossa, o machismo e o patriarcado imperam como 

normas de convivência, sendo exposta na obra frequentes e diversas formas de 

agressões direcionadas ao corpo feminino. 

Não obstante se trate de narrativa ficcional, a apresentação do contexto 

dos homens que passam o dia trabalhando na roça, e, cansados e insatisfeitos 

com as condições de vida de maneira geral, bem como reproduzindo 

performances machistas, mergulham no álcool e, quando embriagados, 

descontam nas mulheres e nos filhos toda a violência que recebem da vida ou 

que lhes fora ensinada, não diverge de muitas realidades enfrentadas na cidade 

ou no campo. 

A mulher, além de ser cotidianamente violentada, como bem retrata a 

obra com a exposição de passagens de agressões morais e físicas, citando 

inclusive casos de estupro, também sofre um intenso processo de 

despersonalização em sociedades marcadas pelo machismo. Isso porque sua 

própria subjetividade passa a não mais lhe possuir, vez que a mulher nesse 

contexto é interpretada como um objeto, uma propriedade do homem. 

Torto Arado (VIEIRA JUNIOR, 2018) marcadamente evidencia esse 

processo de desubjetivação e objetificação da mulher através da personagem 

Belonísia. O autor narra que esta, quando residia com seu genitor, era conhecida 

por todos como “Belonísia de Zeca Chapéu Grande”, passando a ser então 

“Belonísia de Tobias” quando com este se casou. Tais denominações soam até 

mesmo como um sobrenome, como parte constituinte do ser mulher, e fala e 
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carrega seu significado por si, destacando a origem e a quem aquela mulher 

pertence. 

Quando Belonísia chega na casa que vai morar junto a Tobias encontra 

uma verdadeira bagunça. Tobias a deixa lá e sai para trabalhar na roça. Como 

aquela será sua nova casa, Belonísia passa o dia todo limpando e organizando 

toda a casa e separa vários entulhos para jogar fora. No momento em que Tobias 

volta do trabalho e entra em casa, percebe a casa finalmente arrumada mas não 

agradece. No trecho do livro, Belonísia diz o seguinte: “Não agradeceu, era um 

homem, por que deveria agradecer, foi o que se passou em minha cabeça, mas 

conseguia ver em seus olhos a satisfação de quem tinha feito um excelente 

negócio ao trazer uma mulher para sua tapera.” (VIEIRA JUNIOR, 2018, p. 98) 

De início, Tobias gostava da comida e das arrumações de Belonísia, mas 

rapidamente começou a reclamar de tudo, desde o tempero do almoço até os 

objetos que nunca achava dentro de casa e culpava Belonísia por mudar tudo de 

lugar. A partir dessas reclamações que pouco a pouco se tornaram insultos 

percebe-se uma escalada da violência no trato de marido e mulher, verificando-

se a partir daí que se instala a violência psicológica dentro do ambiente 

doméstico, conforme os xingamentos regados ao sabor do álcool que Tobias 

tomava ao fim de cada dia: 

Tobias reclamava por pouca coisa, e quase sempre a culpa de tudo 

estava em mim. Bebia grande quantidade de cachaça, seus olhos 

ficavam vermelhos e pousavam no meu corpo quase sempre para 

acompanhar os insultos que me dirigia: lembrar que era muda, que 

passado tanto tempo não havia gerado filho como minha irmã, que não 

cozinhava bem, que perdia muito tempo arando o quintal, que não 

queria me ver na companhia de Maria Cabocla. (VIEIRA JUNIOR, p. 

117) 

Maria Cabocla, por sua vez, é uma personagem no livro de Itamar que sofre de 

agressões físicas de seu marido no contexto da violência doméstica. A temática da 

violência contra a mulher conforme abordada na obra é de suma importância por conta 

de retratar especificamente a figura da mulher negra que, como demonstram os dados 

brasileiros, compõem o público que mais sofre violência, apesar de geralmente 

invisibilizadas.  

Conforme o Relatório do Atlas da Violência 2021 produzido pelo Instituto de 
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Pesquisa Econômica Aplicada – IPEA e pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública – 

FBSP, as mulheres negras são as maiores vítimas de violência no Brasil. Dentro de um 

período de 11 anos, o homicídio contra mulheres negras aumentou 2%, enquanto o 

assassinato de mulheres não negras caiu 27% no mesmo período, chegando ao dado 

total de que 66% das mulheres que são assassinadas no Brasil são mulheres negras 

(CERQUEIRA et al., 2021). 

São muitas as formas de violência contra o povo negro retratadas no livro, mas 

talvez a principal, ou pelo menos a mais sentida dentre as personagens, seja a negação 

do direito à terra ao povo que nela trabalha diariamente e por toda a vida, que dela 

compreende melhor do que qualquer pessoa letrada poderia jamais compreender. 

Belonísia é quem descreve muito bem essa relação do povo de Água Negra com a terra 

quando fala, com tanto afeto, de como seu pai Zeca Chapéu Grande costumava se 

abaixar para pôr o ouvido na terra em busca de ouvir o que a terra lhe comunicava: 

“Meu pai, quando encontrava um problema na roça, se deitava sobre a terra com o 

ouvido voltado para seu interior, para decidir o que usar, o que fazer, onde avançar, 

onde recuar. Como um médico à procura do coração.” (VIEIRA JUNIOR, 2018, p. 85) 

Mas mesmo com aquele povo tendo nascido naquele lugar, era proibido que 

construíssem casa que não fosse de barro justamente para que se degradasse logo de 

modo a lembrar-lhes constantemente de que sobre aquela terra havia donos, sendo em 

geral pessoas brancas que de nada entendiam dos plantios e nem ali moravam, 

aproveitando-se apenas para lucrar sobre os frutos que a terra dava e em cima da mão-

de-obra barata, e praticamente escrava. 

Com as diversas ameaças de expulsão daquela gente, que passam a ser narradas 

na obra, os moradores de Água Negra buscam se proteger da forma que podem para 

evitar esse fim. Assim, quando questionados, afirmam também serem indígenas, posto 

que chega ao seu conhecimento de que povos indígenas são poupados pela lei, no 

sentido de não poderem ser expulsos da terra: 

Quando as fazendas foram deixando de produzir porque os donos já 

estavam velhos e os filhos já não se interessavam pelo trabalho de roça, 

porque ganhavam muito mais dinheiro como doutores na cidade, e nos 
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procuravam cercando terras pelas extremidades da fazenda, dissemos 

que éramos índios. Porque sabíamos que, mesmo que não fosse 

respeitada, havia lei que proibia tirar terra de índio. E também porque 

eles se misturaram conosco, indo e voltando de seu canto, perdidos de 

suas aldeias. (VIEIRA JUNIOR, 2018, p. 157-158) 

Percebe-se, inclusive, uma certa estratificação social ainda dentre as categorias 

comumente já excluídas da sociedade, como indígenas e negros, de modo a registrar 

que dentre os povos sofridos há aqueles a quem foi resguardada uma maior proteção 

em detrimento de outros, conforme se observa desse trecho:  

Pretos não eram bem vistos, tinham que deixar a terra. Então dizia que 

era índia. Os outros diziam que eram índios. Índio não deixava a terra. 

Índio era tolerado, ninguém gostava, mas as leis protegiam, era o que 

pensavam. Os outros torciam o bico, porque viam que eram pretos. Mas 

o povo começava a contar que foi pego a dente de cachorro. Geralmente 

uma mulher era pega a dente de cachorro, então ninguém poderia 

questionar que não era uma índia legítima ou misturada com um preto. 

Miúda, atenta, começou a contar que havia sido pega a dente de 

cachorro como sua mãe. Se contava, pronto, todos acreditavam. Talvez 

por isso tenha sobrevivido à caminhada. (VIEIRA JUNIOR, 2018, p. 

198) 

Com isso, a obra literária quer mostrar que a população negra, relegada ao pior 

posto possível na escala social, não recebia nenhuma proteção da lei mesmo depois da 

escravidão ter sido abolida mediante a promulgação de uma lei, o que demonstra o 

caráter político dessa medida ao invés de uma preocupação genuína de reparação 

histórica com os sequestros  dos negros cativos trazidos contra a sua vontade para um 

outro continente, e que por não terem como retornar às suas origens tiveram de criar 

um novo lar e uma nova relação de pertencimento com a terra, além da exploração, a 

violência e os massacres praticados contra essa população. 

Nesse viés, percebe-se que Itamar toca num ponto igualmente caro à história do 

Brasil que é o da miscigenação de seu povo. Desde a chegada do branco europeu 

dominando e explorando o corpo de indígenas e de africanos trazidos às Américas tem-

se a mistura de etnias que formam a base da sociedade brasileira. Mistura essa que 

muitas vezes foi utilizada como forma de embranquecer as pessoas desse país, 

mediante processos que causaram o apagamento histórico das origens pré-colombianas 

e africanas por meio do controle da cultura desses outros povos, em processos que vão 

desde a apropriação cultural à ressignificação do uso de determinados produtos ou 
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costumes e até o controle do padrão de estética. 

Esse tema será abordado no livro de Itamar em alguns momentos específicos, 

dentre eles quando a narração trata da escola que foi construída na fazenda. A 

personagem Belonísia passa a frequentar as aulas e a demonstrar desinteresse, muito 

por conta de que a professora só ensina a história que é realizada a partir dos grandes 

feitos de pessoas importantes, que em geral são pessoas brancas e ricas, de uma 

realidade muito distante daquela conhecida na Fazenda Água Negra. Belonísia 

expressa isso da seguinte forma: “Ela [professora] não sabia por que estávamos ali, nem 

de onde vieram nossos pais, nem o que fazíamos, se em suas frases e textos só havia 

histórias de soldados, professor, médico e juiz” (VIEIRA JUNIOR, 2018, p. 85). 

Esse distanciamento de realidades, quando adotado no campo de ensino, em 

muito tende a promover a evasão escolar, como se demonstra no caso de Belonísia que 

se afastará da escola e de seus saberes supostamente mais validados, pois considerados 

científicos, para prestigiar em sua vida os conhecimentos populares e empíricos 

ensinados por seu pai, que por sua vez aprendeu com sua avó, e que foi passado através 

das gerações. 

Não obstante a isso, o fato de a escola não atentar para ensinar a história de 

como os povos negros foram trazidos ao Brasil ou as variadas formas de contribuição 

que estes promoveram ao longo dos séculos, seja pela forma do saber popular, religioso, 

cultural ou científico, apenas aprofundam os abismos sociais que são expostos durante 

toda a obra, bem como conduz ao esquecimento intencional do histórico de um povo 

que forma a própria história de uma nação. 

Juliana Borges (2019) fala sobre o apagamento como forma de negar um lugar 

de pertencimento ao corpo negro e de negar as contribuições trazidas pelos negros e 

incorporadas à nação brasileira: 

Os discursos de mulatização, as políticas de embranquecimento e as 

teorias deterministas e eugenistas do fim do século XIX e do início do 

século XX são exemplos dessa negação de pertencimento. Foram ações 

de apagamento da existência do negro no processo de constituição da 

sociedade brasileira. Houve, em um primeiro momento, a negação da 

contribuição positiva do negro no que se constitui Brasil e no corpus e 
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compreensão identitária e geográfica do que se entende por sociedade 

brasileira. Posteriormente, essa contribuição, ao invés de negada, é 

subvertida, aculturada e abrandada, reduzida ao caráter festivo, 

alimentício e desportivo no país, desconsiderando, com isso, 

epistemologias, modos de olhar e entender o mundo. A contribuição 

do negro passa, portanto, a figurar apenas no aspecto cultural da 

sociedade brasileira e, mesmo nessa seara, de modo inferiorizado. 

Apenas quando essas manifestações culturais ascendem e são 

apropriadas pelo branco e sua indústria cultural é que são 

reconsideradas e bem-vistas pelo corpo político-social. (BORGES, 2019, 

p. 28) 

É de tal forma que o apagamento histórico opera que no enredo de Torto Arado 

(VIEIRA JUNIOR, 2018) isso fica explicitado quando a personagem Salustiana se remete 

aos tempos da infância em que ela morava num lugar em que todas as pessoas eram 

pretas e ninguém era explorado por ninguém, e somente quando Severo começa a expor 

suas ideias revolucionárias que resgatava a memória de que a região de Água Negra 

era território quilombola, bem como Bibiana começa a ensinar o que aprendeu na 

cidade sobre a história dos negros nesse país, é que Salustiana se dá conta de que 

provavelmente ela foi criada num quilombo em Lagoa Funda, como se observa desse 

extrato: 

[...] Minha avó disse que sabiam de escravos em outros lugares, mas 

não ali. Nunca houve escravo naquela terra. Todos se consideravam 

livres, e hoje eu penso nas coisas que o finado Severo, seu pai, dizia: se 

os negros vieram para o Brasil para ser escravos, Lagoa Funda deve ter 

começado com o povo que fugiu de alguma fazenda ou ganhou 

liberdade de algum fazendeiro. Mas ali, ninguém quis falar sobre isso. 

Todo mundo nascia livre, sem dono. Apagaram essa lembrança do 

cativeiro. (VIEIRA JUNIOR, 2019, p. 202) 

O quilombo se constata como um território de resistência livre da escravidão, 

para onde os escravizados fugiam quando conseguiam se desvencilhar da vigilância de 

seu senhor ou do capataz. Como afirma Adelmir Fiabani sobre os quilombolas: 

Os trabalhadores feitorizados serviram-se de diversos meios para se 

opor, de forma consciente, semiconsciente e inconsciente à exploração 

escravista, destacando-se entre eles a resistência na execução do 

trabalho; a apropriação de bens por eles produzidos; o justiçamento de 

escravistas e prepostos; o suicídio; a fuga; o aquilombamento; a revolta; 

a insurreição. O cativo resistiu initerruptamente, mesmo quando se 

acomodava à escravidão. (FIABANI, 2012, p. 7)  

O apagamento histórico dos povos negros é tão emblemático no Brasil que o 

próprio legislador atentou para a necessidade de combater esse viés proveniente do 
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racismo e suprir a demanda racial latente no país a fim de que toda a população 

brasileira conheça sua própria história que perpassa não somente pela conquista do 

branco europeu nesse território, mas também pelas histórias e vidas e contribuições 

negras. Dessa forma, no ano de 2003, foi promulgada a Lei n.º 10.639 que altera as 

diretrizes e bases da educação nacional para incluir no currículo oficial da Rede de 

Ensino a obrigatoriedade da temática “História e Cultura Afro-brasileira”. 

Essa legislação promove não apenas o ensino da história e da luta dos negros no 

Brasil, como também determina que o ensino fundamental e médio resgate as 

contribuições do povo negro nas áreas social, econômica e política pertinentes à 

História do Brasil, além de incluir o dia 20 de novembro, Dia da Consciência Negra, no 

calendário escolar. 

Apesar dessa memória que foi perdida, Torto Arado (VIEIRA JUNIOR, 2018) 

apresenta a forte transmissão de conhecimento populares, conhecimentos hereditários 

que vão se perpetuando através das gerações. O conhecimento sobre como produzir 

medicamentos através do que se extrai da natureza, como foi o caso dos aprendizados 

obtidos pela Donana, avó de Bibiana e Belonísia, e que foram passados para o seu filho 

Zeca Chapéu Grande, e assim se perpetuam; também o conhecimento sobre como tratar 

a terra, sobre o cuidado que se deve ter com terra, com a natureza, já que é através dela 

que todo o sustento é possibilitado, de forma que a terra passa a ser considerada como 

parte da própria essência do ser de quem nasce naquelas condições.  

Nesse sentido, tem uma fala de Salustiana que é emblemática, em que ela está 

dialogando com uma outra personagem chamada Estela e ela diz:  

Fui parida, mas também pari esta terra. Sabe o que é parir? A senhora 

teve filhos. Mas sabe o que é parir? Alimentar e tirar uma vida de 

dentro de você? Uma vida que irá continuar mesmo quando você já não 

estiver mais nessa terra de Deus? Não sei se a senhora sabe, mas eu 

peguei em minhas mãos a maioria desses meninos, homens e mulheres 

que a senhora vê por aí. Sou mãe de pegação deles. Assim como 

apanhei cada um com minhas mãos, eu pari esta terra. Deixa ver se a 

senhora entendeu: esta terra mora em mim», bateu com força em seu 

peito, «brotou em mim e enraizou». «Aqui», bateu novamente no peito, 

«é a morada da terra. Mora aqui em meu peito porque dela se fez minha 

vida, com meu povo todinho. No meu peito mora Água Negra, não no 

documento da fazenda da senhora e seu marido. Vocês podem até me 
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arrancar dela como uma erva ruim, mas vocês nunca irão arrancar a 

terra de mim». (VIEIRA JUNIOR, 2018, p. 204) 

A terra assume uma importância que é a importância do próprio sujeito, e esses 

ensinamentos são transmitidos de geração a geração, como bem se demonstra a partir 

da personagem Belonísia e o seu afeto com a terra. 

Nessa toada, acerca do apagamento das contribuições dos povos negros, Sueli 

Carneiro desenvolve a conceituação acerca de epistemicídio, ao seguir a linha de 

pensamento de Boaventura Souza Santos, como a filósofa explica em sua tese de 

doutorado: 

A formulação de Boaventura Sousa Santos acerca do epistemicídio 

torna possível apreender esse processo de destituição da racionalidade, 

da cultura e civilização do Outro. É o conceito de epistemicídio que 

decorre, na abordagem deste autor sobre o modus operandi do 

empreendimento colonial, da visão civilizatória que o informou, e que 

alcançará a sua formulação plena no racialismo do século XIX. [...] Para 

nós, porém, o epistemicídio é, para além da anulação e desqualificação 

do conhecimento dos povos subjugados, um processo persistente de 

produção da indigência cultural: pela negação ao acesso a educação, 

sobretudo de qualidade; pela produção da inferiorização intelectual; 

pelos diferentes mecanismos de deslegitimação do negro como 

portador e produtor de conhecimento e de rebaixamento da capacidade 

cognitiva pela carência material e/ou pelo comprometimento da auto-

estima pelos processos de discriminação correntes no processo 

educativo. Isto porque não é possível desqualificar as formas de 

conhecimento dos povos dominados sem desqualificá-los também, 

individual e coletivamente, como sujeitos cognoscentes. E, ao fazê-lo, 

destitui-lhe a razão, a condição para alcançar o conhecimento 

“legítimo” ou legitimado. Por isso o epistemicídio fere de morte a 

racionalidade do subjugado ou a seqüestra, mutila a capacidade de 

aprender etc. (CARNEIRO, 2005, pp. 96-97) 

Igualmente faz parte do epistemicídio, portanto, o rebaixamento que 

historicamente é feito às religiões de matriz africana, agregando à estas uma posição de 

inferioridade diante das demais religiões de base prioritariamente cristã e vinculadas à 

cultura europeia a partir da Idade Média. 

No enredo de Torto Arado (VIEIRA JUNIOR, 2018) as personagens praticam o 

Jarê, religião de matriz africana exclusiva da região da Chapada Diamantina que se 

criou por lá a partir do contato entre os negros escravizados deslocados do Recôncavo 

baiano e das Minas Gerais para a Chapada por conta da busca mineratória de ouro e 
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diamante. O Jarê é uma confluência entre os elementos de religiões de matriz africana 

com elementos do catolicismo, e assim os personagens são acompanhados pelos 

encantados Nagô Velho, Mineiro, Oxóssi, Mãe D’água, Ventania e também por Santa 

Bárbara e Santo Antônio.  

O Jarê se trata de uma religião voltada para a cura do corpo e do espírito, por 

isso o livro adota a figura de Zeca Chapéu Grande como o curador de toda a gente que 

vive nos arredores de Água Negra, sobre as quais ele coloca a sua mão, cria remédios 

para as enfermidades do corpo por meio da combinação de plantas e se faz de cavalo 

para que os encantados falem por meio de seu corpo e ajude a proteger o seu povo. 

Itamar Vieira Junior foi então muito feliz na escolha dos elementos a serem 

abordados para fazer jus aos conhecimentos e tradições dos povos afro-brasileiros, 

culminando na descrição fiel dos ritos religiosos do Jarê, exaltando e homenageando a 

cultura negra e trazendo-a ao público de forma respeitosa para que seja tornado 

conhecido e para que se traga à luz aquilo que historicamente a civilização ocidental 

relegou à escuridão. 

Abordar a questão religiosa de um povo tão simples que têm na religião uma 

marca profunda daquilo que os faz seres humanos sociais, torna a obra também um 

registro primoroso da identidade e da história de um povo, povo este que fez e 

construiu o Brasil; povo este que é o próprio Brasil, e que nesse livro ganha fala. 

Nesse contexto, de perdas e de memória é que Torto Arado (VIEIRA JUNIOR, 

2018) se destaca no cenário da literatura brasileira, ao ressaltar um Brasil 

propositalmente esquecido, cheio de realidades duras e não-ditas, que sangram e 

latejam as dores dos povos massacrados secularmente nesse país. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O livro Torto Arado (VIEIRA JUNIOR, 2018) entra para o rol das importantes 

obras literárias brasileiras tanto pelo seu aporte literário como pelas reflexões 

sociológicas que impulsiona, conforme aqui retratado. 
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Através da escrita ficcional muito bem realizada, pode-se contar a história do 

Brasil, similar a tantos outros países da América Latina mas ainda assim com suas 

particularidades, qual seja uma história de exploração de um povo para manutenção 

de um regime econômico, de estabelecimento da pobreza de forma perene, da fome e 

da seca constantes, dos obstáculos e da perseguição a quem ousa mudar de vida. Enfim, 

Torto Arado (VIEIRA JUNIOR, 2018) expõe o projeto de vulnerabilização infindável de 

um povo historicamente massacrado e subjugado, como o são os povos negros, para 

manutenção do status quo desse sistema exploratório. 

Ainda assim, Itamar nos traz em sua narrativa a esperança na fraternidade das 

pessoas vulneráveis que se veem na necessidade de se apoiar para sobreviver. Torto 

Arado (VIEIRA JUNIOR, 2018) então é, sobretudo, uma história de sobrevivência, em 

que os mais fortes são aqueles que mesmo sendo dizimados, explorados e mutilados 

continuam a respirar sobre a terra e a ocupar o seu espaço. 
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CONSIDERAÇÕES INICIAIS  

A relação entre a sociedade brasileira e a temática da migração não é recente. 

Estima-se que aproximadamente dois milhões e meio de brasileiros residem no exterior, 

segundo dados do Ministério das Relações Exteriores de 2018.3 Além disso, uma 

pesquisa realizada em 2018 pelo Datafolha demonstrou que, se houvesse possibilidade, 

62% dos jovens brasileiros iriam embora do país e 56% dos adultos com nível superior 

gostariam de deixar o Brasil.4 Portanto, existe a vontade por grande parte dos brasileiros 

de migrar para outros países e estar na posição de migrantes, afinal esse é o movimento 

descrito no Glossário sobre Migrações da Organização Internacional para Migrações 

(OIM), como migração internacional, isto é, “movimentos de pessoas que deixam os 

seus países de origem ou de residência habitual para se fixarem, permanente ou 
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temporariamente, noutro país”.5 

Em contrapartida, os migrantes do Sul global que buscam melhores 

oportunidades no Brasil deparam-se com a realidade do mito do “homem cordial”, ou 

seja, “tudo depende das circunstâncias, da proximidade e do ‘estado de ânimo’ do 

sujeito cordial.”.6 Paralelamente, está o racismo e as diferenças culturais e religiosas. 

Segundo Caroline da Silva Camargo e Vânia Beatriz Merlotti Herédia em seu estudo 

sobre a presença de migrantes em Caxias do Sul, cidade do Estado do Rio Grande do 

Sul que recebeu grande fluxo migratório de senegaleses e haitianos e que “fez parte 

deste processo de branqueamento promovido pela vinda de imigrantes italianos, para 

o sul do Brasil”:7 

Há relatos, ainda, de que a hostilidade não atinge apenas os migrantes, 

mas quem os apoia e tenta ajudá-los. “Esse gesto [de acolher os 

migrantes] trouxe muita repercussão, inclusive críticas, telefones, 

desaforos que nós escutamos” (Entrevistado 3, 2015). Ressalta-se que 

todos os entrevistados, sem exceção, comentaram algum caso de 

xenofobia, racismo ou hostilidade, afirmando que há conflitos entre a 

população local e os migrantes. “Sim, tem casos de racismo e xenofobia 

bem sérios” (Entrevistado 6, 2015). 

A visão do migrante que chega ao Brasil principalmente para trabalhar como 

mão de obra especializada, art. 16, parágrafo único da Lei nº 6.815, de 19 de agosto de 

1980, expõe a preferência por determinados perfis. Tal Lei, conhecida como Estatuto do 

Estrangeiro foi revogada pela Lei 13.345, de 24 de maio de 2017, a chamada “Lei de 

Migração”. Além disso, o Estatuto do Estrangeiro demonstrou rígida preocupação do 

país pela sua segurança e o caráter autoritário à época, ao dispor, por exemplo, que os 

asilados que saíssem do Brasil sem autorização do governo perderiam o asilo e estariam 
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impedidos de reingresso nessa condição. Além disso, denominou as pessoas que 

buscam o Brasil para estabelecerem seus lares como “estrangeiros”, adjetivo que remete 

ao "estranho" e traz estigma ao migrante. Para João Freitas de Castro Chaves e Lívia De 

Felice Lenci no curso intitulado “o Novo Direito Migratório Brasileiro” realizado pela 

Defensoria Pública da União - DPU:8  

A palavra estrangeiro, que é utilizada ao longo de todo o texto legal, 

significa “o que vem de fora”, ou seja, aquele que não pertence. Essa 

ideia é repetidamente reforçada nos três primeiros artigos que 

colocavam os interesses e a segurança nacional do país à frente de 

qualquer direito da pessoa migrante. 

As particularidades supramencionadas podem ser relacionadas a K., 

personagem central da obra O Castelo de Franz Kafka,9 em que toda a ação é 

voltada para um misterioso indivíduo, denominado K., que ao chegar a uma 

aldeia, em outro país, contratado pelo Castelo, passa a realizar os seus trabalhos 

comuns de agrimensor, demarcador de terras, dotado de técnica para a aquisição 

e o gerenciamento de dados espaciais, tentando, assim, de maneira incessante, 

porém inexitosa, o contato com a instituição Castelo, responsável pela aldeia e 

pelos seus serviços realizados no local:10 

Esta aldeia é propriedade do castelo, quem fica ou pernoita aqui de 

certa forma fica ou pernoita no castelo. Ninguém pode fazer isso sem 

permissão do conde. Mas o senhor não tem essa permissão, ou pelo 

menos não a apresentou. 

Nesse sentido, dentre diferentes interpretações necessárias e convincentes, é 

possível utilizar a obra como uma ferramenta de interpretação para o caso brasileiro, 

ao analisar a relação entre a imagem do Castelo, inatingível, com a população migrante 

no Brasil, especialmente na cidade de Porto Alegre, no sul do país. O que se percebe, 

portanto, é essencialmente uma frequente incerteza sobre O Castelo e o que fazer e o 

que não fazer. Tal limiar ocorre no eixo da relação de populações migrantes com 

questões externas e possivelmente labirínticas como o acesso a serviços básicos de 
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saúde e à assistência social, a relação com a xenofobia, a extensão do direito penal 

migratório e a realização de tarefas administrativas. 

O presente artigo inicia com a discussão acerca da expansão do Direito Penal 

aos migrantes senegaleses no Brasil, como o quão complicado é o movimento de ir para 

outros países e se deparar com diferentes normativas, longe de suas famílias e por vezes 

sem saber a quem recorrer ou confiar. Após, traz as problemáticas burocráticas 

enfrentadas atualmente pelos migrantes senegaleses para entrarem com o pedido de 

naturalização ordinária junto ao Ministério da Justiça e Segurança Pública, uma vez que 

a Portaria 623, de 13 de novembro de 2020,11 trouxe modificações nos requisitos para 

comprovação de capacidade de se comunicar em língua portuguesa. Todas essas 

considerações serão vistas sob a perspectiva da obra O Castelo de Franz Kafka, haja 

vista que para os autores, que atuam com assistência administrativa a migrantes 

senegaleses, a agonia e as incertezas que permeiam as vidas dos migrantes em Porto 

Alegre podem ter relações com a escrita do livro, principalmente no que tange às 

dificuldades e a sensação de não pertencimento. 

1. MIGRANTES E O DIREITO PENAL 

A discussão acerca da expansão do Direito Penal às populações migrantes é 

fundamental para o entendimento político, cultural e social contemporâneo não apenas 

em países do Norte global, mas também para países do Sul global.  

O raciocínio permite a conclusão de que a expansão do direito penal ocorre 

através de severas violações de garantias e direitos asseguradas no plano internacional, 

assumindo sua faceta do Direito Penal do Autor, conforme Maiquel Ângelo 

DezordiWermuth:12 

O medo e a insegurança que permeiam as relações sociais na 

contemporaneidade, em decorrência das novas tecnologias e da 

                                                 
11BRASIL. Ministério da Justiça e Segurança Pública. Portaria 623, de 13 de novembro de 2020. 

Brasília, DF: Gabinete do Ministro. 2020. Disponível em: https://www.in.gov.br/en/web/dou/-

/portaria-n-623-de-13-de-novembro-de-2020-288547519. Acesso em 23 abr. 2021. 
12WERMUTH, Maiquel Ângelo Dezordi. Direito penal (do autor) e imigração irregular na União 

Europeia: do “descaso” ao “excesso” punitivo em um ambiente de mixofobia*. Revista de Direito 

Internacional, Brasília, v. 8, n. 2, p. 167-204, jul./dez. 2011. p. 168.  

https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-n-623-de-13-de-novembro-de-2020-288547519
https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-n-623-de-13-de-novembro-de-2020-288547519
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incerteza que o futuro da sociedade globalizada representa, bem como 

diante do enxugamento até o limite máximo do modelo de Estado 

pautado no bem-estar social, conduzem a um ambiente de “mixofobia”, 

em que o “medo de misturar-se” com estrangeiros cada vez mais se 

acentua. Esse medo surge, em primeiro lugar, porque os estrangeiros 

são considerados “parasitas” do referido modelo de Estado. 

A construção dos assujeitados, nesse sentido, colaciona particularidades próprias 

dos movimentos migratórios atuais e da crise da democracia representativa, conforme 

assevera o mesmo autor:13  

Com efeito, os imigrantes contemporâneos transformam-se, 

invariavelmente, em uma ameaça, sendo construídos como “sujeitos de 

risco”. Isso decorre do fato de que a condição de “estrangeiro”, por si 

só, traduz a ideia de uma pessoa que está ocupando ou usurpando um 

posto ou lugar que não lhe corresponde, razão pela qual, na 

contemporaneidade, os imigrantes são vistos como “parasitas” de um 

Welfare State cada vez mais cauíla no cumprimento de seu desiderato.  

As questões levantadas levam invariavelmente a respostas estatais 

desproporcionais e que ocasionam insegurança e medo nas populações migrantes, 

ganhando dramaticidade com o uso do aparelho estatal do poder punitivo, 

potencializado pelo tratamento discriminatório e que se assemelha muito com o receio 

que K.14 sente em relação aos residentes da vila em que passou a trabalhar como 

agrimensor no decorrer da obra O Castelo:  

K. sentou-se sobre um banco de janela, decidido a passar a noite ali e a 

não exigir mais nenhum trabalho da família. As pessoas da aldeia, que 

o repeliam ou tinham medo dele, pareciam-lhe menos perigosas, pois 

no fundo rejeitavam apenas em nome dele próprio, ajudavam-no a 

manter coesas suas forças, mas essas pessoas, que pareciam auxiliá-lo e 

que, em vez de o levarem ao castelo, o conduziam para sua família 

graças a uma pequena mascarada, desviando-o, quisessem ou não —, 

essas pessoas estavam trabalhando para a destruição das suas energias. 

Não levou absolutamente em conta um chamado vindo da mesa da 

família convidando-o; com a cabeça baixa permaneceu no seu banco.  

As relações de poder na obra podem ser entendidas como um aparato 

burocrático gigantesco que impõe uma série de dificuldades aos indivíduos, conforme 

trecho da obra:15  

                                                 
13Ibidem. p. 168. 
14KAFKA, Franz. O Castelo. Brasil: Martin Claret, 2ª Edição, 2000. p. 37.  
15Ibidem. p. 03. 
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Era tarde da noite quando K. chegou. A aldeia jazia na neve profunda. 

Da encosta não se via nada. névoa e escuridão a cercavam, nem mesmo 

o clarão mais fraco indicava o grande castelo. K. permaneceu longo 

tempo sobre a ponte de madeira que levava da estrada à aldeia e ergueu 

o olhar para o aparente vazio. 

É fundamental, portanto, não apenas estabelecer, mas notar a relação que existe 

no mundo e no Brasil entre políticas migratórias e políticas criminais. Percebe-se a 

utilização de um Direito Penal do Autor para o estabelecimento de políticas 

migratórias, que acabam, por esse motivo, tornando-se excludentes e discriminatórias. 

Assim, é indiscutível que se deve tratar da relação entre política migratória e política 

criminal no Brasil, como bem observado pela autora Ana LuisaZago:16  

As intersecções entre as políticas migratória e criminal também são 

denominadas crimmigration, expressão cunhada por Juliet Stumf, em 

português “crimigração”. Para a autora, as leis de imigração e a 

legislação criminal têm várias características em comum, capazes de 

gerar a indistinção prática entre ambas as áreas do direito: tanto a 

legislação criminal quanto a legislação migratória promovem a 

distinção entre insiders e outsiders e, portanto, ambas são sistemas de 

inclusão e de exclusão, que distinguem categorias de pessoas (inocentes 

versus culpados, admitidos ou excluídos, legais ou ilegais). 

Nesse ínterim, é possível perceber também na obra de Franz Kafka notáveis 

similaridades sociais e psicológicas com o contexto atual. O medo exuberante com que 

K. lida com o seu interrogatório pelos oficiais do Castelo se assemelha com o terror 

enfrentado em uma investigação e/ou processo criminal em um país diverso, em outra 

língua e com outra cultura, conforme o trecho:17  

entretanto, depois do que havia se passado antes, praticamente não era 

possível inculpá-lo. Infelizmente só Erlanger e Bürgel haviam tomado 

conhecimento do seu estado e seguramente teriam se ocupado dele e 

impedido todo o resto; mas Erlanger foi obrigado a ir embora logo 

depois do interrogatório, evidentemente para se dirigir ao castelo, e 

Bürgel, provavelmente exausto por causa daquele interrogatório — 

como, então. K. devia resistir sem ficar fraco? —, adormeceu e 

permaneceu dormindo durante toda a distribuição dos autos. Se K. 

tivesse desfrutado de uma possibilidade semelhante, a teria 

aproveitado com alegria e renunciado sem problemas a todas as 

espiadas interditas — e isso tanto mais facilmente na medida em que 

                                                 
16MORAES, Ana LuisaZago. Crimigração: a relação entre política migratória e política criminal 

no Brasil. 2015. 375 f. Tese (Doutorado pelo Programa de Pós-Graduação em Ciências Criminais 

da Faculdade de Direito da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul). Pontifícia 

Universidade Católica do Rio Grande do Sul. Porto Alegre, Rio Grande do Sul, 2015. p. 219.  
17KAFKA, Franz. O Castelo. Brasil: Martin Claret, 2ª Edição, 2000. p. 287. 
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estava, na realidade, sem condições de ver coisa alguma, e por essa 

razão até os senhores mais suscetíveis poderiam ter se mostrado diante 

dele sem constrangimento.  

Tal aspecto é relevante e evidencia os contornos pelos quais as populações 

migrantes lidam com o direito penal e toda a sua força. Outrossim, é inegável a relação 

entre a ausência de um aparato estatal mínimo para as populações que chegam ao país, 

ao mesmo tempo que ocorre uma ligação direta entre o aprisionamento em massa, 

principalmente pelo crime de tráfico internacional de drogas, conforme assevera, mais 

uma vez, Ana LuisaZago:18 

As “mulas” do tráfico, na atualidade brasileira, representam a maioria 

dos estrangeiros encarcerados no Brasil. 876 Em pesquisa quantitativa, 

Arthur de Brito Gueiros Souza verificou que, no ano de 2004, dois 

terços dos estrangeiros encarcerados no Brasil, ou 72,3% dos detentos, 

respondiam criminalmente pelo delito de tráfico de drogas (art. 12 da 

Lei no 6.368/76) e associação para fins de tráfico (art. 14 da mesma lei), 

número este superior aos crimes contra o patrimônio (12,3% dos 

presos) e aos delitos de falsidade documental, que abrangem a 

falsificação de vistos, passaportes ou outros documentos de 

identificação (4,8% dos detentos). 

Embora não se negue que tenham ocorridos movimentos pontuais positivos na 

matéria migratória no Brasil, é ímpar mostrar que a questão não acompanha a evolução 

da democracia e possui um forte laço com a evolução das políticas criminais 

discriminatórias de nossa história. Esse debate demonstra qual é o papel do “outro” ou 

“imigrante” no passado e no presente da sociedade brasileira.  

 

2. ANÁLISE DE CASO: OS PEDIDOS DE NATURALIZAÇÃO ORDINÁRIA E A 

FORMA BUROCRÁTICA COMO MECANISMO DE CONTROL E PRIVAÇÃO DE 

DIREITOS EM PORTO ALEGRE/RS 

Existem dois mecanismos para imigrantes residentes no Brasil requererem a 

                                                 
18MORAES, Ana Luisa Zago de. Crimigração: a relação entre política migratória e política 

criminal no Brasil. 2015. 375 f. Tese (Doutorado pelo Programa de Pós-Graduação em Ciências 

Criminais da Faculdade de Direito da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul). 

Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul. Porto Alegre, Rio Grande do Sul, 2015. p. 

239.  
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naturalização brasileira. A medida pode ser realizada através da naturalização 

ordinária, voltada para o migrante que esteja no Brasil por um prazo indeterminado de 

no mínimo 04 (quatro) anos, além do preenchimento de diversos requisitos. Existe 

também a possibilidade da naturalização extraordinária, que serve para aquele 

migrante que seja residente no Brasil, por prazo indeterminado, por no mínimo 15 

(quinze) anos.  

Existe ainda a naturalização provisória, destinada a imigrante criança ou 

adolescente que tenha fixado residência por prazo indeterminado no território nacional 

antes de completar 10 (dez) anos de idade e, posteriormente, a conversão em 

naturalização definitiva ao completar a maioridade.  

No presente artigo trataremos especificamente da naturalização ordinária da 

população senegalesa na cidade de Porto Alegre. A discussão é relevante, uma vez que 

recentemente passou a vigorar a Lei 13.345/201719, bem como o país adotou um modelo 

virtual para a solicitação de pedidos de naturalização, denominado naturalizar-se, como 

forma de acelerar e ampliar o acesso aos pedidos voluntários de naturalização a 

migrantes que estejam dentro dos requisitos exigidos.  

No entanto, em um primeiro momento, a prática não reflete a proposta inicial. 

O sistema passa por atualizações e carece de um atendimento virtual e detalhado. Não 

raras vezes permanece fora do ar ou, por outro lado, duplica documentos juntados para 

instruir o pedido. Além disso, usualmente o contato com os servidores da Polícia 

Federal para a resolução de dúvidas acerca do sistema é dificultada pelo próprio 

despreparo dos agentes da instituição no manejo da ferramenta ou na falta de mais 

servidores que tenham conhecimento na temática de migrações. 

Nessa seara, é interessante verificar a condição da população migrante no Brasil, 

propriamente na cidade de Porto Alegre, pois, segundo levantamento feito pelo Núcleo 

de Pesquisas em Migração do Cibai – Centro Ítalo-Brasileiro de Assistência e Instrução 

                                                 
19BRASIL. [Lei de Migrações (2017)]. Lei de Migração de 2017. Brasília, DF: Presidência da 

República, [2020]. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-

2018/2017/lei/l13445.htm 
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aos Migrantes,20 existem cerca de 95 mil migrantes no Rio Grande do Sul, o que 

representa 0,84% da população do Estado. Destes, 38% estão na região metropolitana 

de Porto Alegre.  

Usualmente a população migrante senegalesa é marcada por homens jovens, 

indicados por suas famílias pela facilidade de acesso ao mercado de trabalho e que 

possam enviar dinheiro para seu país de origem. Notadamente, diversos problemas 

podem ser sentidos como, p.ex., o racismo, territórios ocupados na zona urbana e o 

processo de integração que acabam dificultando a vivência dos migrantes na cidade de 

Porto Alegre/RS, como bem observa o autor Vanito Vieira:21 

Segundo relatos feitos pelos próprios imigrantes senegaleses, o 

processo da integração é mais dificultado pelos próprios nativos, por 

parte de alguns cidadãos brasileiros que simplesmente recusam-se a 

interagir com eles por causa do preconceito. Destaca-se que os 

imigrantes têm sofrido muito com essa situação de “rejeição”. 

Ainda, no Rio Grande do Sul, para o historiador Mateus Skolaude, “não se pode 

desconsiderar o racismo que foi reforçado pela ideia de que a região foi praticamente 

colonizada por alemães que vieram e desbravaram todos os penhascos e morros”22 e “o 

que não se diz é que tinha muito o braço do negro junto, do índio, que plantava muita 

era-mate e pouca gente sabe”.23 Há no imaginário social de grande parte dos sul-rio 

grandenses o orgulho de serem descendentes de alemães e/ou italianos, que vai ao 

encontro da visão de Jeférson Tenório ao afirmar que em sua percepção “a raiz do 

racismo no estado está no orgulho que se tem da origem europeia. Principalmente no 

interior, onde muitos sequer se consideram brasileiros, se consideram europeus. Trata-

                                                 
20FOGLIATTO, Débora. Porto Alegre entra na rota das migrações Sul-Sul com a chegada de 

haitianos, africanos e venezuelanos. Sul 21, Porto Alegre, 25 de dezembro de 2019. Disponível 

em: https://www.sul21.com.br/migrantes/2019/12/porto-alegre-entra-na-rota-das-migracoes-sul-

sul-com-a-chegada-de-haitianos-africanos-e-venezuelanos/. Acesso: 16, abril de 2021.  
21VIEIRA, V. A situação juslaboral de imigrantes senegaleses em Porto Alegre. Dissertação 

(Mestrado em Política Social e Serviço Social).  Programa de Pós-Graduação em Política Social e 

Serviço Social da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Porto Alegre, 2019. p. 74.  
22SKOLAUDE, Mateus Silva. Identidades rasuradas: o caso da comunidade afro-descendente de 

Santa Cruz do Sul (1970-2000). Dissertação apresentada ao Programa de Pós-graduação em 

Desenvolvimento Regional – Mestrado e Doutorado – da Universidade de Santa Cruz do Sul, 

para a obtenção do título de Mestre em Desenvolvimento Regional. 2008. p. 95.Disponível em: 

http://hdl.handle.net/11624/736. Acesso em 29 abr. 2021. 
23 Ibidem. p. 96. 

https://www.sul21.com.br/migrantes/2019/12/porto-alegre-entra-na-rota-das-migracoes-sul-sul-com-a-chegada-de-haitianos-africanos-e-venezuelanos/
https://www.sul21.com.br/migrantes/2019/12/porto-alegre-entra-na-rota-das-migracoes-sul-sul-com-a-chegada-de-haitianos-africanos-e-venezuelanos/
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se de uma cultura de reforço de estereótipos”.24  

Os migrantes senegaleses que residem no Rio Grande do Sul e buscam ingressar 

com o pedido de naturalização ordinária junto à Polícia Federal e o Ministério da 

Justiça, além de lidarem com a cultura de reforço de estereótipos presentes na sociedade 

rio-grandense, lidam com a estigmatização:25 

A estigmatização é outra característica da relação entre outsiders e 

estabelecidos. Esse tipo de fantasia, imaginado pela coletividade é 

geralmente criado pelo grupo estabelecido, o que reflete aversão e 

preconceito sentido pelo grupo (Elias &Scotson, 2000). Esta questão 

pode ser vista, por exemplo, no boato espalhado na cidade de que os 

senegaleses seriam consumidores de carne canina, o que foi 

desmentido posteriormente, porém, causou um grande desconforto 

dentro dos grupos. Um dos entrevistados aponta esta questão: O jogo 

do sistema também é fazer um ficar contra o outro. Então ele às vezes 

também coloca as pessoas que estão numa situação de vulnerabilidade 

contra as pessoas que estão numa situação de menor vulnerabilidade 

como se fosse culpa uma das outras aquela situação e não do sistema 

que a gente vive (Entrevistado 6, 2015). 

Portanto, os migrantes senegaleses, que por vezes não sabem em qual localidade 

brasileira terão melhores oportunidades de emprego e têm a dificuldade do idioma, 

acabam deslocando-se para uma região que tem uma cultura de exaltação ao padrão 

europeu. Porém, mesmo diante dessas dificuldades, o processo de naturalização 

ordinária é uma oportunidade para conseguirem aluguéis acessíveis, oportunidades de 

trabalhos e passaporte brasileiro para ingressar na Europa mais facilmente, por 

exemplo. 

Ocorre que, por vezes, a demanda não pode ser atendida devido a burocracia e 

a falta de direcionamento das instituições competentes pelas populações migrantes no 

Brasil, pois mesmo com o preenchimento dos requisitos exigidos pela Lei de Migrações, 

as barreiras são encontradas na própria Polícia Federal e na insegurança jurídica vivida 

                                                 
24TENÓRIO, Jeferson. Orgulho europeu explica racismo escancarado no RS, diz escritor. Por 

Diogo Schelp. Geledés. 2020. Disponível em: https://www.geledes.org.br/orgulho-europeu-

explica-racismo-escancarado-no-rs-diz-escritor/. Acesso em 23 abr. 2021. 
25CAMARGO, CAROLINE DA SILVA; HERÉDIA, VANIA BEATRIZ MERLOTTI. Preconceito 

como Sinal de Hostilidade nas Relações entre Imigrantes: O Caso de Caxias do Sul-RS, Brasil. 

ROSA DOS VENTOS, v. 10, p. 400. 2018. Disponível em: 

http://www.ucs.br/etc/revistas/index.php/rosadosventos/article/view/5460/pdf. Acesso em 23 

abr. 2021. 

https://www.geledes.org.br/orgulho-europeu-explica-racismo-escancarado-no-rs-diz-escritor/
https://www.geledes.org.br/orgulho-europeu-explica-racismo-escancarado-no-rs-diz-escritor/
https://www.geledes.org.br/orgulho-europeu-explica-racismo-escancarado-no-rs-diz-escritor/
http://www.ucs.br/etc/revistas/index.php/rosadosventos/article/view/5460/pdf
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no Brasil. Ainda, é importante destacar que desde novembro de 2020, os requerentes 

devem solicitar o pedido de naturalização por meio digital, pelo Sistema Naturalizar-

se. Para isso, é preciso acessar o sistema e preencher um formulário e anexar a 

documentação exigida para a análise.  

Após a aprovação prévia pela Unidade da Polícia Federal responsável, é 

agendado um horário de atendimento na Polícia Federal de sua circunscrição. Para tal 

agendamento, é preciso preencher um segundo formulário, fornecido no site da Polícia 

Federal. O tempo de duração da primeira etapa sequer é estipulado, seja pelo Ministério 

da Justiça, seja pela Polícia Federal. Feito o agendamento, o solicitante deverá 

comparecer na Polícia Federal conforme data e local agendados para apresentar os 

documentos originais e fazer a coleta da biometria. Finalizada essa etapa, o migrante 

deverá acompanhar o processamento de seu pedido.  

Depois do processamento pela Polícia Federal, o processo será encaminhado 

para o Departamento de Migrações para decisão. Nesta etapa o Departamento de 

Migrações poderá notificar o requerente, caso necessário, para complementar a 

documentação apresentada. Por fim, a decisão do pedido de Naturalização será 

publicada no Diário Oficial da União.  

Todo o processo é longo, por vezes confuso, e requer muita atenção do 

solicitante, que muitas vezes ainda não está habituado aos órgãos oficiais e 

nomenclaturas jurídicas. Além disso, percebe-se, na cidade de Porto Alegre/RS, um 

atendimento deficitário por parte da Polícia Federal à população migrante. Outrossim, 

atualmente, tal órgão, conta com apenas um servidor para ser responsável por todos os 

pedidos de naturalização realizados em Porto Alegre e demais regiões, das quais a 

Unidade de Porto Alegre é competente. A situação demonstra a burocracia triunfante, 

como Kafka26 pontua: 

Era com certeza a primeira irregularidade que K. havia visto ali, no 

trabalho administrativo, de qualquer modo era possível que ele 

também a tivesse interpretado errado. E mesmo que fosse uma 

irregularidade, era algo que devia ser relevado; não era possível, nas 

condições reinantes, que o servidor trabalhasse sem cometer erro; uma 

                                                 
26KAFKA, Franz. O Castelo. Brasil: Martin Claret, 2ª Edição, 2000. p. 280  
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hora podia ser a raiva acumulada, a inquietude acumulada, que 

acabava por estourar, e se ela se manifestava no simples ato de rasgar 

um pequeno pedaço de papel ainda era bastante inocente. A voz do 

senhor que nada podia acalmar ainda ressoava pelo corredor, e seus 

colegas, que em geral não se comportavam de maneira muito amistosa 

entre si. Pareciam, em relação ao barulho, ser plenamente da mesma 

opinião; era como se, aos poucos, o senhor houvesse assumido a tarefa 

de fazer barulho por todos, que o estimulavam só por meio de apelos e 

sinais de cabeça a continuar. Mas o servidor não se ocupava mais nem 

um pouco com aquilo, havia terminado seu trabalho, apontou para o 

guidão do carrinho para que o outro servidor o segurasse e partiram de 

novo como tinham vindo, só que mais satisfeitos e tão rápido que o 

carrinho pulava diante deles. 

Outrossim, a insegurança jurídica relacionada aos documentos exigidos para a 

realização do pedido é desconcertante. Recentemente, entrou em vigor a Portaria 623/20 

que alterou os requisitos para a obtenção da naturalização ordinária, especificamente 

quanto aos meios de prova de capacidade de comunicação em língua portuguesa. 

Anteriormente, era necessária apenas a realização de exame de português para a 

comprovação, atualmente, muito mais restrito, é preciso realizar uma das seguintes 

modalidades: certificado de proficiência em língua portuguesa para estrangeiros obtido 

por meio do exame Celpe-Bras, realizado pelo Instituto Nacional de Estudos e 

Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira - INEP; conclusão de curso de educação 

superior ou pós-graduação, realizado em instituição educacional brasileira, 

credenciada pelo Ministério da Educação; aprovação no Exame de Ordem, realizado 

pelo Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil; ou conclusão, com 

aproveitamento satisfatório, de curso de língua portuguesa direcionado a imigrantes 

realizado em instituição de educação superior credenciada pelo Ministério da Educação 

e com uma avaliação presencial, caso contrário, o pedido não será aceito, sob o 

fundamento de não preenchimento dos requisitos da Portaria 623 que alteraram a Lei 

13.445/17, tal insegurança tão é precisamente abordada por Kafka ao longo de todas as 

suas obras, bem como em O Castelo:27 

É infantil mas também razoável. Mais razoável, no entanto, seria se 

Barnabás, quando está lá em cima, se informasse logo. junto a várias 

pessoas, como são realmente as coisas; segundo suas informações, anda 

pela sala número suficiente de pessoas. E se suas informações não 

fossem muito mais confiáveis do que as daquele que, sem ser 

                                                 
27KAFKA, Franz. O Castelo. Brasil: Martin Claret, 2º Edição, 2000. p. 189.  
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perguntado, lhe mostrou Klamm, teriam de resultar, no mínimo, dessa 

multiplicidade alguns pontos de apoio e de comparação. Essa idéia não 

é minha, mas de Barnabás; ele porém não ousa expôla, de medo que 

possa, por qualquer infração involuntária de prescrições 

desconhecidas, perder seu posto, não ousa dirigir a palavra a ninguém; 

é inseguro assim que se sente; entretanto é essa insegurança 

propriamente lamentável que me esclarece seu posto mais nitidamente 

do que todas as descrições. Como tudo deve lhe parecer ameaçador e 

duvidoso lá em cima, se não ousa abrir a boca nem mesmo para uma 

pergunta inocente! 

É precisamente a insegurança propiciada pelas mudanças legislativas e pelos 

longos processos burocráticos que limitam o acesso dos migrantes a direitos básicos e 

constitucionalmente assegurados.  

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Oportuno destacar a citação presente no estudo de Ana Luisa Zago de Moraes, 

utilizada como principal referência do presente artigo, ao lado da obra de Kafka, de 

Antonio Negri e Michel Hardt:28  

O herói pós-colonial é o que continuamente transgride fronteiras 

territoriais e raciais, que destrói particularismos e aponta para uma 

civilização global. O comando imperial, em contraste, isola populações 

na pobreza e permite-lhes agir apenas na camisa-de-força das nações 

subordinadas pós-coloniais. O êxodo do localismo, a transgressão de 

alfândegas e fronteiras, e a deserção da soberania foram as forças que 

operaram na libertação do Terceiro Mundo. 

O trecho carrega um simbolismo grande e demonstra de quais formas as 

fronteiras nacionais privam populações inteiras. Nesse sentido, o herói pós-colonial é 

exatamente aqueles que conseguem migrar e romper com todos os obstáculos que 

enfrenta como “o outro”, aquele que não merece ou não deveria estar naquela posição. 

É a presença de uma sociedade do controle e a ausência de uma alteridade com o 

“outro”.  

Além disso, a atual condição do Brasil dentro do fluxo migratório global, 

conforme:29  

                                                 
28NEGRI, Antonio; HARDT, Michael. Império. Rio de Janeiro: Record, 2001. p. 385.  
29MORAES, Ana Luisa Zago de. Crimigração: a relação entre política migratória e política 

criminal no Brasil. 2015. 375 f. Tese (Doutorado pelo Programa de Pós-Graduação em Ciências 
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No início do século XXI, iniciou-se um período de crescimento 

exponencial dos fluxos migratórios para o Brasil: em 2014, estimava-se 

que o número de imigrantes no Brasil, incluindo os indocumentados, 

ultrapassou 1,9 milhão, número ainda inexpressivo (0,95%) em relação 

à realidade de países desenvolvidos (aproximadamente 10%). 

Paralelamente, aumentou o ingresso seguido da solicitação de refúgio, 

também com predominância de solicitantes provenientes do Sul global. 

Logo, o Brasil passou a ser um país de imigração, emigração, trânsito e 

retorno de brasileiros depois de longos anos no exterior, bem como de 

acolhida de refugiados  

O país precisa estar preparado para tais circunstâncias, a fim de cumprir com as 

suas responsabilidades internacionais na defesa dos direitos humanos e, 

consequentemente, constitucionais para a construção de redes reais de acolhimento, a 

fim de garantir a promoção dos direitos humanos.  

As considerações finais acerca da situação jurídica das populações migrantes no 

Brasil consubstanciam-se com a leitura atenta da obra O Castelo. O livro, que foi 

redigido em apenas 06 (seis) meses pelo autor, não possuía como combustível para o 

seu desenvolvimento o debate decolonial e sequer qualquer perspectiva com os 

movimentos no sul global. No entanto, é sabido que as obras dos maiores nomes da 

literatura atingem um nível de importância histórica, cultural e social sem precedentes 

e, assim, acabam ganhando com o passar dos anos um caráter extra-temporal.  

Espera-se que a leitura do artigo seja um convite para que os cidadãos 

brasileiros, principalmente os porto-alegrenses, reflitam sobre as dificuldades 

enfrentadas por migrantes, principalmente não-europeus e não-brancos, e 

acompanhem as organizações que promovem assistência aos migrantes, como a 

Defensoria Pública da União - DPU e o Serviço de Assessoria em Direitos Humanos 

para Imigrantes e Refugiados – SADHIR/PUCRS; conheçam o Projeto de Decreto 

Legislativo 573/20 que susta a Portaria 623/2020 do Ministério da Justiça e Segurança 

Pública e que está para ser analisado pelas Comissões de Relações Exteriores e de 

Defesa Nacional e de Constituição e Justiça e de Cidadania junto à Câmara dos 

Deputados; e, essencialmente, que estejam abertos a trocarem experiências com os 

                                                 
Criminais da Faculdade de Direito da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul). 

Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul. Porto Alegre, Rio Grande do Sul, 2015. p. 

313. 
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migrantes senegaleses, a ouvirem suas histórias e a serem acolhedores. 

O agrimensor, na obra, que viaja a outro país para trabalhar em um tal Castelo, 

mesmo com o passar do tempo e com todos os seus serviços prestados, acaba por ter 

muitas dificuldades para atingir os seus objetivos. Aqui, notadamente, há semelhança 

com sua outra obra denominada O Processo. A burocracia, mas não só ela, acaba 

engolindo tudo. Dessa forma, o presente artigo desejou estabelecer um ponto comum 

entre a obra de Kafka e a situação atual de migrantes senegaleses em Porto Alegre, no 

eixo da relação de tais populações com questões externas e possivelmente labirínticas 

como as dificuldades enfrentadas durante o processo de pedido de naturalização 

ordinária, principalmente com a vigência da Portaria 623, de 13 de novembro de 2017, 

e a extensão do direito penal migratório. As situações aqui escritas e vividas pelos 

senegaleses retratam o país gigante, mas inatingível.  
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ARTE E HISTÓRIA, RACISMO E MACHISMO: REFLEXÕES A 

PARTIR DAS PINTURAS FILHO BASTARDO E FILHO 

BASTARDO II – CENA DE INTERIOR DE ADRIANA VAREJÃO 

Lucas Melo Borges de Souza1 

Clarice Beatriz da Costa Söhngen2 

CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

Quando se fala em cultura no Brasil, frequentemente se pensa apenas em 

programas televisivos, filmes, esportes, músicas e danças. Existe uma tradição, gestada 

no contexto maior de industrialização, massificação e comercialização da cultura3, que 

forma e conforma um imaginário coletivo que padroniza e valoriza o material cultural 

em um produto a ser consumido, despido de potencial crítico sobre os problemas 

históricos da sociedade. A cultura é tomada por entretenimento e a reflexão crítica é 

caracterizada como algo impróprio ao campo cultural. 

Obviamente que são produzidos materiais contrapostos a tal tradição, 

principalmente nos círculos culturais independentes e/ou populares. Além disso, a 

sociedade brasileira tem alguns exemplos conhecidos de programas televisivos, filmes, 

esportes, músicas e danças que se afastam do esvaziamento cultural. A questão é que, 

nas últimas décadas, a valorização econômica e social do entretenimento vazio cada vez 

mais faz com que: a cultura seja confundida e tomada por entretenimento; os materiais 

culturais reflexivos e críticos permaneçam ou sejam deslocados para os circuitos 

marginais da sociedade, o que não é algo problemático em si, desde que não se trate de 

um processo de subjugação das formas culturais pelo entretenimento industrial; os 

                                                 
1 Doutor em Direitos e Garantias Fundamentais pela Faculdade de Direito de Vitória. Mestre em 

Ciências Criminais pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul. Professor da 

graduação em Direito da Faculdade Pio XII. Advogado. 
2 Doutora em Letras e em Direito pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul. 

Professora do Programa de Pós-Graduação em Ciências Criminais da Pontifícia Universidade 

Católica do Rio Grande do Sul. Coordenadora do grupo de pesquisa em Gestão Integrada da 

Segurança Pública. 
3 ADORNO, Theodor. Indústria cultural e sociedade. 5 ed. São Paulo: Paz e Terra, 2009. 
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espaços públicos sejam povoados por produtos culturais acríticos. 

Como o entretenimento vazio não se propõe a promover embates com os 

problemas históricos da sociedade, é preciso repensar maneiras de provocar fissuras 

marginais no estado atual de coisas com a finalidade de marcar a resistência de 

materiais culturais reflexivos e de lutar por terrenos nos espaços públicos. Por mais que 

essa finalidade vá além de um artigo, o trabalho escrito também tem uma função a 

desempenhar, qual seja, a de auxiliar na difusão dos materiais culturais e de trazer para 

os debates as potencialidades reflexivas e críticas desses materiais para a compreensão 

do que fomos, do que somos e do que esperamos ser enquanto sociedade. 

Assim, a proposta do artigo foi optar por um tipo de material cultural – a pintura 

– para refletir sobre as relações que a arte pode construir com problemas históricos do 

Brasil, como é o caso do racismo e do machismo, de maneira a propiciar espaços de 

crítica social e autocrítica em prol de um outro modelo de cidadão, de sociedade e de 

presente. 

1. ARTE, HISTÓRIA E VIOLÊNCIA 

Ao lado do paradigma tradicional da “arte pela arte”, que buscaria apenas a 

expressão de um esteticismo genuíno e original, se viu germinar na modernidade a 

ideia da arte como “inscrição da memória da violência”4. Esse tipo de arte costuma, mas 

não só, se relacionar com determinados acontecimentos que marcam a história de uma 

sociedade, como por exemplo, guerras, genocídios, ditaduras, escravidão, massacres e 

desastres. 

Nessa perspectiva, a obra de arte pode se abrir enquanto uma afetação que, ao 

colocar determinadas formas de violência diante de nós, é capaz de provocar um 

deslocamento individual e coletivo que vai além de uma simples tematização do 

fenômeno: o reconhecimento de que essa violência fez parte e constituiu a nossa 

                                                 
4 SELIGMANN-SILVA, Márcio. O imperativo dos traços, Cult, São Paulo, n. 197, p. 31-32, dez. 

2014. 
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história5. E isso nem sempre com o objetivo de fazer uma referência crítica à sociedade 

representada pela obra, mas primordialmente com a função de nos empurrar em 

direção ao fundo da obra para que, assim, nos identifiquemos com o sofrimento do 

outro, reconheçamos o que ainda somos hoje e possamos ser, na medida do possível, 

diferentes de nós mesmos. 

Se trata de algo diverso de uma tentativa de apresentação de uma tese 

sociológica através da arte6. Seria, na prática, um tipo de laço da arte com a 

historiografia em torno de tentativas de reconstruções de ambientes afetivos de 

“memória do sofrimento acumulado”7. 

É nesse sentido que Georges Didi-Huberman interpreta o momento em que a 

pessoa está diante de uma imagem artística para observá-la. Estar diante da imagem, 

mesmo que se trate de uma obra contemporânea, é também estar diante do tempo, ou 

melhor, dos tempos, já que a imagem é atravessada por temporalidades/historicidades. 

E a razão disso é que a compreensão da obra vai além da ideia de tentar entender o 

contexto da época vivida pelo artista, pois também pressupõe o fato de que ela carrega 

e reconfigura o passado, uma vez que se caracteriza como uma espécie de acúmulo 

artístico e bricolagem de memórias8. 

Assim, a imagem artística é sempre um tipo de anacronismo porque, em certo 

sentido, ela comporta não só o tempo do período em que foi feita, mas também outros 

tempos. No caso de uma obra contemporânea, estar diante da imagem artística é estar 

não só diante de um “retrato” do presente, mas também de tempos passados, como se 

esses diferentes tempos estivessem montados e o resultado fosse essa obra de 

temporalidades plásticas e plurais, ou, nas palavras do autor francês, a imagem artística 

                                                 
5 RUSSO, Caio. Tecer imagens artísticas: aparência, expressão, Kriterion, Belo Horizonte, n. 139, 

p. 67, abr. 2018. 
6 ADORNO, Theodor. Notas de literatura I. São Paulo: Editora 34, 2003, p. 66. 
7 ADORNO, Theodor. Teoria Estética. 2 ed. Lisboa: Edições 70, 2011, p. 392. 
8 DIDI-HUBERMAN, Georges. Diante do tempo: história da arte e anacronismo das imagens. 

Belo Horizonte, Editora UFMG, 2015, p. 16-19. 
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como um “leque do tempo” que expõe uma “dinâmica da memória”9. 

De certa forma, a arte passa a construir pontes e espaços com a história e com o 

que é costumeiramente é chamado de memória coletiva, aquilo que se acumula e que é 

transmitido entre as gerações. E em sociedades marcadas pela negação e pelo 

esquecimento de formas históricas de violência, como é o caso da sociedade brasileira10, 

esse tipo de arte pode, ao olhar para o passado, reconstruir os rastros das presenças 

ausentadas11 e mostrar a força do racismo, do autoritarismo e do machismo na formação 

da sociedade brasileira até os dias atuais, apenas para dar alguns exemplos. 

E a relação entre arte, história e violência não deve ser tomada na qualidade de 

apenas um complemento das reflexões teóricas das ciências humanas, pois a obra de 

arte pode atingir aquilo que escapa da linguagem epistemológica12 e mobilizar de uma 

maneira particular o encontro entre o eu e o outro. Nesse sentido, a obra de arte abre 

trincheiras perante a negação e o esquecimento da violência histórica contra o outro e 

nos desarticula porque transmite a sensação de que o passado não passou e ainda 

encontra caminhos de presentificação13. 

Em outras palavras, a arte forma pontes com a história na medida em que 

reinscreve a força histórica da presença negada ou esquecida do racismo, do 

autoritarismo e do machismo na nossa formação social, ao mesmo tempo em que ativa 

                                                 
9 DIDI-HUBERMAN, Georges. Diante do tempo: história da arte e anacronismo das imagens. 

Belo Horizonte, Editora UFMG, 2015, p. 21-26. 
10 SOUZA, Lucas. Punição e Racismo: uma genealogia da formação punitiva brasileira na 

passagem do Império para a República. 2021. 391 f. Tese (Doutorado em Direitos e Garantias 

Fundamentais) – Faculdade de Direito de Vitória, Vitória, 2021. 
11 SELIGMANN-SILVA, Márcio. O imperativo dos traços, Cult, São Paulo, n. 197, p. 32, dez. 2014. 
12 É algo semelhante ao que se estabeleceu entre a memória de catástrofes humanas – a exemplo 

da Shoah – e os limites da linguagem do testemunho. A testemunha acaba por se encontrar diante 

da impossibilidade de comensurar em palavras o evento traumático experimentado. E, além 

disso, ainda poderia estar diante de uma necessidade pessoal em falar sobre o ocorrido como 

maneira de tentar enfrentar o trauma ou também por uma questão de ordem moral no sentido de 

alertar para a gravidade do que aconteceu. Não por acaso, diante do hiato entre o acontecimento 

e a representação do acontecimento, o silêncio de algumas testemunhas também pode ser um 

indicativo tanto da violência singular do evento quanto da potência da ferida traumática 

(SELIGMANN-SILVA, Márcio. Escrituras da história e da memória. In: SELIGMANN-SILVA, 

Márcio (Org.). Palavra e imagem: memória e escritura. Argos: Chapecó, 2006, p. 212-213). 
13 CARVALHO, Thiago; SOUZA, Lucas. Ensaio de uma Criminologia Anamnética, Revista 

Brasileira de Ciências Criminais, São Paulo, v. 148, p. 433-450, out. 2018, p. 439-448. 



290 

 

uma ética e uma política de alteridade para com aqueles que foram e ainda são 

sujeitados por essas formas de violência14. Logo, um dos impactos desse tipo de arte na 

sociedade brasileira é a promoção de reencontros com a nossa história e de releituras 

do nosso presente na medida em que cumpre um papel de agente de intervenção e 

engajamento nos espaços públicos. 

Como a história brasileira ainda se conforma com a norma de que todo 

documento da cultura é um documento da barbárie, a arte pode assumir um papel ético 

e político ao escovar o nosso passado a contrapelo15. O retrato da violência do passado 

não é feito para representar a título de curiosidade uma sociedade que não existe mais, 

mas para colocar em jogo as aproximações com o tempo presente. 

As duas obras de Adriana Varejão analisadas no presente artigo foram 

escolhidas exatamente porque são obras contemporâneas, isto é, foram feitas na época 

vivida atualmente (final do século XX e início do século XXI), mas que se caracterizam 

pelas simultaneidades temporais que evocam proximidades e/ou confusões entre 

passado e presente, tal como uma forma alegórica que se representa 

acronologicamente16. No caso das duas obras escolhidas, isso ganha forma por meio da 

representação do racismo e do machismo como violências históricas em razão de terem 

deixado marcas na sociedade brasileira ainda vistas cotidianamente no presente. 

2. AS PINTURAS FILHO BASTARDO E FILHO BASTARDO II – CENA DE 

INTERIOR DE ADRIANA VAREJÃO 

Muitas das obras da artista Adriana Varejão são conhecidas pelo elemento 

visceral e pela representação da carne enquanto elementos estéticos, que são 

frequentemente ligados a temas históricos e culturais, mas com ares contemporâneos 

em consequência da opção pelo uso de diferentes tipos de materiais, pelas formas de 

expressão e pela quantidade de informações, de modo que estilos artísticos clássicos 

                                                 
14 SELIGMANN-SILVA, Márcio. O imperativo dos traços, Cult, São Paulo, n. 197, p. 32, dez. 2014. 
15 BENJAMIN, Walter. Magia e técnica, arte e política: ensaios sobre literatura e história da 

cultura. 8 ed. São Paulo: Brasiliense, 2012, p. 245. 
16 SANTIAGO, Silviano. A ficção contemporânea e visionária de Adriana Varejão. In: DIEGUES, 

Isabel (Org.). Adriana Varejão: entre carnes e mares. Rio de Janeiro: Cobogó, 2009, p. 79. 
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podem estar “convivendo” na mesma obra com estilos artísticos contemporâneos. 

Em Filho Bastardo quanto Filho Bastardo II – Cena de Interior isso se verifica na 

inspiração costumbrista das obras, baseadas em Viagem pitoresca e histórica ao Brasil, de 

Jean-Baptiste Debret17. O estilo artístico se aproxima com o do desenhista francês, mas 

os personagens retratados são colocados em cenas de violência que não foram 

retratadas por Debret, apesar de ocorrerem com grande frequência e serem de 

conhecimento comum18. Se a inspiração do desenhista francês para a sua conhecida 

obra foi tentar retratar o cotidiano da vida colonial e imperial no Brasil, como se 

estivesse contando a “história oficial” do Brasil para os europeus, Adriana Varejão 

desmonta a narrativa oficial e reconstrói a imagem da vida social do período para 

revelar silêncios gritantes da história brasileira. 

Como a própria Adriana Varejão destacou em uma entrevista, as duas pinturas 

foram uma paródia da obra de Debret, com o intuito de provocar uma atuação da 

própria artista enquanto agente histórica, no sentido de colocar em perspectiva a 

história marginalizada, não contada oficialmente, do Brasil19. 

Assim, em contraposição à suposta ausência de conflitos entre colonizadores 

portugueses, indígenas e negros escravizados, graças à docilidade e plasticidade social 

do português20, que acabou por se tornar uma das leituras oficiais do Brasil pelos livros 

de Gilberto Freyre, as obras da artista colocam em questionamento a cortesia religiosa 

e portuguesa ao retratar padres e senhores em situações de violência contra mulheres 

indígenas e escravizadas. 

Talvez o nome “Terra Incógnita”, escolhido para designar a série da qual as duas 

obras fazem parte, tenha sido uma maneira de explicitar a forma de construção das 

                                                 
17 DEBRET, Jean-Baptiste. Viagem pitoresca e histórica ao Brasil. v. 1. São Paulo: Círculo do 

Livro, 1981; DEBRET, Jean-Baptiste. Viagem pitoresca e histórica ao Brasil. v. 2. São Paulo: 

Círculo do Livro, 1981. 
18 SCHWARCZ, Lilia. Ladrilhar, azulejar, varejar. In: DIEGUES, Isabel (Org.). Adriana Varejão: 

entre carnes e mares. Rio de Janeiro: Cobogó, 2009, p. 134. 
19 MAURA, Antonio. A trama da memória: sobre Ana Miranda, Adriana Varejão e Tatiana Salem 

Levy, Estudos de Literatura Brasileira Contemporânea, Brasília, n. 50, p. 29, jan./abr. 2017. 
20 FREYRE, Gilberto. Casa-grande & senzala: formação da família brasileira sob o regime da 

economia patriarcal. 51 ed. São Paulo: Global, 2006. 



292 

 

narrativas na arte de Adriana Varejão. O significado da palavra “incógnita” remete 

àquilo que se desconhece e se procura saber, desse modo, um dos caminhos explorados 

pelas obras da artista parece ser a representação desse embate anacrônico entre o tempo 

passado e o tempo presente da sociedade brasileira, que se revela enquanto uma das 

singularidades do Brasil pelo fato de desconhecermos, em grande medida, a nossa 

história, mas que não obliterou esse desejo de expor as memórias de violências 

encobertas. 

Mais do que uma mera ilustração de parte do passado brasileiro ou uma 

alegoria de denúncia do passado de violência da colonização e da escravidão, a arte de 

Adriana Varejão coloca diante de nós esse outro tempo, que é revelador da atualidade 

do esquecimento, da negação e do desconhecimento do que fomos e que ainda forma 

hoje em dia o que muitos de nós somos e pensamos sobre o Brasil e o brasileiro. 

A memória de violência racista e machista é o elemento desse outro tempo, que 

articula passado e presente na vida social do Brasil. E para uma devida compreensão 

do racismo e do machismo no Brasil as categorias de “raça” e “gênero” devem ser 

tomadas enquanto peças analíticas imbricadas, devido ao fato de o colonialismo21 e o 

escravismo22 terem constituído duas das bases históricas de formação do tecido social 

brasileiro. 

O colonialismo foi a outra face da modernidade, ao expressar uma mudança na 

relação do homem com a natureza, que se torna algo a ser dominado em prol da 

vontade humana e, no caso do continente americano, colonizada pelo europeu para 

atender aos seus interesses. Uma das características da constituição do espaço colonial 

no Brasil foi a associação do elemento feminino à terra a ser colonizada, de maneira que 

a exploração e o controle sexual da mulher ganharam o aspecto simbólico e prático de 

povoamento e construção de uma civilização nos trópicos23. E a escravidão foi adotada 

                                                 
21 RIBEIRO, Darcy. O povo brasileiro: a formação e o sentido do Brasil. 2 ed. São Paulo: 

Companhia das Letras, 1995. 
22 RIBEIRO, Djamila. Prefácio à edição brasileira. In: DAVIS, Angela. Mulheres, raça e classe. São 

Paulo: Boitempo, 2016. 
23 LACERDA, Marina. Colonização dos corpos: ensaio sobre o público e o privado. 

Patriarcalismo, patrimonialismo, personalismo e violência contra as mulheres na formação do 
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como um sistema econômico, mas também se constituiu como um processo de 

produção e naturalização de relações hierarquizantes com base na raça/cor da pele e no 

sexo. A longo prazo, um dos efeitos ainda vistos na atualidade foi que o racismo e o 

machismo se tornaram estruturas sociais normalizadas nas diferentes relações 

individuais e institucionais da sociedade brasileira24. 

Um outro elemento a ser destacado nas obras Filho Bastardo e Filho Bastardo II – 

Cena de Interior é o uso, ao invés da tela tradicional, de um material de madeira com 

formato semelhante a um prato. Um significado possível dessa escolha, como destacou 

Juliana Beraldo25, é o de servir de refutação de algumas características emolduradas 

como tipicamente brasileiras, isto é, de “pratos típicos do Brasil”: a miscigenação não 

conflituosa das raças, a contemporização portuguesa, a benignidade do senhor, o 

familismo católico, a negação do racismo e do machismo. 

Outra forma artística utilizada por Adriana Varejão para contrapor a visão 

comum que se tem da história brasileira foi a retratação de um rasgo vertical, 

semelhante a uma lesão, no centro das obras. Essa lesão revela e constitui o próprio 

interior, o avesso da imagem, aquilo que muitas vezes é escondido pelas representações 

oficiais da história: uma materialidade sangrenta não dita, esquecida e/ou negada. O 

rasgo vertical aparece, então, tanto como a violência sexual do estupro das mulheres 

negras escravizadas quanto como a ferida memorial que marca a história da formação 

da sociedade brasileira e da vida de tantas pessoas vítimas de tal violência. Um não dito 

da história do Brasil que foi inscrito no corpo violentado da mulher negra26. 

Ao escolher posicionar a lesão no centro da pintura, a autora parece tentar 

                                                 
Brasil. 2010. 114 f. Dissertação (Mestrado em Direito) – Pontifícia Universidade Católica do Rio 

de Janeiro, Rio de Janeiro, 2010. 
24 ALMEIDA, Silvio. O que é racismo estrutural?. Belo Horizonte: Letramento, 2018; DAVIS, 

Angela. Mulheres, raça e classe. São Paulo: Boitempo, 2016. 
25 BERALDO, Juliana. O corpo nu e suas vestimentas simbólicas: uma leitura de pratos-quadros 

de Adriana Varejão e dos úteros de Angélica Freitas, s. d. Disponível em: 

https://odara.labedicao.com/textos_online/textos_v5_n5/v5_n5_13.html. Acesso em: 21 abr. 2021. 
26 VAREJÃO, Adriana. Arte para falar de História, 2018. Disponível em: 

https://www.youtube.com/watch?v=9tVxGolW_GI. Acesso em: 22 abr. 2021; SANTIAGO, 

Silviano. A ficção contemporânea e visionária de Adriana Varejão. In: DIEGUES, Isabel (Org.). 

Adriana Varejão: entre carnes e mares. Rio de Janeiro: Cobogó, 2009, p. 82. 
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sensibilizar o observador para a força dessa forma de violência na composição das 

dinâmicas sociais do Brasil. Mais do que apenas uma maneira de representar a violência 

sexual, a inscrição da ferida feita por Adriana Varejão na própria textura da obra é uma 

forma artística de tentar representar o irrepresentável e/ou desconhecido27: o impacto 

da violência sexual na vida e na história dos brasileiros. 

Em contraposição aos discursos correntes de harmonia e benignidade nas 

relações entre brancos, negros e indígenas e de depravação moral da sociedade 

brasileira por influência das mulheres negras e indígenas, é exposta uma das sequelas 

da dominação patriarcal dos homens brancos por meio da violência sexual sobre 

aqueles julgados historicamente como pertencentes a raças inferiores. 

E isso foi algo que também ficou marcado no nosso DNA. De acordo com o 

projeto “DNA do Brasil”, que é o maior projeto de sequenciamento genético em 

realização no Brasil, com a meta de analisar o genoma de 40 mil brasileiros, os primeiros 

resultados mostraram os efeitos da colonização e da escravidão no nosso material 

genético. Os dados das primeiras 1.247 amostras de brasileiros das diversas regiões do 

país indicaram uma herança genética materna africana e indígena de 70% e uma 

herança genética paterna europeia de 75%. A herança genética paterna africana 

constatada foi de 14,5% e a herança genética paterna indígena de apenas 0,5%28. 

Traduzindo os primeiros resultados em conclusões, os dados são mais um 

indicativo de como o sistema colonial e escravocrata funcionou tanto como uma 

máquina de violência sexual em massa de mulheres africanas e indígenas quanto na 

qualidade de um sistema de morte precoce dos homens africanos. 

 

 

                                                 
27 SCHØLLHAMMER, Karl Erik. O teatro cruel da imagem. In: DIEGUES, Isabel (Org.). Adriana 

Varejão: entre carnes e mares. Rio de Janeiro: Cobogó, 2009, p. 187. 
28 BEZERRA, Mirthyani. Uma nação se faz na cama?. UOL, São Paulo, 04 dez. 2020. Disponível 

em: https://www.uol.com.br/tilt/reportagens-especiais/dados-do-genoma-de-brasileiros-

revelaram-violento-processo-miscigenacao/#end-card. Acesso em: 26 mar. 2022. 
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“Filho Bastardo”, óleo sobre madeira, da artista Adriana Varejão, 1992. 

 

Fonte: Galeria digital da artista. Disponível em: adrianavarejao.net. Acesso em: 

20 abr. 2021. 

O colonialismo e a escravidão que vigoraram durante séculos foram essas 

engrenagens que produziram e reproduziram, a partir da figura da escravizada, a 

construção social do corpo da mulher negra como algo reduzido a uma coisa com valor 

econômico e a um objeto sexual. 

Os povos negros escravizados eram vistos primordialmente na qualidade de 

propriedades que geravam lucro pela exploração do trabalho. Independentemente do 

gênero, tanto o homem quanto a mulher tinham que se adequar a essa condição árdua 

e desumana. Ambos estavam sujeitos a uma rotina intensa de trabalhos, privações e 

castigos29.  

                                                 
29 DAVIS, Angela. Mulheres, raça e classe. São Paulo: Boitempo, 2016, p. 24-25. 
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No entanto, a condição de mulher escravizada tinha algumas particularidades 

em razão do sexo e do gênero. Uma primeira particularidade foi a gravidez, pois se a 

violência sexual do senhor sobre a escrava resultasse na gravidez, a “criança bastarda” 

nasceria escrava, tendo em vista o princípio do partus sequitur ventrem30. Em outras 

palavras, a violência sexual sobre a escrava ainda poderia levar a um acréscimo nos 

bens patrimoniais do senhor. 

Com a gravidez resultante da violência sexual do senhor, a escravizada poderia 

passar por um conflito interno entre o sentimento maternal e o medo advindo da 

expectativa de maus-tratos e castigos que o filho ou a filha viriam a sofrer31. Para alguns 

historiadores, o aborto praticado por algumas escravas poderia ser interpretado a partir 

desse conflito interno enquanto uma atitude de resistência, não obstante fosse visto 

pelos senhores como um ataque direto contra o patrimônio32. 

Uma segunda peculiaridade em relação à mulher escravizada era o fato de ela 

ser sujeitada a um regime de violência particular, pois a exploração econômica 

pressupunha um tratamento sem levar em conta as diferenças físicas entre homem e 

mulher, mas quando da adoção de punições, a condição de mulher era frequentemente 

levada em conta para adotar determinado castigo só cabível a ela33. 

E isso poderia ser um abuso sexual ou uma forma de tortura em uma parte 

específica do seu corpo. O abuso sexual e a tortura foram maneiras de expressar o 

domínio econômico do senhor sobre a mulher escravizada, a ponto de se tornar uma 

das dimensões sociais básicas da relação entre senhor e escrava34. Em outras palavras, 

por trás do aspecto econômico, também ganhou forma uma cena racista e machista que 

moldou e naturalizou na sociedade brasileira colonial e imperial uma masculinidade 

                                                 
30 MALHEIRO, Agostinho. A escravidão no Brasil: ensaio histórico-jurídico-social. v. 1. Rio de 

Janeiro: Typographia Nacional, 1866, p. 41. 
31 MACHADO, Maria Helena. Mulher, Corpo e Maternidade. In: GOMES, Flávio; SCHWARCZ, 

Lilia (Orgs.). Dicionário da Escravidão e Liberdade: 50 textos críticos. São Paulo: Companhia das 

Letras, 2018, p. 338. 
32 MORR, Maria Lucia. Ser mãe: a escrava em face do aborto e do infanticídio, Revista de História, 

São Paulo, n. 120, p. 85-96, jan./jul. 1989. 
33 DAVIS, Angela. Mulheres, raça e classe. São Paulo: Boitempo, 2016, p. 25. 
34 DAVIS, Angela. Mulheres, raça e classe. São Paulo: Boitempo, 2016, p. 174. 
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que sexualizou o corpo da mulher negra enquanto objeto de livre desfrute do homem 

branco e espaço de expressão de um desejo subjugador e possessivo. Não por acaso, o 

estupro não era só um castigo aplicado quando a escrava cometia uma falta35, mas 

também quando não “consentia no pecado” com o senhor36. 

Do ponto de vista histórico, é possível notar como a conexão entre colonização, 

escravidão, racismo e machismo em torno do estupro ou de outra forma de violência 

gerou diversas decorrências na definição dos lugares sociais da mulher negra, dos 

circuitos afetivos e da dinâmica sexual da sociedade brasileira atual. 

Um primeiro exemplo é o discurso corrente no senso comum, presente tanto no 

período colonial quanto no período imperial37 e que ganhou uma conotação cultural 

com Gilberto Freyre38, que acusa a mulher negra e a mulher parda de provocadoras da 

depravação moral da sociedade brasileira por supostamente serem tomadas por 

luxúria, devassidão e sensualidade exagerada. O contraponto do discurso de 

sexualização excessiva da mulher negra e parda foi o modelo patriarcal de 

                                                 
35 MACHADO, Maria Helena. Mulher, Corpo e Maternidade. In: GOMES, Flávio; SCHWARCZ, 

Lilia (Orgs.). Dicionário da Escravidão e Liberdade: 50 textos críticos. São Paulo: Companhia das 

Letras, 2018, p. 338. 
36 ANTONIL, André João. Cultura e Opulência do Brasil, por suas drogas e minas. Rio de 

Janeiro: Casa de Souza e Companhia, 1837, p. 22. 
37 “As negras e ainda huma grande parte das mulatas, para quem a honra hé hum nome quimerico 

e que nada significa, são ordinariamente as primeiras que começão a corromper logo de meninas 

os senhores moços, dando-lhes os primeiros ensaios de libidinagem, em que de crianças se 

engolfão: principios de onde para o futuro vem huma tropa de mulatinhos e crias que depois vem 

a ser perniciozissimos nas famílias. Succede muitas vezes que os mesmos senhores chamados 

velhos, para distincção dos filhos, são os mesmos que com suas próprias escravas dão máos 

exemplos ás suas próprias famílias” (VILHENA, Luiz. Noticias Soteropolitanas e Brasilicas. v. 

1. Bahia: Imprensa Official do Estado, 1922, p. 138-139). “Ninguem ensinou ás lindas filhas da 

Africa a vencer as paixões e reprimir as inclinações naturais. O pudor, sentimento divino, que o 

cristianismo revelou á mulher, é desconhecido entre elas. Não existem, a seu ver, convenções, 

nem usos estabelecidos. Ignoram os asperos gozos da imolação, as harmonias superiores do dever 

[...] estamos no Brasil, é preciso não esquecer. Os que conhecem o lugar onde se movimentam os 

meus personagens compreenderão a parte que cabe á influência que a escravidão exerce sobre 

eles” (EXPILLY, Charles. Mulheres e Costumes do Brasil. São Paulo: Companhia Editora 

Nacional, 1935, p. 122-124). 
38 FREYRE, Gilberto. Casa-grande & senzala: formação da família brasileira sob o regime da 

economia patriarcal. 51 ed. São Paulo: Global, 2006, p. 455-457. 
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comportamento feminino: discreta, passiva, submissa e do lar39. 

Também é um exemplo o ditado “branca para casar, mulata para foder, negra 

para trabalhar”40, que delimita com base na cor da pele os papeis sociais a serem 

desempenhados pelas mulheres. A objetificação da mulher deu forma, neste caso, às 

seguintes imagens sociais: a utilidade da mulher branca para o casamento, que reflete 

o modelo patriarcal de comportamento feminino esperado, além de se relacionar com 

um dos retratos da instituição matrimonial, por vezes usada estrategicamente pelo 

homem para ascender socialmente ao casar com uma “mulher branca de uma família 

tradicional”; a utilidade exclusivamente sexual da mulher mulata, com o objetivo de 

satisfazer os desejos masculinos; a utilidade econômica da mulher negra ao alimentar a 

associação dela com a condição de escrava.  

E um terceiro exemplo, conectado aos dois anteriores, é a cultura do estupro. O 

machismo e o racismo do passado colonial e escravocrata deram uma forma própria a 

uma sexualidade masculina agressiva, viril e possessiva que, em consonância com o 

discurso de sexualização excessiva da mulher negra e o modelo patriarcal do 

comportamento feminino discreto, passivo, submisso e do lar, normalizou a violência 

sexual enquanto um exercício de poder legítimo sobre os corpos41. 

Os três exemplos evidenciam construções de relações entre o valor da mulher, 

a cor da pele, o papel social e o modelo de comportamento sexual. Essas relações foram 

construídas a partir de padrões racistas e patriarcais, reflexos de uma masculinidade 

branca e dominadora, que definiram a moral sexual, o lugar social reservado às 

mulheres brancas, negras e pardas, a sexualidade masculina e o que é sexo e o que é 

estupro. 

No que tange ao título da obra, pode ser que se trate de uma referência tanto à 

                                                 
39 CAMPOS, Carmen et al. Cultura do estupro ou cultura antiestupro, Revista Direito GV, São 

Paulo, v. 13, n. 3, p. 985, set./dez.2017. 
40 FREYRE, Gilberto. Casa-grande & senzala: formação da família brasileira sob o regime da 

economia patriarcal. 51 ed. São Paulo: Global, 2006, p. 72. 
41 CAMPOS, Carmen et al. Cultura do estupro ou cultura antiestupro, Revista Direito GV, São 

Paulo, v. 13, n. 3, p. 989, set./dez. 2017. 
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mulher indígena quanto à mulher negra retratadas na cena. A primeira parece ter sido 

pintada com uma saliência na região do abdômen que remete a uma possível gravidez 

e a segunda pode vir a engravidar por decorrência do ato sexual representado. Em 

ambos os casos, o filho seria bastardo por não ser fruto de uma relação legítima aos 

olhos da sociedade colonial e imperial. 

Também é de se destacar o fato de o local escolhido pela artista ter sido uma 

mata, lugar ermo e afastado dos olhares alheios. Isso pode transmitir a imagem de que 

o que está a ocorrer seria censurável se descoberto, mas na verdade pode ter sido uma 

escolha feita por causa da posição social dos homens responsáveis pela violência sexual. 

O padre ou frade, identificável pela cruz no pescoço, pela roupa e pelo estilo do cabelo, 

tradicionalmente estimado e respeitado pela comunidade, pode agir de maneira 

“condenável” no meio da mata e dominar a mulher negra (provavelmente uma escrava 

porque parece haver uma gargalheira42 em seu pescoço) para praticar o ato sexual. Os 

outros dois homens, armados e vestidos com roupas de oficiais militares, observam a 

mulher indígena, amarrada em um galho de uma árvore, que talvez já tenha sido vítima 

de violência sexual naquele dia, venha a ser a seguir ou será novamente. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
42 A gargalheira era um colar de ferro colocado no pescoço de escravos e escravas por ordem do 

senhor, de uma autoridade policial ou judiciária, principalmente em casos de tentativa de fuga 

(GOULART, José. Da palmatória ao patíbulo: castigos de escravos no Brasil. Rio de Janeiro: 

Conquista, 1971, p. 135). 
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“Filho Bastardo II – Cena de Interior”, óleo sobre madeira, da artista Adriana 

Varejão, 1995. 

 

Fonte: Galeria digital da artista. Disponível em: adrianavarejao.net. Acesso em: 

20 abr. 2021. 

Se a primeira pintura se passa no exterior, a obra Filho Bastardo II, como o próprio 

título indica, acontece dentro de um cômodo de uma casa, aparentemente, uma sala de 

uma casa-grande. O transporte de uma cena semelhante para dentro de uma casa 

permite refletir sobre o processo de naturalização da violência sexual, que poderia 

ocorrer em qualquer lugar, inclusive em locais privados, como no seio do local de 

residência das famílias economicamente abastadas da Colônia e do Império. 

A ideia de trazer a violência sexual para uma cena de interior, a ocorrer dentro 

da uma residência, também pode ter sido uma maneira de a autora da obra jogar com 
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o binômio barbárie-civilização43. Os discursos europeus etnocêntricos historicamente se 

colocaram na qualidade de centro da civilização moderna, como os responsáveis pelo 

progresso e pela superação de um suposto estado primitivo da humanidade, 

pretensamente identificável pelo estágio evolucional dos povos não-europeus 

(ameríndios, africanos e asiáticos). O fato de a violência sexual acontecer dentro da 

residência, ter como autor um senhor branco e como vítima uma escrava negra põe em 

questão a civilização não como superação da barbárie, mas enquanto produtora de tal. 

A presença no interior e na porta da residência de outros homens brancos e 

aparentemente pertencentes a grupos sociais e econômicos dominantes (tendo em vista 

a vestimenta), que estão envolvidos em algum tipo de negociação de uma mulher e uma 

criança indígenas (também aparentemente escravas devido a uma corda presa ao 

pescoço da mulher indígena) enquanto o estupro é praticado, também é um retrato do 

binômio barbárie-civilização, assim como da articulação da normalização do estupro 

de mulheres escravizadas na sociedade brasileira.  

Com a possível exceção do homem branco que está à porta da residência, os 

outros sequer dirigem o olhar para o estupro. Na verdade, o homem branco que está à 

porta da residência pode estar observando o estupro por prazer, porque também deseja 

praticar a agressão, ou pode estar assistindo à negociação envolvendo a mulher e a 

criança indígenas. Além disso, a mão de um dos homens que estão a negociar parece 

agarrar o seio da criança indígena, o que pode ser indicativo de que a sujeição à 

violência sexual era algo presente desde a mais tenra idade.  

Também tem destaque na obra o quadro de uma santa pendurado na parede da 

casa, o que talvez traga a hipocrisia dos praticantes da religião cristã, que constituíam 

e ainda constituem a maioria da população brasileira, ou o desvirtuamento dos valores 

afirmados pela doutrina cristã diante do estupro que ocorre na cena. 

Por fim, o título da obra pode fazer referência à pintura anterior de Adriana 

Varejão, na qual um outro estupro é representado, ou ao possível filho bastardo que 

                                                 
43 BENJAMIN, Walter. Magia e técnica, arte e política: ensaios sobre literatura e história da 

cultura. 8 ed. São Paulo: Brasiliense, 2012, p. 245. 
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pode resultar do estupro retratado nesta segunda obra. Como há na cena retratada uma 

criança ao lado da mulher negra estuprada, o título também pode ser indicativo do 

nascimento futuro de uma segunda criança bastarda, novamente resultante da 

violência sexual do senhor branco. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Depois da Segunda Guerra Mundial, Theodor Adorno refletiu sobre a ideia de 

um novo imperativo categórico, que seria a reorientação do pensamento e da ação para 

que Auschwitz não se repetisse. O extermínio dos judeus e de outras minorias na 

Europa, considerada pela tradição moderna o berço da civilização, colocou em questão 

a necessidade de recordar o passado para evitar a repetição de barbáries. Ao transportar 

essa reflexão para o campo da arte, no mesmo texto, o autor revisitou uma ideia própria 

– a frase de que não é mais possível escrever poesia depois de Auschwitz pois seria um 

ato bárbaro – para discordar dela ao dizer que “o sofrimento perenizante tem tanto 

direito à expressão quanto o martirizado tem de berrar”44. 

Ao que parece, Theodor Adorno estava a falar, principalmente, daqueles que 

foram testemunhas-sobreviventes do extermínio praticado pelos nazistas e que 

encontraram na arte uma válvula de escape não só para lidar com o trauma da 

experiência, mas também com o sofrimento de, no meio de tantos milhões de mortos, 

terem sobrevivido sem qualquer motivo aparente. 

Em outras palavras, a arte pode ser uma maneira de acionar traumas individuais 

e coletivos que marcam a história de uma pessoa, um grupo e/ou uma sociedade. Nesse 

sentido, é possível que a arte funcione, ao mesmo tempo, como: uma forma de suportar 

o sofrimento provocado nas vítimas, seus familiares e descendentes; um espaço de 

expressão da memória da violência; uma maneira de tomar consciência tanto da 

cumplicidade do presente pela perpetuação da violência quanto das possibilidades 

críticas para a transformação desse mesmo presente a partir de um olhar sobre o 

passado. 

                                                 
44 ADORNO, Theodor. Dialética Negativa. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2009, p. 300-302. 
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No caso específico da sociedade brasileira, a força histórica de determinadas 

violências – racismo, autoritarismo, machismo e outras – faz com que, quase que 

automaticamente, a arte se encontre com o passado para expor como essas violências 

continuam a ganhar formas de presentificação. 

E as obras Filho Bastardo e Filho Bastardo II – Cena de Interior, da artista Adriana 

Varejão, são dois exemplos de como arte pode ser uma figuração dessa temporalidade 

estranha, indicativa de um passado que não passou, de uma história inacabada, para 

que o presente repense os termos dessa atualidade do passado45. 

Portanto, a ponte entre arte e história não é só uma abertura de um campo para 

a narrativa dos oprimidos. É também uma tentativa de composição de terrenos de luta 

por um outro presente. 
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A ESCREVIVÊNCIA E O SILENCIAMENTO DO ABUSO 

SEXUAL INTRAFAMILIAR NO CONTO SHIRLEY PAIXÃO DE 

CONCEIÇÃO EVARISTO 

Rosália Maria Carvalho Mourão1 

INTRODUÇÃO 

A Literatura afro-feminina de Conceição Evaristo visa construir uma nova 

epistemologia social, em que as mulheres negras tenham visibilidade através de suas 

histórias de amores e dores, não só de violência e submissão, mas também de superação 

da invisibilidade social a que foram submetidas durante séculos. Segundo Machado “A 

história oficial demonstra que a mulher negra foi considerada como um não-sujeito. Se 

tornarmos o discurso sobre esta mulher, observaremos que ela foi representada como 

um objeto para servir aos outros: objeto sem pensamentos”2.  Conceição Evaristo dá voz 

e visibilidade às mulheres negras, as suas histórias tantas vezes silenciadas pelo racismo 

estrutural do cotidiano. 

A obra Insubmissas Lágrimas de Mulheres de Conceição Evaristo foi publicada 

em 2011 com textos que discutem a violência de gênero, em que as vozes são silenciadas 

diante do sofrimento a que são submetidas, desde a mais tenra infância, mas que ao 

chegar à idade adulta têm a possibilidade de falar sobre as dores que foram submetidas 

durante sua existência como uma forma de libertação. O título da obra analisada 

segundo Eurídice Figueredo nos diz que: 

O título desse livro já sinaliza que todas as personagens são 

“insubmissas”, não são frustradas, nem tristes, todas superaram 

dificuldades, agressões, violências, sobreviveram para contar suas 

                                                 
1 Doutoranda em Ciências Criminais PUCRS, Mestre em Letras (UFPI), graduada em Letras 

(UFPI), Graduada em Direito (ICF), professora de Direito e Literatura do Centro Universitário 

Santo Agostinho em Teresina – Piauí., professora de Literatura do Estado do Piauí. Membro dos 

grupos de pesquisa GESEG – PUCRS e NEPEDILL.  
2 MACHADO, Serafina Ferreira. Literatura afro-feminina: uma escrita de cobrança. In: Revista 

Graphos. Paraíba: UFPB/PPGL, vol. 14, n.2, p. 136-144. Disponível em: 

http://www.periodicos.ufpb.br/index. php/graphos/article/viewFile/13717/8992. Acessado em: 

21/06/2021. 

http://www.periodicos.ufpb.br/index
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histórias. Conceição Evaristo acompanha o ciclo completo da vida de 

seus personagens. Embora alguns homens sejam violentos, há também 

amor,  prazer, dedicação. E, sobretudo, é de se destacar que ela marca 

a passagem  da infância para a puberdade, assinalando o momento em 

que a menina menstrua, assim como outras etapas, como o ato sexual, 

a gravidez, o parto, a amamentação, a educação das crianças3. 

A narradora da obra  escuta  e em cada uma das narrativas, tem também um 

pouco de sua história de vida, mas a Literatura não tem a obrigação de ser fiel a 

realidade e assim é possível criar, (re)inventar, a partir da escuta como diz a autora. 

Portanto estas histórias não são totalmente minhas, mas quase que me 

pertencem, na medida em que, às vezes, se (con)fundem com as 

minhas. Invento? Sim invento, sem o menor pudor. Então as histórias 

não são inventadas? Mesmo as reais, quando são contadas. Desafio 

alguém a relatar fielmente algo que aconteceu. Entre o acontecimento e 

a narração do fato, alguma coisa se perde e por isso se acrescenta4.  

 

O que antes era silêncio e dor, agora pode ser lido, interpretado, ouvido e 

analisado sob várias perspectivas, neste caso, vamos analisar o conto de Shirley Paixão, 

pertencente a obra de Conceição Evaristo expondo o tema da violência sexual 

intrafamiliar (incesto), que atinge toda a família e as consequências desses atos 

incestuosos para Seni. Na análise consta também a dororidade, termo criado por Vilma 

Piedade para explicar o que é ser negra no Brasil e toda a dor que isso acarreta, por 

sofrer com o preconceito e discriminação racial e não poder expressar o que isso 

significa. 

Conceição Evaristo em entrevista para Tayrine Santana do Itaú Social e 

Alecsandra Zapparoli da Rede Galápagos explica o que significa o termo escrevivência. 

Era um jogo que eu fazia entre a palavra “escrever” e “viver”, “se ver” 

e culmina com a palavra “escrevivência”. Fica bem um termo histórico. 

Na verdade, quando eu penso em escrevivência, penso também em um 

histórico que está fundamentado na fala de mulheres negras 

escravizadas que tinham de contar suas histórias para a casa-grande. E 

a escrevivência, não, a escrevivência é um caminho inverso, é um 

caminho que borra essa imagem do passado, porque é um caminho já 

trilhado por uma autoria negra, de mulheres principalmente. Isso não 

impede que outras pessoas também, de outras realidades, de outros 

                                                 
3 FIGUEIREDO, Eurídice. Por uma crítica feminista: leituras transversais de escritoras brasileiras. 

Porto Alegre, RS: Zouk, 2020, p. 299-300. 
4 EVARISTO, Conceição. Insubmissas lágrimas de mulheres. 2ª ed. Rio de Janeiro: Malê, 2016, 

s/p 
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grupos sociais e de outros campos para além da literatura 

experimentem a escrevivência. Mas ele é muito fundamentado nessa 

autoria de mulheres negras, que já são donas da escrita, borrando essa 

imagem do passado, das africanas que tinham de contar a história para 

ninar os da casa-grande5.  

A autora dá voz a narrativa dessas mulheres, tantas vezes silenciadas pela 

violência doméstica. São 13 (treze) histórias de mulheres negras, cada conto recebe o 

nome da protagonista, e narra  a violência de gênero a que foram submetidas, seja pelos 

pais, companheiros, maridos e como elas apesar de toda a dor conseguem transpor 

barreiras e se libertar de seus algozes.  

1. SORORIDADE X DORORIDADE 

A sororidade no feminismo é um termo que é utilizado para expressar o ato de 

não julgar o comportamento das mulheres, ouvir com respeito suas reivindicações sem 

fazer julgamentos morais, é não rivalizar entre si, é ser mais empática com a dor de 

outras mulheres. 

A sororidade feminista está fundamentada no comprometimento 

compartilhado de lutar contra a injustiça patriarcal, não importa a 

forma que a injustiça toma. Solidariedade política entre mulheres 

sempre enfraquece o sexismo e prepara o caminho para derrubar o 

patriarcado. É importante destacar que a sororidade jamais teria sido 

possível para além dos limites de raça e classe de mulheres individuais 

não estivessem dispostas a abrir mão de seu poder de dominação e 

exploração de grupos subordinados de mulheres. Enquanto mulheres 

usarem poder de classe e de raça para dominar outras mulheres, a 

sororidade feminista não poderá existir por completo6. 

 Quando esse termo não é mais suficiente para expressar a dor das mulheres 

negras, Vilma Piedade cria o neologismo Dororidade que é: 

O caminho que percorro nessa construção conceitual me leva a 

entender que um conceito parece precisar do outro. Um contém o outro. 

Assim como o barulho contém o silêncio. Dororidade, pois, contém as 

                                                 
5SANTANA, Tayrine,  ZAPPAROLI, Alecsandra. Conceição Evaristo – A escrevivência serve 

também para as pessoas pensarem. Disponível em: 

https://www.itausocial.org.br/noticias/conceicao-evaristo-a-escrevivencia-serve-tambem-para-

as-pessoas-pensarem/. Acesso em: 25 mar. 2021. 
6 HOOLKS, Bell. O feminismo é para todo mundo: políticas arrebatadoras: tradução Ana Luiza 

Libânio. Rio de Janeiro: Rosa dos Tempos, 2018, p. 36 



310 

 

sombras, o vazio, a ausência, a fala silenciadas, a dor causada pelo 

Racismo. E essa Dor é Preta.7 

 A sororidade continua existindo, mas não consegue dá conta de tudo que 

acontece com as mulheres negras, e todos os dissabores que se abatem sobre elas todos 

os dias, seja o preconceito, a discriminação racial ou o encarceramento dos corpos 

negros de seus filhos, maridos e familiares e os delas. 

Quando eu argumentei que Dororidade carrega, no seu significado, a 

Dor provocada em todas as Mulheres pelo Machismo, destaquei que 

quando se trata de Nós, Mulheres Pretas, tem um agravo nessa Dor, 

agravo provocado pelo Racismo. Racismo que vem da criação Branca 

para manutenção de Poder... E o Machismo é Racista. Aí entra a Raça. 

E entra Gênero. Entra classe. Sai a sororidade e entra Dororidade8.  

 

Esses corpos negros são marcados por narrativas de dor, costuradas com as 

memórias dilaceradas de suas histórias, em que o machismo estrutural de uma 

sociedade misógina e racista impera, violando principalmente os corpos de mulheres 

negras, que são violentadas constantemente, seja por abusos sexuais, físicos, 

psicológicos, no âmbito familiar ou laboral. 

No conto de Shirley Paixão é possível sentir essa dor quando a protagonista se  

depara com a prisão. 

O homem não estava morto. Recuperou a vida na cadeia. Eu vivi ainda 

tempos de minha meia-morte, atrás das grades, longe das minhas filhas 

e de toda a minha gente, por ter quase matado aquele animal. Sei que 

não se pode e nem se deve fazer justiça com as próprias mãos, mas o 

meu ato foi o de livrar a minha filha. (...)Fiquei três anos presa, depois 

ganhei a condicional. Hoje, quase trinta anos depois desses dolorosos 

fatos, continuam a vida9.  

 

Apesar de ter quase matado o marido, a agressão deu-se nas devidas proporções 

para defender a filha de ser estuprada pelo pai, agiu em legítima defesa de terceiro e se 

tivesse tido uma orientação jurídica especializada ao seu caso, dificilmente teria ficado 

presa três anos e saído em condicional. Os corpos negros (as) lotam as prisões 

                                                 
7 PIEDADE, Vilma. Dororidade. São Paulo: Nós, 2017, p. 16. 
8 PIEDADE, Vilma. Dororidade. São Paulo: Nós, 2017, p. 46 
9 EVARISTO, Conceição. Insubmissas lágrimas de mulheres. 2ª ed. Rio de Janeiro: Malê, 2016, p. 

34 
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brasileiras, são os  novos navios negreiros, que corrompem a humanidade dos 

prisioneiros (as). 

O criminoso é o estuprador, mas as consequências do ato dele atingem tanto 

Seni e suas irmãs, quanto Shirley Paixão, todas vítimas de um homem abusador, que 

violou as regras familiares e possuiu à força o corpo da filha-vítima e maculou o seio 

familiar. Com  a prisão da mãe, as filhas são novamente penalizadas pelo abuso do pai, 

pois as meninas ficam desamparadas sem a mãe, que está cumprindo pena de prisão 

por ter defendido a filha de ser mais uma vez violada. No Brasil, a pena passa da pessoa 

do condenado, indiretamente as filhas cumprem a pena da mãe. 

1.1 A NARRATIVA DE SHIRLEY PAIXÃO 

Shirley Paixão é o terceiro conto na ordem do livro Insubmissas Lágrimas de 

Mulheres e narra a história da protagonista e de suas cinco filhas, três do companheiro 

que ainda chegaram bem pequenas e duas dela, com idades que variavam de 05 a 09 

anos de idade e logo formou-se uma irmandade feminina com as mulheres da casa, 

apesar de durante anos não haver episódios de violência entre o casal, Shirley 

intimamente intuía que algo não estava bem. 

Não sei explicar, mas, em alguns momentos, eu chegava a pensar que 

estávamos nos fortalecendo para um dia enfrentarmos uma luta. Uma 

batalha nos esperava e, no centro do combate, o inimigo seria ele. Mas 

como? Porque ele? Até que o tempo me deu a amarga resposta e 

entendi, então, os sinais que eu intuía e que recusava a decifrar10.  

A intuição feminina observa e prevê acontecimentos, promove a vigilância 

necessária a situações que podem fugir ao controle, segundo Bourdieu, as donas de 

casas negras “ são mais sensíveis aos sinais verbais (sobretudo à inflexão) que os 

homens, as mulheres sabem identificar melhor uma emoção não representada 

verbalmente e decifrar o que está implícito em um diálogo11.” Shirley Paixão observava, 

mas não sabia explicar diretamente o que tinha de errado na relação do marido com a 

                                                 
10 EVARISTO, Conceição. Insubmissas lágrimas de mulheres. 2ª ed. Rio de Janeiro: Malê, 2016, 

p.28 
11 BOURDIEU, Pierre. A dominação masculina: a condição feminina e a violência simbólica. 

Tradução de Maria Helena Kuhner. 5ª edição. Rio de janeiro. BestBolso, 2017. 
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filha Seni, mas notava que dentre todas as filhas, ela não era a preferida, pelo contrário, 

ele a agredia constantemente por gestos e palavras, apesar dela nunca dá motivos para 

isso. Como explicar a falta de carinho dele para com Seni? Exatamente por notar esse 

falta de afeto entre eles, é que Shirley procurava compensar a ausência do zelo paterno 

acompanhando de perto o crescimento, a educação escolar de Seni, sendo um porto 

seguro de carinho e amor. 

A ligação que  unia mãe e filhas, incomodava o marido de Shirley Paixão que 

não fazia parte daquela confraria feminina e por isso mesmo não a via com bons olhos. 

“ às vezes, o homem da casa nos acusava, implicando com o nosso estar sempre junto. 

Nunca me importei com as investidas dele contra a feminina aliança que nos 

fortalecia”12. 

O tempo trouxe as respostas  aos questionamentos de Shirley Paixão sobre o que 

ela intuía, mas não queria acreditar que pudesse ser verdade. Abusos sexuais 

intrafamiliares infelizmente são uma realidade brasileira e a história de Seni é 

representativa da violência sexual que crianças e adolescentes são submetidas por 

familiares que deveriam protegê-las. 

Para se compreender o problema da violência familiar é importante 

entender que a característica comum das diversas formas de violência 

familiar gira em torno da dinâmica do poder, ou seja, da relação de 

parentesco e subordinação ou superioridade onde o sujeito ativo dessa 

violência se prevalece do poder que tem pra lograr a execução de seu 

desejo13.  

Seni era a filha mais velha, chegou à casa da madrasta faltando três meses para 

completar 09 anos e era a mais arredia das três meninas, mas não por gestos, mas por 

palavras ou pelo profundo silêncio em que ficava de mãos dadas com as irmãs. O pai a 

tratava de forma violenta o que não ocorria com as outras, percebendo essa diferença 

de tratamento, Shirley Paixão fez questão de acolhê-la ainda mais, por não entender o 

porquê do tratamento diferente e imaginando que a menina sentisse falta da mãe 

                                                 
12 EVARISTO, Conceição. Insubmissas lágrimas de mulheres. 2ª ed. Rio de Janeiro: Malê, 2016, 

p. 28 
13 BITENCOURT, Luciane Potter. Vitimização secundária infanto-juvenil e violência sexual 

intrafamiliar: por uma política pública de redução de danos.  Rio de Janeiro. Editora Lumen Juris, 

2009, p. 19 
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ausente, ou que talvez indiretamente se culpasse de alguma forma pela morte da mãe. 

Aos 12 anos, já mocinha tinha um comportamento exemplar, mas era 

superprotetora em relação as irmãs e a mãe, embora fosse de pouca fala, o excesso de 

cuidado com as demais mulheres da família era perceptível e chamava a atenção pelo 

zelo. E foi exatamente por esse cuidado em demasia e um senso de que não podia errar, 

que na escola a professora chamou Shirley Paixão para conversar perguntando se os 

pais eram severos na educação de Seni, porque esta tinha um perfeccionismo e uma 

auto censura enormes, que não condiziam com o comportamento exemplar em sala de 

aula e suas notas sempre altas. 

Ao narrar ao marido, pai de Seni, a conversa que tivera com a professora da 

menina, este teve um acesso de raiva e só não agrediu fisicamente a filha porque Shirley 

estava presente e o expulsou aos gritos e acolheu a menina em seus braços ante a 

violência paterna.  

A observação da professora é o que torna possível que a violência sexual seja 

descoberta, pois quando a educadora e a mãe se unem para compreender melhor o 

comportamento de Seni, por que o perfeccionismo, a autocensura, o rigor consigo 

mesma dá a possibilidade de que o incesto seja descoberto, afinal é chamado um 

profissional capacitado para conversar com a criança e isso assusta o agressor, que 

percebe o risco que está correndo se isso de fato se concretizar, daí a explosão de raiva 

perante a esposa e tentativa de agressão física em relação a filha. 

O psicólogo é o responsável por analisar o comportamento da criança  e dá um 

diagnóstico do que está acontecendo. Isso mostra o quanto é necessário uma integração 

da família com a escola para preservar e manter as crianças e adolescentes seguras de 

quaisquer tipos de violência, sejam elas as físicas, psicológicas e sexuais. 

Após a briga entre Shirley Paixão e o marido por causa de Seni, ele retorna 

depois de perceber que a esposa já está dormindo e as crianças também e dessa vez 

muda o modus operandi com que agiu durante os anos de abuso “Então, puxou 

violentamente Seni da cama, modificando naquela noite, a maneira silenciosa como ele 

retirava a filha do quarto e levava aos fundos da casa, para machucá-la, como 
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acontecendo há anos”14.  

O agressor estupra utilizando-se da violência com a finalidade de 

vencer a resistência da vítima. A violência tanto pode consistir em uma 

agressão física, como em grave ameaça, que é a violência moral, uma 

força intimidatória, inibitória que anula ou mina a vontade e o querer 

do ofendido; todavia, o mal deve ser grave e sério, capaz de impor 

medo na vítima15. 

Pela narrativa percebe-se que aquela não é a primeira vez que a violência sexual 

intrafamiliar acontece, mas a forma de levar a vítima para os fundos da residência se 

modificou, alterado pela briga com a esposa e a possibilidade da descoberta de seu ato 

incestuoso, ele não se preocupa em esconder suas intenções perante a filha, não se 

importa mais com os gritos de Seni e das irmãs, não teme a  reação da esposa. O agressor 

põe-se na posição de dominador e suas vítimas não teriam poder para detê-lo, afinal 

ele é o pai, provedor da família, único homem da casa que exerce uma posição de poder 

privilegiado e utiliza isso para agredir sexualmente a filha. 

O ambiente familiar pode ser destrutivo como numa família incestuosa que a 

inocência de crianças e adolescentes é violada pelos constantes abusos sexuais, que 

deixam traumas para a vida toda e que muitas vezes são perpetuados pelo silêncio das 

vítimas “ O abuso sexual contínuo, certamente, afeta,  o desenvolvimento familiar como 

um todo. O clima de violência e intimidação supõe a perturbação em toda a família”16, 

como no caso de Seni que pouco fala de si e não tem coragem para romper o silêncio e 

dizer o que acontece para Shirley Paixão. 

Na família incestogênica impera um grande silêncio, onde  

criança/adolescente – vítima se cala em virtude de seus diversos medos, 

os demais membros familiares se negam admitir, não conseguem ou 

não podem imaginar o que está acontecendo dentro de casa, quando a 

“casa” deveria ser o reduto de proteção das crianças e adolescentes. 

Nessa situação o agressor está acomodado, alimentando seu “eu” 

doentio através de seu objeto, “ a criança/adolescente”, o seu objeto de 

                                                 
14 EVARISTO, Conceição. Insubmissas lágrimas de mulheres. 2ª ed. Rio de Janeiro: Malê, 2016, 

p. 31 
15 BITENCOURT, Luciane Potter. Vitimização secundária infanto-juvenil e violência sexual 

intrafamiliar: por uma política pública de redução de danos.  Rio de Janeiro. Editora Lumen Juris, 

2009, p. 69 
16 BITENCOURT, Luciane Potter. Vitimização secundária infanto-juvenil e violência sexual 

intrafamiliar: por uma política pública de redução de danos.  Rio de Janeiro. Editora Lumen Juris, 

2009, p.86 
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desejo erótico. Essa estrutura dificulta o desenvolvimento dos 

membros familiares, a própria sociedade tem dificuldade para 

reconhecê-lo e lidar com essa violência, pois sendo um tabu, não se fala 

dele17.  

 

Os abusos sofridos desde a morte da mãe, prosseguiram da infância até a 

adolescência sem que o silêncio fosse rompido, por medo do agressor, pela sociedade 

patriarcal e misógina a que as mulheres ainda são submetidas, em que o pai que deveria 

cuidar do desenvolvimento das filhas, e mantê-las seguras é o agressor sexual de Seni.

 No momento do estupro, no auge do desespero, as crianças  chamam o pai sem 

perceber que ele é o algoz de Seni, enquanto Shirley Paixão atordoada tenta chegar até 

o quarto para proteger as filhas, sem saber ainda que o marido é o agressor, mas a cena 

que ela vê a deixa transtornada “ um homem esbravejando, tentando agarrar, possuir, 

violentar o corpo nu  de uma menina, enquanto outras vozes suplicantes, desesperadas, 

desamparadas, chamavam por socorro”18.  

A salvação de Seni veio através de uma pequena barra de ferro que Shirley 

utilizou para golpear o marido, o segundo golpe foi impedido pela mão de uma 

vizinha, que veio saber o que estava acontecendo e o motivo de tantos gritos. Ele não 

morreu e se recuperou na prisão. Shirley foi presa durante três anos por quase tê-lo 

matado e hoje continua com as filhas e netas “A nossa irmandade, a confraria de 

mulheres, é agora fortalecida por uma geração de  meninas netas que desponta”19. 

Só foi possível vencer o inimigo, devido a confraria de mulheres, o que permitiu 

que elas conseguissem se unir contra a agressão sexual e mesmo Shirley Paixão tendo 

sido presa durante alguns anos, por quase ter matado o marido, ainda assim a 

irmandade permaneceu e elas conseguiram superar a violência sexual sofrida e as 

consequências do ato incestuoso 

                                                 
17 BITENCOURT, Luciane Potter. Vitimização secundária infanto- juvenil e violência sexual 

intrafamiliar: por uma política pública de redução de danos.  Rio de Janeiro. Editora Lumen Juris, 

2009, p. 29 
18 EVARISTO, Conceição. Insubmissas lágrimas de mulheres. 2ª ed. Rio de Janeiro: Malê, 2016, 

p. 32. 
19 EVARISTO, Conceição. Insubmissas lágrimas de mulheres. 2ª ed. Rio de Janeiro: Malê, 2016. 

p.34 
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Seni tornou-se médica pediátrica e continua tentando superar os traumas de 

infância e cuidar de outras crianças é uma forma de protegê-las. Essa união é o que  

mantém a  confraria de mulheres mais forte e as auxilia a sobreviver numa sociedade 

misógina, que humilha e submete as mulheres a submissão masculina, principalmente 

as mulheres negras. 

1.2 ABUSO SEXUAL INTRAFAMILIAR: O SILÊNCIO ENSURDECEDOR 

Violência sexual intrafamiliar ou incesto é o ato sexual realizado contra criança 

ou adolescente por pessoas da família, que deveriam protegê-la, no caso de Seni, o pai 

comete abuso sexual intrafamiliar e a mãe e as irmãs não percebem o que está 

acontecendo, apesar dos sinais emitidos pela criança. 

Na família incestogênica impera um grande silêncio, onde a 

criança/adolescente – vítima se cala em virtude de seus diversos medo, 

os demais membros familiares se negam a admitir, não conseguem ou 

não podem imaginar o que está acontecendo dentro de casa, quando “a 

casa” deveria ser o reduto de proteção das crianças e adolescentes20. 

 

O silêncio dá-se por vários motivos, dentre eles: o medo do agressor, a vergonha 

da família descobrir e não apoiar a vítima, a culpa, a falta de compreensão do que está 

acontecendo e por quê está acontecendo com ela, as ameaças de morte frequentes do 

agressor em relação a ela  ou a familiares. Seni demonstra um comportamento típico de 

crianças vítimas de abuso. 

Era capaz de ficar longo tempo de mãos dadas com as irmãs, ou 

comigo, sem dizer nada, em profundo silêncio. Nos primeiros tempos 

de nosso convívio, era mais caladinha ainda. Respeitei sua pouca fala, 

imaginei saudades contidas e incompreensão diante da morte da mãe21. 

 

A convivência com o estuprador e os abusos constantes auxiliam na manutenção 

do silêncio da vítima e em alguns casos da família que sabe o que acontece, mas por 

questões econômicas, morais, religiosas e sociais permitem que os estupros  aconteçam 

                                                 
20BITENCOURT, Luciane Potter. Vitimização secundária infanto-juvenil e violência sexual 

intrafamiliar: por uma política pública de redução de danos.  Rio de Janeiro. Editora Lumen Juris, 

2009, p. 29 
21 EVARISTO, Conceição. Insubmissas lágrimas de mulheres. 2ª ed. Rio de Janeiro: Malê, 2016, 

p.28-29. 
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e não denunciam o agressor. Não é o caso da família de Seni, ao ver o que está 

acontecendo com a filha, Shirley Paixão a defende e agride o marido até quase matá-lo. 

Desde que chegou na casa de Shirley Paixão o comportamento de Seni se destaca 

pelo silenciamento, diferente das irmãs, mostrou-se arredia por não falar muito e por 

querer aparentemente proteger as irmãs e até a própria Shirley Paixão de algo ou 

alguém que pudesse machucá-las. Como se sua presença pudesse impedir que algo de 

ruim acontecesse as demais. 

O silêncio da vítima e a síndrome da adição são fundamentais para manter a 

situação de vulnerabilidade e de violência sexual intrafamiliar.  

A síndrome da adição manifesta-se no abusador e é complementar à 

síndrome do segredo na criança e na família. As pessoas que abusam 

sabem que isso é incorreto e prejudicial ao menor, mas não têm 

autocontrole. Apesar de não proporcionar uma experiência prazerosa 

– apenas o alívio de tensão –, o processo é conduzido pela compulsão à 

repetição. Há uma forte dependência psicológica, ocasionando o 

impulso reiterado, semelhante ao que os viciados em entorpecentes têm 

quanto às drogas22. 

A síndrome da adição é perceptível no pai de Seni, que durante anos promove 

os estupros, e que depois de uma discussão com a esposa, perde o controle e volta 

sorrateiramente à noite, invade o quarto e apesar da resistência de Seni, tenta violá-la 

na frente das irmãs e da mãe. Ele repete os abusos desde a morte da mãe de Seni e 

apesar de saber que os atos são criminosos, continua a praticá-los mesmo após construir 

uma nova família com Shirley Paixão. 

O  grito de Seni rompe o silêncio “ E se irrompeu em prantos e gritos”23 e permite 

que a família saiba o que está acontecendo “As irmãs acordaram apavoradas 

engrossando a gritaria e o pedido de socorro”24 somente assim, a mãe consegue correr 

para salvar as filhas, sem saber no primeiro momento que o marido é o algoz de Seni. 

                                                 
22 BALBINOTTI, Cláudia. A violência sexual infantil intrafamiliar: a revitimização da criança e 

do adolescente vítimas de abuso. Direito & Justiça. V.35. N.1, p.5-21, jan/jun. 2009, p. 09-10. 
23  EVARISTO, Conceição. Insubmissas lágrimas de mulheres. 2ª ed. Rio de Janeiro: Malê, 2016, 

p.31. 
24  EVARISTO, Conceição. Insubmissas lágrimas de mulheres. 2ª ed. Rio de Janeiro: Malê, 2016, 

p.31. 
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A violência sexual intrafamiliar perpetrada pelo pai vem acompanhada de 

outros tipos de violência. “Via-se que Seni não era a sua preferida, pelo contrário. Eu 

percebendo a dificuldade da relação dele com a menina, procurei ampará-la, abrigá-la 

mais e mais em mim"25. 

Seni não sofria apenas com o abuso sexual do pai, mas com toda a carga de 

violência que esse abuso trazia, a violência psicológica que fazia com que a menina 

tivesse medo de contar para a mãe o que estava acontecendo, o medo das agressões 

físicas o que pode ser observado quando ele descobre que a filha a pedido da professora 

vai ter acompanhamento psicológico, isso é suficiente para que o pai invista contra ela: 

ele teve um acesso de raiva. Só faltou agredir fisicamente a menina e 

acho que não investiu contra ela, porque eu estava por peto. Seni entrou 

em pânico. Chorava desesperadamente, me agarrava com tamanha 

força, como se quisesse enfiar o corpo dela dentro do meu. Como se 

pedisse abrigo no mais profundo de mim26. 

O ambiente familiar deve ser acolhedor, de proteção, de manutenção dos 

direitos fundamentais de crianças e adolescentes. Na confraria de mulheres que foi 

instituída por elas o amor e respeito só era quebrado pela relação de abuso sexual 

intrafamiliar que elas não conheciam. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Conceição Evaristo conta a história de mulheres negras que sofreram os mais 

diversos tipos de violência, mas que apesar de serem vítimas, conseguiram superar os 

episódios de agressões verbais, físicas e psicológicas, as personagens são protagonistas 

de suas histórias e conseguem ultrapassar os estereótipos das representações das 

mulheres negras na Literatura. 

O conto de Shirley Paixão trata do tema da violência sexual intrafamiliar 

(incesto) que infelizmente é uma realidade de muitas famílias brasileiras.  O silêncio da 

                                                 
25  EVARISTO, Conceição. Insubmissas lágrimas de mulheres. 2ª ed. Rio de Janeiro: Malê, 2016, 

p.29. 
26 EVARISTO, Conceição. Insubmissas lágrimas de mulheres. 2ª ed. Rio de Janeiro: Malê, 2016, 

p.30 
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vítima durante os anos de abuso contribui para a manutenção do poder do agressor, 

que sabe que comete crime perante  o código penal e moralmente seu comportamento 

é reprovável, ainda assim continua os abusos sexuais durante anos, até que seja 

descoberto e punido. 

A sororidade que une mãe e filhas é o que permite que elas consigam se apoiar 

e permanecerem unidas, superando os episódios de violência a que foram submetidas, 

inclusive o incesto. Seni escolhe ser médica pediátrica e isso mostra como ela continua 

cuidando das pessoas e mais especificamente de crianças. Assim, como a professora 

que observou seu comportamento e procurou auxiliá-la ao conversar com sua mãe e 

enviá-la ao psicólogo. Médicos também muitas vezes descobrem os abusos físicos, 

sexuais a que seus pacientes foram submetidos e denunciam aos órgãos competentes. 

A dororidade também é presente na narrativa, visto que o machismo impera e 

que o Racismo é machista. O pai abusador sente-se no direito de agredir sexualmente a 

filha, tomá-la como mulher, após a morte da mãe biológica de Seni. Acredita que tem o 

direito de iniciar sexualmente a filha, muitas vezes diz que não vai ser o provedor de 

outros homens, que sendo mulher (isso vale para crianças e adolescentes) deve “servir” 

primeiro ao pai e somente depois a outros homens. 

A violência sexual intrafamiliar (incesto) é um dos tipos mais agressivos de 

violência de gênero, porque submete crianças e adolescentes a todos os demais tipos de 

agressões sejam elas físicas ou psicológicas, e as vítimas silenciam com medo de serem 

culpabilizadas pelo término da família, que se dá após a prisão do agressor. Em muitas 

famílias, os abusos sexuais ficam encobertos porque o agressor é o provedor financeiro 

da família, sem ele a manutenção familiar fica difícil, só ele trabalha e provém o sustento 

da mulher e filhos, por isso sente-se seguro em continuar os abusos porque não acredita 

que vá ser denunciado. 

O conto Shirley Paixão retrata através da Literatura uma realidade cruel e que 

com a pandemia tornou-se mais grave, em virtude de que muitos agressores perderam 

seus empregos e permanecem mais tempo dentro de casa, aumentando a incidência dos 

abusos e tornando o ambiente familiar mais violento durante a pandemia. 
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Por ser um tema de difícil pesquisa os números de denúncias apesar de terem 

crescido devido as campanhas contra o abuso sexual infantil, a pedofilia, ainda 

permanece muito abaixo do que realmente ocorre nos lares brasileiros, a cifra negra em 

relação aos crimes sexuais de qualquer espécie é alta, porque as vítimas têm medo de 

denunciar seus agressores. 

O Estado não consegue proteger as vítimas, principalmente crianças e 

adolescentes de seus algozes, estes permanecem durante anos cometendo os abusos 

sexuais de forma impune, porque o silenciamento das vítimas facilita os atos criminosos 

do agressor. Este sabe que a palavra das vítimas não tem o peso necessário para 

encarcerá-lo por muito tempo, que ao sair da prisão vai voltar ao ambiente familiar e 

continuar os abusos de forma até mais violenta, pois está zangado por ter sido 

denunciado pelos estupros cometidos e por que todos a sua volta o condenam. 

Faz-se necessário políticas públicas que amparem mulheres, crianças e 

adolescentes vítimas de violência doméstica, qualquer que seja ela, promovendo 

condições financeiras de manutenção da família sem o auxílio financeiro do agressor, 

educação de qualidade, apoio psicológico, principalmente para as vítimas de abuso 

sexual, para que compreendam que não são responsáveis pelos atos do agressor, que 

de nenhuma forma o seduziram sexualmente, como muitas vezes são acusadas de o 

terem feito. Apoio familiar é essencial para que as mulheres curem suas dores e feridas 

emocionais causadas por um ambiente familiar desestruturado, lembrando que as 

vítimas não são  culpadas pelo que aconteceu com elas. Os abusadores sexuais são os 

únicos responsáveis pelos atos violentos que perpetraram em relação as pessoas que 

eles deveriam proteger. 
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MEDEIA A PARTIR DO DEBATE DOS PAPEIS DE GÊNERO E 

DO MITO DO AMOR MATERNO 

Tamires de Oliveira Garcia1 

INTRODUÇÃO 

Este trabalho trata sobre a peça Medeia, de Eurípides, tendo como objetivo a 

problematização dos papeis desempenhados pelas personagens e de suas ações ao 

longo da trama. Medeia é uma personagem da mitologia grega, que é comumente 

descrita como uma feiticeira, característica associada de forma pejorativa à sua 

personagem, na maior parte das vezes em que surge no enredo. Esse e outros atributos 

são fortemente evocados pelo autor para traçar um perfil ardiloso e cruel para a 

protagonista, criando um cenário de responsabilização moral à personagem que parece 

estar ligado aos conceitos de divisão dos papeis de gênero e do mito do amor materno 

– lidos a partir de Simone de Beauvoir e Elisabeth Badinter, respectivamente. 

Nessa abordagem, lançou-se o olhar para os fatos que envolvem violências, seja 

quando direcionadas à Medeia, seja nos momentos em que praticadas por ela. Trata-se 

de uma história de vingança, na qual a edição de 2004 da Civilização Brasileira, 

traduzida por Millôr Fernandes, apresenta um texto estruturado sem sumário, cuja 

divisão de falas da peça parece ser por eixo temático. O enredo conta a história de 

Medeia como uma mulher que foi traída pelo marido e, como artimanha de vingança, 

mata os dois filhos que tem com ele. Além disso, o plano inclui a morte da mulher com 

quem foi traída (e quem nela tocasse), a princesa do reino de Corinto, que foi abraçada 

pelo pai enquanto agonizava vítima do feitiço, perfazendo mais duas vítimas de 

Medeia. 

                                                 
1 Doutoranda pelo Programa de Pós-Graduação em Ciências Criminais da Pontifícia 

Universidade Católica do Rio Grande do Sul (PUCRS), Mestra pelo Programa de Pós-Graduação 

em Direito e Sociedade da Universidade La Salle. Formou-se em Ciências Jurídicas e Sociais pela 

Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (PUCRS). Coordenadora Adjunta do 

Laboratório de Ciências Criminais do IBCCRIM-RS. Pesquisadora do Grupo de Pesquisa Gestão 

Integrada da Segurança Pública (GESEG) da PUCRS, coordenado pela Prof. Dra. Clarice Beatriz 

Söhngen. 
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Na trama, percebe-se a existência de poucos personagens: a) a Ama, aquela que 

cuida da casa de Medeia e acompanha todos os acontecimentos da história; b) o Coro 

de Mulheres do Corinto, que dialoga com Medeia em mais de uma oportunidade, 

enquanto ela divagava sobre seus planos; c) Creonte, o rei do Corinto, reino onde 

Medeia vivia com sua família antes da traição do marido; d) Jasão, marido de Medeia; 

e) Egeu, rei de Atenas que disse a Medeia que poderia oferecer abrigo a ela em seu reino 

em troca de um feitiço que fizesse com que ele fosse fértil; f) Mensageiro, que 

comunicou à Medeia que a princesa e o rei estavam mortos; g) os dois filhos de Medeia 

e Jasão; além da própria Medeia, é claro. 

1. DO ENREDO AOS DOIS PONTOS-CHAVE: PAPEIS DE GÊNERO E MITO DO 

AMOR MATERNO 

A peça já começa com uma fala da Ama lamentando a ida de Medeia ao reino, 

lá onde ela e Jasão viviam “em perfeita harmonia (...), os dois formando uma só pessoa, 

ela e o marido. Pois o escudo para a felicidade conjugal é a mulher não discordar jamais 

de seu esposo.” (EURÍPEDES, ano, p. 09) Nessa passagem, é possível perceber a visão 

que seria lançada em todo o desenrolar do enredo: Jasão e Medeia eram muito felizes, 

razão pela qual formavam um ser simbiótico, inclusive, relacionamento encoberto por 

muito amor, já que a esposa de nada reclamava. Mais do que isso, a mensagem que fica 

é a de que a força que sustenta (o escudo) o casal é essa condição – quase compulsória 

– de anuência absoluta. 

Com isso, não resta dúvida sobre a relação existente entre este cenário e as 

condições impostas às mulheres com advento do Cristianismo no casamento: a de 

subordinação. Beauvoir explica que São Paulo prescreveu às mulheres as características 

de discrição e modéstia, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, a partir de 

afirmações como: “Assim como a Igreja é submetida a Cristo, em todas as coisas 

submetem-se as mulheres a seus maridos.”. (BEAUVOIR, 1949, p. 134). 

Outro momento que evidencia a dominação masculina na relação é quando 

Jasão procura Medeia para explicar o motivo da traição: buscava segurança para sua 

família no reino onde estavam. Segundo ele, tendo filhos com a princesa, seus filhos 
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com Medeia seriam irmãos daqueles, ficando protegidos de qualquer perigo: 

O que fiz – e isso é tudo que importa – foi assegurar para nós uma vida 

próspera, habitação segura, sem carência de nada – pois a amizade foge 

ante a necessidade. Para poder dar a meus filhos educação digna de 

minha casa, para gerar irmãos reais para os filhos de teu ventre, criar 

todos como iguais, na mais alta condição, todos da mesma estirpe, uma 

família só, e nós todos felizes numa união sublime. Tu não tens 

necessidade de mais filhos. E eu, com os filhos que virão, protegerei os 

que já estão aqui. Diz-me onde é que errei. [...] (EURÍPEDES, 431 a.C., 

p. 39) 

Nesse ponto, o que se vê é o homem na figura do provedor da estrutura familiar. 

Além de demonstrar que é o responsável pela proteção da família, a tomada de decisões 

para o que será preciso para conseguir esse sustento também se dá unilateralmente, 

sem considerar a posição da mulher – mesmo que seja parte da família –, inclusive 

pressupondo o que é ou deixa de ser necessário para ela naquela relação.  

Do ponto de vista biológico, a posição de Beauvoir (1949, p. 95) é firme ao 

declarar que “O mundo sempre pertenceu aos machos.” Dessa forma se estabeleceu a 

hierarquia dos sexos, em que o homem é tido como superior à mulher, figurando de 

forma privilegiada nessa relação. Por consequência, também o casamento 

historicamente se apresentou de forma diferente para o homem e para a mulher, 

compreendendo um contrato em que é o indivíduo autônomo e completo, encarado 

como produtor e tendo sua existência voltada ao trabalho na seara pública, enquanto à 

mulher resta – por destino – o papel de reprodutora e doméstica, no âmbito privado. 

Uma das reflexões de Medeia, ao longo da trama, é nesse sentido: 

De todas as coisas que têm vida e razão, somos nós, as mulheres, as 

mais desventuradas. Primeiro temos que comprar, com alto dote, um 

marido, que assim se torna senhor, e mais, tirano de nosso corpo. Mas, 

ainda pior, temos que adivinhar como nos comportamos (pois não nos 

ensinaram nada em casa) com o companheiro que nos coube no leito. 

Se conseguirmos cumprir nossos deveres com sensibilidade e tato, e o 

esposo sente o gozo e não o jugo, podemos ter uma vida digna de 

inveja. Se não, é melhor morrer. (EURÍPEDES, 431 a.C., p. 22) 

Nessa construção, o texto demonstra, ainda, que é Medeia quem deveria zelar 

pelo cuidado dos filhos, sendo duramente criticada quando decide matá-los para 

atingir Jasão. Percebe-se que Jasão se preocupa com os filhos no sentido de preservar a 

reprodução que gerou, não como aquele que cuida e acompanha a educação e 
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crescimento dos herdeiros. O papel de cuidado, sem a menor dúvida, é designado à 

mulher, aquela que não pode errar, tampouco ter sentimentos impuros ou cruéis – o 

que pode ser observado pelas palavras do Mensageiro quando Medeia reage satisfeita 

à notícia de que seu feitiço deu certo, atingindo a princesa e o rei de Corinto: 

“Assombras-me. Que dizes, mulher? Estás em teu pleno juízo? Deves estar louca, isso 

sim, por demonstrar alegria ao saber que destruiu nossa casa real, e não estremecer de 

horror e não tremer de medo.”. (EURÍPEDES, 431 a.C., p. 77). 

A partir disso, Medeia decide que deve ela mesma matar os filhos, já que eles 

acabariam sendo vítimas da justiça que gostariam que fosse feita a ela. Com uma 

espada, ela atinge os dois filhos. A crítica tecida por Jasão é de ordem moral: “Filhos 

meus, que mãe perversa!” (EURÍPEDES, 431 a.C., p. 84), lamentando pelo que ocorrera, 

referindo-se aos filhos como “seus”, enquanto inúmeras vezes ao longo da trama 

atribuía à Medeia o pronome possessivo (teus filhos), como se fossem responsabilidade 

apenas dela. 

É a partir dessas premissas desenhadas no enredo que se percebe o mito do 

amor materno como uma categoria importante para a leitura da maternidade. Elisabeth 

Badinter explica que o amor materno não é algo natural, dependendo de inúmeros 

fatores para se desenvolver, como o inconsciente, a história pessoal de cada indivíduo, 

as relações com os próprios pais. Além disso, a autora pontua que a mulher é um ser 

humano comum, com seus vazios, desejos pessoais, seu egoísmo, histórias e neuroses 

e não há como ser perfeita. (BADINTER, 1985). 

Ainda mais categórica, Badinter (1985) afirma que a maior parte das mães é 

mediana e que a mãe considerada ideal é tão rara quanto um Mozart. Complementa 

dizendo que há poucas mulheres com o dom particular para a maternidade, que 

conseguem achar a boa distância para elas e para a criança e conseguem conciliar o seu 

desejo de mulher e da sua vida de mãe. Algumas miraculosamente fazem isso. Todas 

as outras são medianas, para não dizer medíocres. Conclui dizendo que todas as 

mulheres, talvez até as piores, que se considerariam indignas, todas têm em mente fazer 

tudo que podem por seus filhos. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Este texto teve como objetivo problematizar os papeis desenvolvidos pelos 

personagens na peça Medeia, de Eurípedes, principalmente em paralelo com as 

categorias de gênero e do mito do amor materno. De início, foi feita uma breve 

apresentação do enredo e dos personagens que compõem o cenário para o 

desenvolvimento da história de vingança de Medeia. Posteriormente, passou-se para a 

demonstração de trechos específicos que sinalizam que se trata de uma trama 

conformada com os papeis de gênero e que reproduz o mito do amor materno. 

No que diz respeito aos papeis de gênero, destacou-se algumas passagens para 

demonstrar que a relação entre Medeia e Jasão conformava a dominação masculina, 

com a ideia de que o homem era o provedor na relação, motivo que, no desenrolar da 

história, fez com que Jasão traísse sua esposa – segundo ele, buscava assegurar uma 

vida próspera e boa habitação para a família. Além disso, era Medeia a responsável pelo 

cuidado com os filhos, a ela era atribuída essa tarefa por excelência. 

A análise em relação ao mito do amor materno foi proposta uma vez que Medeia 

usa os filhos como vítimas fatais para atingir o marido. A vingança foi elaborada de 

forma cruel, não há dúvida quanto a isso, mas não é exatamente o papel materno que 

pode ser analisado nesse cenário. Este é, afinal, o sentido do mito do amor materno: 

afirmar que toda mulher é destinada a ser mãe e que viverá essa experiência de forma 

plena. Apresentou-se que, ao contrário do que se acredita, toda mulher tem suas 

virtudes e defeitos, podendo não desenvolver de forma tão profunda os sentimentos 

que se esperam de uma mãe, já que que essa relação depende de fatores anteriormente 

vividos, como experiências com os próprios pais e o inconsciente do indivíduo. 
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PARA ALÉM DOS “DOIS ESTRANHOS”1: UM ESTUDO DE 

CASO RACIAL SOBRE A SUPREMA CORTE DOS ESTADOS 

UNIDOS POR MEIO DA ANÁLISE DO CASO GRAHAM V. 

CONNOR (1989) 

Amanda Castro Machado2 

Gabriel Salazar Curty3 

Michelle Karen Batista dos Santos4 

INTRODUÇÃO 

O presente trabalho visa trazer uma análise crítica sobre a questão racial nos 

Estados Unidos. Essa pesquisa terá como base o julgamento e repercussões do caso 

Graham v. Connor e o curta metragem “Dois Estranhos”, disponível na plataforma 

streaming Netflix e vencedor do Oscar "Melhor Curta 2021", que mescla ficção e 

realidade para denunciar violências policiais causadas aos corpos negros nos EUA. 

A história humana é permeada de violências e construtos socioeconômicos que 

levam à hierarquização da sociedade e consequente estruturação de pirâmides sociais. 

Ao analisar a pirâmide social no prisma racial (sem levar em consideração gênero e 

classe), percebe-se como a escravização e colonização marcaram a trajetória das 

sociedades (ocidentais e não-ocidentais) de forma tão profunda que continuam 

ressoando violentamente nas relações sociais atuais. O racismo, gerado por estes 

                                                 
1 "Dois Estranhos" é um curta metragem disponível na plataforma streaming Netflix, vencedor do 

Oscar, dirigido por Travon Free e Martin Desmond Roe, que retrata a história de um homem 

negro que tenta por diversas vezes voltar para casa, mas acaba por deparar-se em um confronto 

policial que resulta em sua morte, iniciando uma nova tentativa, estabelecendo, assim, um ciclo 

de morte diária causada por racismo estrutural. 
2 Advogada. Especialista em Direito Internacional Aplicado (EBRADI) e Direito Público (PUC 

Minas). Mestranda em Ciências Criminais (PUCRS), com bolsa CAPES. Membra do GPESC-

PUCRS, GESEG-PUCRS e NADIR-USP. E-mail: amanda@castromachado.com.br. 
3 Graduado em Direito (UNEMAT). Especialista em Direito Penal e Processo Penal (FAVENI). 

Mestrando em Ciências Criminais (PUCRS), com bolsa CAPES. Membro do GPESC-PUCRS, 

GESEG-PUCRS e GEDIFI-UNEMAT. E-mail: gabriel.curty@edu.pucrs.br. 
4 Professora, Pesquisadora e Advogada. Mestra e Doutoranda em Ciências Criminais (PUCRS), 

com bolsa CAPES. Coordenadora Adjunta do IBCCRIM-RS. Cofundadora da Escola Justiça 

Restaurativa Crítica. E-mail: michelle.kbs@hotmail.com.  
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processos de violência contra o corpo negro buscando sua docilização e controle, está 

presente institucionalmente, individualmente e estruturalmente, em distintos estágios 

em diferentes regiões do mundo. Não há que se falar, no entanto, em um local não 

afetado por traços racistas, que não carregue em sua história o trauma da opressão de 

povos.  

Neste artigo, analisaremos como estes impactos se deram e ainda se dão na 

história recente dos Estados Unidos que, apesar de realidade e história diversas do 

Brasil, pode acabar repercutindo e influenciando a cultura punitiva racista brasileira 

que muito se espelha em práticas estadunidenses.    

O trabalho está dividido em três partes: inicialmente, serão introduzidos, 

sinteticamente, pontos acerca da escravização norte-americana e como esse marco 

histórico de violência resultou no presente racismo estrutural; após, serão 

aprofundadas questões relativas ao racismo estrutural e presentes no curta metragem 

já citado; depois, será relatado o caso Graham v. Connor, suas consequências e legados 

que ressoam até hoje na jurisprudência estadunidense; por fim, será traçado um 

paralelo com a obra “Quarto de Despejo” de Carolina Maria de Jesus, apontando 

semelhanças entre violências estruturais racistas que acometem o Brasil e os Estados 

Unidos. 

1. O QUE OS DADOS NOS DIZEM SOBRE O RACISMO NORTE-AMERICANO 

O racismo é uma violência estrutural que atravessa uma miríade de setores 

sociais, o que resulta no entendimento de que seria uma improfícua tarefa tentar elencar 

desigualdades e opressões que não tenham qualquer relação com a questão racial. Este 

mesmo fenômeno também se verifica acerca de outras opressões interseccionais, como 

machismo e lgbtqia+fobia, que por seu caráter profundo e enraizado na sociedade, se 

mostram presentes (causadoras e/ou resultantes) de inúmeros problemas 

socioeconômicos.  

Assim, neste trabalho, é menos importante avaliar qual país seria mais ou menos 

racista, e mais importante a compreensão que todos os países possuem traços racistas, 
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mais ou menos escancarados, com valores, formações e formulações diferentes, e é a 

partir deste entendimento que será analisada a realidade racial norte-americana 

recente5. 

No início do século XVII, o regime de plantation nos Estados Unidos incentivou 

a escravização de pessoas negras, particularmente provenientes do continente africano, 

com maior incidência no sul do país norte-americano. A manutenção da escravização 

na região sulista dos EUA gerou um crescimento exponencial da importação de pessoas 

escravizadas em 1815, com grande margem de lucro para os envolvidos neste comércio 

e incorporando-se à cultura local, incorporando-se até no discurso religioso à época, 

visando controle preventivo de movimentos contrários a escravização (FUÃO, 2007). 

Colonizados pela Inglaterra, os EUA incorporaram parte da cultura inglesa, 

como a ideia de predestinação advinda de uma “eleição divina”, conceito formulado 

pela Reforma Protestante, fundamentando o distanciamento entre opressores e 

oprimidos (que, em muitos casos, ocupa(va)m os lugares de brancos e negros na 

pirâmide social, respectivamente). Assim, amalgama-se as razões racionais econômicas 

com a fé e cultura do povo branco ao querer distanciar-se e infligir sofrimento ao povo 

negro. Mesmo após a Guerra Civil estadunidense no século XIX que resultou na 

abolição da escravatura, as raízes do racismo já estavam muito profundas para que 

simples medidas resolvessem a situação. Não houve uma efetiva justiça de transição 

pós-escravatura (o que é muito bem trabalhado no documentário "13ª Emenda"). Assim, 

a abolição foi alcançada apenas no plano físico-material, permanecendo a escravidão 

no âmbito cultural e imaginário social (a normalização da inferiorização dos negros 

pelos brancos) (FUÃO, 2007). 

Tais concepções sucintamente apontadas quanto ao nível cultural do racismo 

impregnado na nação norte-americana, conjuga elementos que demonstram influências 

atuais do racismo estrutural. 

Em linhas gerais, Caroline Meirelles, Igor Gonçalves e João Pastorini da Rocha 

                                                 
5 Disponível em: https://brasil.elpais.com/brasil/2020-11-19/o-brasil-e-mais-racista-que-os-

estados-unidos.html, acesso em: 03 dez. 2021. 

https://brasil.elpais.com/brasil/2020-11-19/o-brasil-e-mais-racista-que-os-estados-unidos.html
https://brasil.elpais.com/brasil/2020-11-19/o-brasil-e-mais-racista-que-os-estados-unidos.html
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(2020)6 apresentam dados sobre a realidade da população negra nos EUA, evidenciando 

que 13% da população norte-americana é negra, sendo a população a quem menos se 

garante garantias fundamentais relacionadas a educação continuada e de qualidade, a 

mais atingida no encarceramento em massa, a mais vulnerabilizada geograficamente, a 

escolhida como principal alvo de violência policial, entre outras violações e violências 

estruturalmente incorporadas por uma via cultural de inferiorização do corpo e cultura 

negros. 

A militância anti-segregacionista é muito forte no território norte-americano, 

reivindicando direitos e identidades afro-americanas. Martin Luther King Jr., 

conhecido por seu viés pacifista, e Malcom X (líder do movimento Panteras Negras), 

mais combativo, são grandes nomes do século XX que impulsionaram movimentos 

sociais contra o racismo e a luta por direitos – ambos mortos pela militância anti-racista, 

mortes trágicas que fortaleceram a luta enquanto mártires. Atualmente, o movimento 

Vida Negras Importam ("Black Lives Matter") tomaram frente do ativismo contra a 

violência policial e lograram grandes repercussões. Apesar destes avanços, ainda há 

uma cisão entre leis, teorias e discursos políticos (por vezes populistas) e a realidade a 

qual são submetidos os corpos negros.  

2. “DOIS ESTRANHOS”: SOBRE O CICLO DE VIOLÊNCIA RACIAL E A 

MEMÓRIA 

O curta metragem nos traz uma forte crítica ao racismo norte-americano. Inicia 

traçando o perfil do protagonista negro, o jovem Carter, mostrando seu apartamento e 

condições de habitação, demonstrando que Carter tem boas condições financeiras.  

Carter acorda na casa de uma garota, Perri, com quem dormiu após o primeiro 

encontro na noite anterior. Comunica-se com seu cachorro de estimação por meio de 

uma espécie de robô através de um aplicativo em seu celular, e mais detalhes do 

apartamento são evidenciados, enfatizando que se trata de um jovem de classe média-

                                                 
6 Indicamos a leitura para mais detalhes dos movimentos sociais e as lutas enfrentadas e travadas, 

bem como detalhes de como o Estado atuou na época. 
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alta ou alta. 

A trama começa com Carter saindo da casa da Perri e esbarrando em um homem 

branco na rua, após tragar um cigarro. Logo após o esbarrão, um policial chega no local, 

de maneira agressiva, abordando o protagonista e questionando energicamente se o 

cigarro era de maconha. O policial encontra uma relevante quantia de dinheiro vivo 

com Carter e insinua que deve ser de procedência ilícita. A situação vai escalonando, o 

policial chama reforços apesar de não haver qualquer resistência injustificada de Carter 

ou qualquer indício de crime, e a abordagem truculenta dos policiais resulta na morte 

do protagonista por asfixia.  

A cena seguinte após a morte de Carter é seu novo despertar na casa da Perri, 

com uma sensação de deja vú. Assim, inicia-se o ciclo de acontecimentos que levam a 

sua morte ao sair do apartamento de Perri, sempre relacionada a uma abordagem 

policial violenta. Essa trama se repete sucessivas vezes, e a cada novo acordar, o 

protagonista tenta driblar sua morte, agindo de formas diferentes, tentando 

desesperadamente sobreviver e sem ter sucesso, uma vez que as abordagens policiais 

que resultam em sua morte não seguem uma linha lógica de forma que, agindo 

diferente, poderia se desviar do fatal final. O curta, desta forma, evidencia que não 

importa o que Carter faça, não importa sua estratégia, já que é o racismo que impera.  

Carter começa, em determinado momento, a tentar dialogar com o policial na 

tentativa de explicar que todos os dias acaba morto por uma violência letal racista. 

Inicialmente, o policial até parece entender a situação de Carter e se dispõe a levá-lo 

para casa em segurança, conversando profundamente ao longo deste percurso. 

Entretanto, o policial, no final do caminho, atira a queima-roupa em Carter novamente. 

Evidencia-se a máxima do curta: Carter, por ser negro, é alvo da força policial, e nunca 

deixará de ser. 

Veja que, conforme colocado na seção anterior, resta evidente que o curta 

metragem demonstra como o racismo é cultural, desconsidera questão política, 

econômica, está entranhado nas estruturas do Estado, no funcionamento. É dominante! 

Tornou-se um modo de vida, ser racista, principalmente quando esse recorte é a polícia. 
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É interessante que o argumento usado pelo policial no curta metragem, quando 

demonstra que não acreditou em Carter após toda a conversa dentro do carro, é de que 

a atuação do Carter foi interessante, pois tentou despertar a bondade do policial, o seu 

lado humano, o que coaduna muito quando se levanta a discussão do racismo e a 

necessidade de se primar pela dignidade da pessoa humana. Ao final, o policial diz 

“Até amanhã, garoto!”, o que marca, já ao final do curta metragem, como a violência 

policial contra o corpo negro não é mais subjetiva, mas sim está declarada e explícita. 

É interessante que, em várias dessas tentativas de sobrevivência, há uma 

senhora em uma banca na frente da casa da Perri que grava a situação com seu celular 

– é uma cena de extremo desconforto, remetendo-se indubitavelmente ao caso do 

George Floyd7, que retrata pessoas denunciantes de atos de racismos institucionalizado 

por meio da mídia social. O curta metragem atua, também, como denunciante deste 

terror, através da contação dessa história “ficcional”, que cada vez mais revela sua 

natureza documental. 

Ao final do curta, Carter quebra a quarta parede e declara que continuará 

resistindo. 

O curta finaliza lembrando vários nomes de pessoas negras mortas por policiais, 

em situações em que pessoas brancas não seriam mortas: 

“Eric Garner só tinha separado uma briga” 

“Michelle Cusseaux estava trocando a fechadura da porta” 

“Tanisha Anderson estava tendo uma crise psiquiátrica” 

“Tamir Rice estava brincando no parque” 

“Natasha Mckenna estava tendo um ataque de esquizofrenia” 

                                                 
7 Disponível em: https://g1.globo.com/mundo/noticia/2020/05/27/caso-george-floyd-morte-de-

homem-negro-filmado-com-policial-branco-com-joelhos-em-seu-pescoco-causa-indignacao-nos-

eua.ghtml, acesso em: 03 dez. 2021. 
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“Walter Scott estava indo a um autopeças” 

“Bettie Jones estava atendendo a porta” 

“Philando Castile estava voltando do jantar para casa” 

“Botham Jean estava tomando sorvete na sala” 

“Atatiana Jefferson estava em casa cuidando do sobrinho” 

“Eric Reason estava estacionando o carro” 

“Rayshard Brooks estava dormindo no carro” 

“Ezell Ford estava passeando pelo bairro” 

“Elijah Mcclain estava caminhando pra casa” 

“Dominique Clayton estava na cama, dormindo” 

“Bronna Taylos estava na cama, dormindo” 

“E George Floyd foi ao mercado” 

O curta metragem nos revela um imaginário social racista norte-americano dos 

policiais, uma herança construída historicamente, que transcende (e complementa) a 

questão econômica e política. 

 

3. GRAHAM V. CONNOR (1989): UM ESTUDO DE CASO SOBRE O RACISMO E A 

ESTRUTURA POLICIAL NO JULGAMENTO DA SUPREMA CORTE DOS 

ESTADOS UNIDOS8  

Em maio de 1989, a Suprema Corte norte-americana julgou o caso Graham v. 

                                                 
8 Capítulo fundamentado nos votos e decisão da Suprema Corte norte-americana do caso Graham 

v. Connor, disponível em https://supreme.justia.com/cases/federal/us/490/386/, acesso em: 03 

dez. 2021. 

https://supreme.justia.com/cases/federal/us/490/386/
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Connor, estabelecendo um precedente que continua a influenciar ativamente a 

jurisprudência estadunidense, mais de trinta anos depois do sentenciamento. O caso se 

refere ao ocorrido em novembro de 1984, quando Dethorne Graham, homem diabético 

em meio a uma forte crise hipoglicêmica, dirigiu-se a uma loja de conveniência junto 

ao seu amigo William Berry para comprar suco de laranja e, desta forma, neutralizar a 

crise.  

Entrando na conveniência, Graham percebeu a grande fila do caixa, e receoso 

por sua saúde e exíguo tempo para resolver a situação antes que se agravasse, decidiu 

sair rapidamente da loja e buscar o suprimento glicêmico na casa de outro colega. 

Presenciando a cena de entrada e saída rápidas de dois homens negros em uma loja de 

conveniência, o oficial Connor seguiu o carro de Graham e solicitou sua parada para 

investigação, justificando sua ação pela suspeita de assalto à conveniência. Assim que 

foram parados, tanto Connor quanto seu amigo explicaram a situação ao policial, que 

desacreditando do relato, dirigiu-se ao seu veículo para solicitar reforços. 

Enquanto o policial estava em seu carro, Graham desmaiou na calçada. Os 

reforços chegaram – quatro policiais para “conter” uma situação inexistente de 

resistência ou violência. Graham, ainda inconsciente na calçada, e sob fortes protestos 

de Berry, foi jogado de bruços no chão, algemado e recuperou a consciência enquanto 

era colocado contra o capô do veículo policial. A todo tempo, Berry insistia que seu 

amigo precisava de açúcar para se recuperar, mas os policiais acreditavam tratar-se de 

uma reação ao álcool, não diabética, justificando assim suas ações sem cuidado em 

relação a Graham. 

Enquanto estava de bruços no capô e acordava após seu desmaio, Graham pediu 

que os policiais verificassem em seu bolso traseiro o documento atestando sua condição 

diabética, e como resposta teve sua cabeça empurrada contra o veículo e um “cala a 

boca”. Perante toda essa comoção, outro amigo de Graham trouxe um suco de laranja 

para que pudesse se recuperar, mas os policiais não permitiram que ele tomasse, o 

jogando dentro do carro policial. Após todo o transtorno, Connor finalmente retornou 

com o relatório de que nada havia ocorrido na loja de conveniência, momento em que 

liberaram Graham. 
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Em meio a situação violenta a qual Graham foi submetido, teve seu pé 

quebrado, cortes no pulso, hematoma na testa, ombro ferido e pancadas que 

desenvolveram um zumbido em seu ouvido que permaneceu durante sua vida. 

Graham entrou com uma ação contra o policial Connor visto toda a violência 

infligida a ele na parada investigativa. Em primeira instância, o sentenciamento foi 

concedido via “veredito dirigido/sumário”, ou seja, dispensaram a presença do júri 

(comum ao sistema norte-americano) já que os juízes julgaram que não havia suficiente 

dúvida de como o caso seria encaminhado para que se submetesse a um corpo de 

jurados, acreditando ser evidente que os policias deveriam ser inocentados de 

quaisquer acusações de força excessiva no caso. Para fundamentar a decisão, a corte 

distrital de primeira instância aplicou o teste de "devido processo substantivo" 

(formulado no caso Johnson v. Glick9), utilizado para determinar quando o uso 

excessivo da força é passível de ser questionado judicialmente: o teste verifica se a força 

foi aplicada em um esforço de boa-fé́ para manter e restaurar a disciplina ou de forma 

maliciosa e sádica com o propósito de causar danos. 

Aplicado o teste, foi julgado que a quantidade de força empregada pelos 

policiais não foi excessiva, e sim adequada para a situação em que se encontravam, não 

havendo danos perceptíveis ou sinal de que a força foi aplicada para causar um mal, e 

sim com boa fé, restaurando a ordem em face de uma situação potencialmente grave. 

A corte de apelações da segunda instância ratificou a decisão e sua fundamentação 

associada ao teste. 

Na Suprema Corte, no entanto, a aplicação do teste foi entendida como 

inapropriada. Após o julgamento de Johnson v. Glick, relevante parte dos processos 

que tratavam sobre força policial excessiva buscavam amparo no teste, que por seu 

caráter subjetivo, tornava-se muito difícil sua comprovação e respectiva condenação 

                                                 
9 Neste caso paradigmático, o prisioneiro Johnson processou o policial Glick, alegando que o 

policial violou seus direitos constitucionais ao espancá-lo quando hesitou em obedecer à ordem 

do oficial. Johnson alegou que o oficial posteriormente negou-lhe atendimento médico. O tribunal 

rejeitou o pleito de Johnson, afirmando que as ações do oficial não constituíram "punição", 

segundo a oitava emenda. A partir deste caso, elaborou-se o teste de "devido processo 

substantivo". Disponível em https://casetext.com/case/johnson-v-glick, acesso em: 03 dez. 2021. 

https://casetext.com/case/johnson-v-glick
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dos agentes governamentais. A Suprema Corte, no presente caso, constatou essa linha 

de ação no judiciário, criticando-a, já que, por vezes, se faria mais adequado valer-se de 

outras legislações e teses mais específicas, menos generalistas, como a 4ª ou a 8ª emenda 

(para situações de violência pré ou pós processuais). A Suprema Corte sustentou que 

as alegações trazidas, em um cenário de investigação violenta de cidadão livre, devem 

ser analisadas sob o amparo da Quarta Emenda e seus parâmetros de razoabilidade, e 

não do “devido processo substantivo”. 

A motivação de Graham ao buscar guarida na Suprema Corte foi a de que não 

havia que se falar em à vítima de força excessiva perpetrada por policiais é quem 

deveria provar questões subjetivas dos réus para que houvesse uma condenação. De 

fato, a decisão final da Suprema Corte acompanhou o pleito de Graham, entendendo 

que o autor estava correto ao pleitear o descarte do caráter subjetivo do teste aplicado 

nas instâncias inferiores. 

No entanto, o precedente aberto por este caso que iniciou como um 

aprimoramento da jurisprudência com maior senso de justiça e equilíbrio entre as 

partes, se curvou para um caminho que assombra e estrutura a cultura policial norte-

americana até a contemporaneidade. 

Na decisão da Suprema Corte, foi decidido que, para se julgar se houve força 

excessiva, os julgadores devem ser basear em um teste de razoabilidade objetiva. Este 

deve ser aplicado em situação em que há uma alegação de um civil de que agentes 

governamentais usaram força excessiva ao fazer uma prisão, parada investigativa ou 

outra situação de "apreensão" da pessoa. Como rol não-exaustivo de fatores que 

deveriam ser levados em consideração para a aplicação do teste, tem-se: a gravidade do 

crime em questão; se o suspeito representa uma ameaça imediata à segurança dos 

policiais ou de outros; se ele está resistindo ativamente à prisão ou tentando escapar da 

prisão por via aérea. 

Na tentativa de se distanciar de um critério subjetivo que levava, em regra, a 

absolvição de policiais, a Suprema Corte criou um segundo mecanismo também 

reprodutor de violências policiais, através de novo mecanismo legal. Ao afastar-se da 
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intencionalidade e má fé de policiais aplicada no teste de Glick, o teste de Graham visa 

compreender se as ações de policiais foram objetivamente razoáveis à luz dos fatos e 

circunstâncias, desconsiderando subjetividades. Para tanto, a força deve ser julgada da 

perspectiva razoável de um oficial no mesmo contexto em que se deu o conflito, com o 

que se sabia ao momento. Assim o deveria fazer, uma vez que existem situações em que 

policiais precisam tomar decisões de como agir em frações de segundos (“split second 

decisions”), especialmente ao temerem por suas vidas. 

Assim nasce o infeliz legado do caso Graham v. Connor, que perpetua 

institucionalmente o racismo presente nas corporações policiais estadunidenses, uma 

vez que além de configurar um amplo amparo legal para situações violentas (bastaria 

o policial se abrigar no argumento de que "precisou tomar uma decisão em frações de 

segundos por temer por sua vida"), também desconsidera questões subjetivas 

extremamente relevantes, como o racismo presente em investigações e prisões 

realizadas pela polícia norte-americana.  Ou seja, o teste atua de forma nociva em duas 

frentes: ao garantir que haja uma objetividade abstrata e ampla o suficiente que garanta 

a absolvição da maioria dos réus policiais e a recusa de adentrar em subjetividades que 

permeiam decisões policiais, como o racismo ou sexismo.  

O racismo incrustrado (negado e invisibilizado) é perceptível em diferentes 

momentos, desde o acontecimento até diferentes fases processuais, resultando na 

absolvição dos policiais. A Suprema Corte, ao não ratificar que a vítima era um homem 

negro, também contribuiu para camuflar uma das possíveis razões pelas quais toda a 

violência foi empregada (desde o primeiro momento do conflito, em que houve 

suspeita do cometimento de crime por Graham apenas por entrar e sair rapidamente 

de um estabelecimento comercial).  

Assombrosamente fiel à realidade, o curta metragem "Dois Estranhos" ilustra de 

maneira fidedigna e artística a cultura punitiva e racista da instituição policial norte-

americana (que, com pesar, é importada pelo Brasil10), que insiste em macular sua 

                                                 
10 "Mulher com bebê no colo é imobilizada por policiais em Minas - um dos PMs pressionou o 

joelho contra o pescoço da vítima, que estava acompanhada por outra criança em Itabira, no 

sudeste do estado. Caso foi comparado ao assassinato de George Floyd e gerou revolta nas redes 
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história com ações e omissões paradigmáticas e violentas contra corpos negros, como o 

caso de George Floyd. O conhecido jornal estadunidense The Washington Post realizou 

uma pesquisa estatística (atualizada em dezembro de 2021) sobre o perfil daqueles que 

são mortos por policiais nos Estados Unidos. Sem surpresas, o segundo gráfico estampa 

o que já se sabe: corpos negros são mortos com uma frequência muito maior do que os 

brancos11.  

4. DIFERENTES FACETAS DO RACISMO ESTRUTURAL 

Em “Dois Estranhos”, na última tentativa de sobrevivência à violência policial 

de Carter registrada ao final do curta, na qual o protagonista opta pelo diálogo com o 

policial ao explicar como o racismo estrutural se relaciona com a violência policial e 

pode se tornar fatal, um dos pontos mais importantes do curta é revelado: não cabe a 

pessoas negras educarem pessoas brancas no que se refere a letramento racial e 

branquitude. 

Em um país como o Brasil, em que o mito da democracia racial ainda 

sobrevive12, esperar que a população negra seja tutora da branquitude, esmiuçando 

ações e omissões racistas, se configura como mais uma violência contra a negritude. A 

incredulidade ainda persiste entre pessoas brancas sobre a gravidade do racismo que 

está nas veias brasileiras, fazendo com que pessoas pretas precisem provar que são 

violentadas pessoal, institucional e estruturalmente, diariamente. 

Um trágico exemplo sobre como o racismo continua no âmago da brasilidade 

branca se desvela na obra de Carolina Maria de Jesus, “Quarto de Despejo – diário de 

                                                 
sociais." Disponível em: https://www.nexojornal.com.br/extra/2021/11/06/Mulher-com-

beb%C3%AA-no-colo-%C3%A9-imobilizada-por-policiais-em-Minas, acesso em: 03 dez. 2021. 
11 "Embora metade das pessoas baleadas e mortas pela polícia sejam brancas, os negros 

americanos são baleados a uma taxa desproporcional. Eles representam menos de 13 por cento 

da população dos EUA, mas são mortos pela polícia em mais de duas vezes a taxa de americanos 

brancos. Hispano-americanos também são mortos pela polícia em uma taxa desproporcional" 

(tradução livre dos autores). 

Conferir gráfico em https://www.washingtonpost.com/graphics/investigations/police-shootings-

database/, acesso em: 03 dez. 2021. 
12 SÖHNGEN, Clarice Beatriz da Costa; GIACOMOLLI, Nereu. O Mito da Democracia Racial em 

Tempo de Pandemia. In: Nereu José Giacomolli. (Org.). Ciências Criminais e Covid-19. 1ed. São 

Paulo: Tirant, 2020, p. 126-133. 

https://www.washingtonpost.com/graphics/investigations/police-shootings-database/
https://www.washingtonpost.com/graphics/investigations/police-shootings-database/
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uma favelada”, publicada pela primeira vez em 1960. No próprio prefácio do livro, o 

repórter Audálio Dantas expressa, em frases por vezes sutis e outras nem tanto, como 

Carolina foi recepcionada enquanto autora, uma mulher negra pobre favelada na 

década de 1960, pela alta classe intelectual brasileira, sendo objetificada e nunca 

colocada como pertencente à uma situação econômica superior, sem o devido 

reconhecimento de sua obra (que é sua vida, em forma textual). Nasceu, viveu e morreu 

em um contexto muito parecido, apesar de ser autora de um dos livros brasileiros mais 

vendidos ao redor do mundo – quem lucra com isso? 

A violência policial, retratada pelas seções acima, em terreno norteamericano, 

muitas vezes espelhadas no solo brasileiro, são consequências catastróficas do que se 

inicia de forma velada, ilustrado em relatos como de Carolina em seu diário: o 

sucateamento da vida negra, a miserabilização dos vulneráveis, o desprezo pela 

pobreza, políticas públicas que não atingem pessoas vulnerabilizadas, a necropolítica 

cometida contra corpos e identidades negras13.  

Carolina ainda vive através de suas palavras, mas seu legado continua 

invisibilizado. Da mesma forma que Graham teve seu pleito transformado de maneira 

perversa em um instrumento racista da lei, Carolina tem sua vida convertida em artigo 

de luxo intelectual, parte de leitura “obrigatória” para que a elite se situe na realidade 

brasileira, elite que permite se alarmar pelo relato de Carolina apenas o suficiente para 

se sentir “desalienada”, mas não o bastante para se envolver como aliada em um 

processo de transformação social.  

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O paradigma dominante do racismo norte-americano tem uma raiz cultural e 

está impregnado no imaginário social, tornando-se um problema estrutural. 

As denúncias por meio da arte e da ficção, remetendo à realidade, trazidos no 

curta metragem “Dois Estranhos”, revelam a realidade dos EUA frente a questão racial. 

O formalismo em dizer que a segregação acabou no século passado, se dissolve aos 

                                                 
13 Sobre Necropolítica, ver: MBEMBE, Achille. Necropolítica. 3. ed. São Paulo: 2018. 
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fortes ventos de realidade consubstanciado em morte de corpos negros por policiais.  

A Suprema Corte em questão, ao ter a chance de mudar os rumos da 

jurisprudência, trazendo realmente em voga a questão racial, reinventa novos modos 

de mascarar a estrutura racista que o sistema norte-americano carrega entranhado em 

seus terrenos amargos de sangue negros. 

Mas assim como aquela senhora da banca, grita e registra em “Dois Estranhos” 

as marcas da violência policial sobre os corpos negros, necessário se faz registrar e 

evidenciar cada vez mais essas realidades. Da mesma forma, como Carter em mais um 

fôlego se levantou e decidiu que não iria desistir, se faz necessário continuar. 

Denunciar, gritar, movimentar, lutar! 

O Emicida em “AmarElo; é tudo para ontem”14 chama atenção para a questão, e 

quando referencia à Belchior, “ano passado eu morri, mas esse ano eu não morro”, nos 

convida a pensa na ancestralidade do povo negro. Podem matar o hoje, mas o ontem 

ou amanhã, jamais! Faz necessário repensar, “para que o amanhã não seja um novo 

ontem”, e sempre se lembrar “que o mesmo império canalha que não te leva a sério 

interfere para te levar à lona! Então revide!”15.  

Os movimentos sociais que entram para história, como Black Lives Matter16, nos 

parece ser um caminho para revidar, repensar as raízes e trazer ações na agenda 

presidencial17, resta continuar a pressionar, resistir e existir. O reconhecimento do 

problema como sistêmico é um passo necessário para dar visibilidade ao que por anos 

se buscou invisibilizar. 

E assim como finalizar o curta metragem sobre os nomes “alguns nomes, entre 

                                                 
14 Documentário disponível na Netflix, onde o rapper e ativista Emicida celebra o grande legado 

da cultura negra brasileira, usando-se da religião, história, música, arte, literatura e dados.  
15 Para consultar a letra completa da música “Sujeito de Sorte” do Emicida com participação da 

Majur e da Pabllo Vittar, acessar: https://www.letras.mus.br/emicida/amarelo-feat-majur-e-

pabllo-vittar/, acesso em: 03 dez. 2021. 
16 Disponível em: https://brasil.elpais.com/internacional/2020-09-07/black-lives-matter-o-rumo-

incerto-do-grande-movimento-antirracista.html, acesso em: 03 dez. 2021. 
17 Disponível em: https://brasil.elpais.com/internacional/2021-01-27/biden-impulsiona-sua-

agenda-contra-o-racismo-sistemico-nos-estados-unidos.html, acesso em: 03 dez. 2021. 

https://www.letras.mus.br/emicida/amarelo-feat-majur-e-pabllo-vittar/
https://www.letras.mus.br/emicida/amarelo-feat-majur-e-pabllo-vittar/
https://brasil.elpais.com/internacional/2020-09-07/black-lives-matter-o-rumo-incerto-do-grande-movimento-antirracista.html
https://brasil.elpais.com/internacional/2020-09-07/black-lives-matter-o-rumo-incerto-do-grande-movimento-antirracista.html
https://brasil.elpais.com/internacional/2021-01-27/biden-impulsiona-sua-agenda-contra-o-racismo-sistemico-nos-estados-unidos.html
https://brasil.elpais.com/internacional/2021-01-27/biden-impulsiona-sua-agenda-contra-o-racismo-sistemico-nos-estados-unidos.html
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muitos”, “diga os nomes deles”, “lembre-se dos nomes deles”, afinal, sabemos que a 

memória social é um fator primordial para a própria reinvenção e transformação. 

Registrar, lembrar, guardar, evidenciar, mais que ideal, é necessário! Lembremos os 

corpos negros e de como as instituições tem se comportado mediante a estas mortes 

escolhidas pela cor da pele.  
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SOBRE ALGUNS “OLHOS D’ÁGUA” APRESENTADOS PELA 

CONCEIÇÃO EVARISTO: LEITURAS SOBRE VIOLÊNCIAS A 

PARTIR DE ALGUMAS “FACA A LASER”  

Gabriel Salazar Curty1 

INTRODUÇÃO 

Para iniciarmos, é importante destacar que a obra “Olhos d’Água” da Conceição 

Evaristo tem 114 páginas, e precisaríamos de muitos espaços para esgotar e tratar sobre 

os problemas que, com toda simplicidade, clareza, profundidade e PODER DE 

SÍNTESE, ela consegue traçar e trazer com todo reflexo de complexidade social em cada 

palavra, linha e parágrafo de sua obra. Seria necessária uma obra coletiva para trazer 

todas essas discussões e abrir todas essas feridas expostas na obra para debate em uma 

série de capítulos.  

Conceição Evaristo é formada em Letras pela Universidade Federal do Rio de 

Janeiro, Mestra em Literatura Brasileira pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de 

Janeiro, Doutora em Literatura Comparada pela Universidade Federal Fluminense, 

escritora negra, nasceu numa favela da zona sul de Belo Horizonte (MG) e sempre teve 

que conciliar as dificuldades históricas estruturalmente entranhadas em um país 

colonizado e que escravizava (e escravizam) os corpos negros, como o Brasil. Suas 

abordagens são temas voltados para sua história e as histórias de vida de seus pares, 

perpassando pelas questões de discriminação racial, gênero e classe. 

                                                 
1 Mestrando em Ciências Criminais (PPGCCRIM) pela Pontifícia Universidade Católica do Rio 

Grande do Sul (PUCRS), com bolsa de estudo integral concedida pela Coordenação de 

Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES). Especialista em Direito Penal e Processo 

Penal pela Faculdade Venda Nova do Imigrante (FAVENI). Bacharel em Direito pela 

Universidade do Estado de Moto Grosso Carlos Alberto Reyes Maldonado (UNEMAT). 

Integrante do Grupo de Pesquisa em Políticas Públicas de Segurança e Administração da Justiça 

Penal (GPESC/PUCRS), do Grupo de Pesquisa em Gestão Integrada da Segurança Pública 

(GESEG/PUCRS) e do Grupo de Estudos e Pesquisa em Direitos Fundamentais e 

Interdisciplinaridade (GEDIFI/UNEMAT). Integrante do Projeto de Extensão Roda de Leituras: 

Classe, Raça, Gênero e Direitos Humanos da Universidade Federal de Jataí (UFJ). E-mail: 

gabriel.curty@edu.pucrs.br. Lattes: http://lattes.cnpq.br/8578178110840129.  

mailto:gabriel.curty@edu.pucrs.br
http://lattes.cnpq.br/8578178110840129
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Mas é importante pontuar uma advertência sobre esse parágrafo anterior, pois 

este autor buscou trazer aspectos formais da Conceição Evaristo de formação, pois não 

é missão fácil falar dela. Depende do risco que queres correr. Este autor não correria o 

risco da limitação, pois dizer quem ela é, o colocaria nessa trincheira. Podemos 

encontrar alguns locais que descreverá quem era e é Conceição Evaristo, mas é 

preferível não arriscar defini-la neste caminho, melhor defini-la pelo que ela escreveu 

ou causou com sua escrita. Afinal, seu escrito fala por si, lhe apresenta, lhe defini, 

conceitua, constrói e desconstrói. Aliás, o que seu escrito causa, fala mais de si. 

Ainda é importante pontuar que sobre a obra central deste trabalho, “Olhos 

d’Água”, este autor não poderia correr o risco de sintetiza-la ou resumi-la, pois a sua 

essência é praticamente impossível resumir em palavras, visto que esta obra foi feita 

para ser apreciada e ao mesmo tempo ser tocado(a) por ela, situação que, somente 

lendo, seria possível contrair sua experiência por completo. Mais que descrever, 

resumir ou sintetizar, o presente artigo visa trazer os toques causados por essa obra. 

Alguns (des)encontros com violências tão presentes no nosso dia a dia brasileiro e 

social.  

A caráter de reação a obra, é necessário mencionar que “Olhos d’Água” é uma 

leitura que o esboço de reações físicas para resplandecer o que o corpo sente ao ler, é 

impulso incontrolável de resposta entre as folhas, letras, frases, parágrafos e os “olhos-

corpo”. Não tem como ler sem sentir em certos momentos embrulho no estômago, 

arrepios à pela, frio na barriga, entre outras reações que os olhos captam, passa ao 

cérebro e nossa subjetividade movimenta/responde para nosso corpo, que passa a 

expressar-se involuntariamente.  

É uma obra que reúne contos que, sem qualquer sombra de dúvidas, nos remete 

às constantes realidades reais. Aliás, fica o questionamento, são contos? Bom! Podemos 

afirmar que são contos, que contados, fixa a função da literatura de cumprir um papel 

de transferências, toque, prazeres, felicidades e infelicidades, gostos e desgostos, 

lágrimas, um combo de sentimentos, ações e reações a partir do olhar da Conceição 

Evaristo na/da/sobre/sob a sociedade, que é transmitido a partir da escrita. 
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Passamos então a retratar essas subjetividades sentidas, captadas e trocadas com 

os “Olhos d’Água” apresentado/contado pela Conceição Evaristo, através de uma 

abordagem qualitativa dos fatos sociais perpassados por esses “olhos” atentos e 

algumas captações bibliográficas outras para (des)encontrar com contos/realidades 

(científicas, acadêmicas e pessoais).  

Por fim, nesta introdução, é importante pedir licença aos padrões científicos 

para tratar dos (des)encontros a seguir em um texto mais “corrido”, sem pensar em 

tantas seções e organização sistematizadas das ideias, como dividi-las em subseções, 

visto que é dessa forma que o autor deste artigo se sentiu motivado na escrita e 

manifestação de suas ideias, sentimentos e sensações ao ter contado com os “olhos 

d’água”. E, ainda, licença para tratar o texto em primeira pessoa, pois parece 

compressivo transformar esse escrito em uma ponte de trocas subjetivas que melhor 

fica representado e comunicável assim. 

1. “OLHOS D’ÁGUA”?  

“Olhos d’água” de quem? Me questiono! Ao começar a ler a obra, fiquei 

pensando senão seria da Conceição, ou das Conceições, ou das Marias, ou dos Jãos. São 

muitos possíveis “olhos d’água” que apresentam e representam muitas pessoas, classe, 

grupos, lugares... 

Ao tentar, de certa forma, em momento de preparação para essa escrita, me 

questionava como falar/escrever sobre este livro. Pois já adianto: não é possível! 

Reforço, ele não foi feito para ser apresentado a alguém. Desculpa aos leitores que assim 

pode conseguir, mas não parece possível aos meus olhos vê-lo assim. Não tem como. 

Talvez não neste primeiro contato que fiz e trago para vocês. Ele foi feito para ser lido, 

à medida que ele te toca. Individualmente! Minha apresentação textual JAMAIS, 

destaco, jamais seria capaz de transferir, reproduzir ou tocar vocês como a leitura da 

obra, seria capaz.  

De antemão, então, faço essa advertência: leiam “Olhos d’Água” da Conceição 

Evaristo! 
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Então, cheguei à conclusão e decidi que “era um livro ruim para apresentar”. 

Mas calma, não julgue o ruim nessa frase-fala. O ruim aqui é em mim, em quem lê. Sabe 

o porquê? Porque ele se confunde com o que sentimos. A partir daí, questiono a vocês: 

é fácil falar dos seus sentimentos?  

Entendem o porquê o livro é “ruim” para apresentar e falar deste livro? Porque 

ao ler, não tem como se separar dele, você e o livro se torna 1, e não é possível mais 

falar do livro, mas já estamos falando de nós, pois é isso que ele causa, coloco aqui, por 

falta de adjetivo melhor, um mergulhar ou afundar, através dele, em si.  

Conceição, com seus olhos perspicazes, escrita CLARA, marcações que, 

cognitivamente, parece serem estrategicamente pensadas para atingirem seu/nosso 

interior, afeta sua/nossa definição de até onde está lendo o livro ou lendo a si diante da 

situação. Até que ponto não somos os violentados da obra ou violadores ou apenas os 

espectadores das violências? Entenderam o porquê é “ruim” apresentar esse livro.  

Peço desculpa, caso pareça evasivo ao tratar do livro, mas é isso, reforço: leia o 

livro. 

Faço adentro que alguns dos contos, que li presencialmente junto a uma amiga, 

causaram. Notei duas coisas/situações, especificadamente: 

1. Era notório as reações físicas repentinas dela ao ler; 

2. Era notório as reações físicas repentinas em mim ao ler. 

Combinávamos de dialogar sobre o conto que acabássemos de ler. “Choque”, 

era a palavra predominante no nosso diálogo que falávamos um para o outro. 

Chocados! E assim pulávamos para o próximo conto. Sem muito falar no conto 

propriamente dito, mas muito a sentir, guardar e chocar-se. 

Bom, acho que a “faca a laser” que cortou a mão da Maria (EVARISTO, 2016, 

p.40), também cortou vários conceito e pré-conceitos que em mim estavam, conforme 

eu ia lendo a obra. Correndo o risco de ser prolixo, mas reforçando, a obra é capaz de 

nos tocar, com diferenças e de formas diferentes. Portanto, decidi trazer para vocês não 
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detalhes da obra, especificadamente, mas minha leitura. Cruzamentos! 

E por leitura não é descrever os contos. A leitura aqui é o que essa obra causou, 

pois, a leitura dela passa pela janela da alma de quem conta e de quem lê, logo, essa 

obra me levou a algumas reflexões, do mundo, de mim, que só foram possíveis pela 

corte da “faca a laser” que Evaristo inseriu no diálogo, que abriu algumas trancas, 

cortou algumas algemas, paredes, janelas... literalmente, aconteceu alguns encontros de 

almas. 

 Como eu disse, a Conceição Evaristo que eu consigo (tento) apresentar para 

vocês, é entre muitas, ou só uma, senão várias, a Maria, a qual “A palma de uma de 

suas mãos doía. Tinha sofrido um corte, bem no meio, enquanto cortava o pernil para 

a patroa. Que coisa! Faca a laser corta até a vida!” (EVARISTO, 2016, p.40). O pernil, 

neste caso, é o que me constitui. A “faca a laser”, é a resistência, o poder, a luta, a cor, 

as lágrimas. Se ela corta até a vida, quem sabe não corta umas verdades postas, uns 

preconceitos determinados, umas linhas invisíveis (não tão invisíveis assim) que 

permeiam o interior do poder que violentamente silencia, mata e esconde vidas. 

2. FALEMOS RAPIDAMENTE SOBRE PODER 

E sobre poder, lembro imediatamente do punitivo2, que sempre parece ser a 

saída aos conflitos, principalmente, que envolve corpos negros e como diz Zaffaroni 

(2013, p.18) “O poder punitivo é como um bife à milanesa com batatas fritas, isto é, 

ninguém se pergunta por que existe. Parece que sempre esteve ali. Mas não é assim”.  

O problema do poder punitivo é que ele “não resolve o conflito, mas sim o 

suspende”, buscou no tempo justificar intervenções privadas e públicas (institucionais), 

se reinventando para sobreviver através de espaços discursivos; discursos esses que no 

tempo esteve dominado por determinados interesses (religiosos no tempo da 

inquisição, por exemplo, que levou à caça às bruxas, atingindo corpo femininos 

desobedientes ao poder/discurso), sempre trazendo consigo um interesse/recorte de 

                                                 
2 Talvez seja por causa da grande proximidade com as Ciências Criminais em minha formação 

acadêmica, que me leva a pensar e repensar a questão criminal e como o poder se comporta 

perante ela, ou seja, como o poder punitivo se comporta. 
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classe, de raça e/ou de gênero como alvo daqueles que detinham o tal poder 

(ZAFFARONI, 2013, pp.18-30). 

Pensando no poder punitivo atualmente, ele é absolvido, em muito, na questão 

criminal e se movimenta através do sistema de justiça criminal/penal, formal e 

juridicamente regulado  “operando o sistema de canalização da vingança”, que atua 

desde a intervenção policial até após eventual condenação e execução de uma pena 

(controle social), reconhecendo, assim, o próprio poder punitivo, como um “instrumento 

de justiça, quando, na verdade, o sistema penal rompe a balança da pobre justiça e, 

aproveitando que ela é cega, lhe dá espadadas onde bem entende” (ZAFFARONI, 2013, 

p.266). Conceição Evaristo nos fala muito bem sobre essas espadadas. 

3. RETORNEMOS AOS OLHOS D’ÁGUA 

Posso, então, apresentar os “olhos d’água” que na obra da Conceição se 

constitui. Quem chora? Quem vê? Quem reproduz? Novamente, leia o livro! 

Primeiro, não posso deixar de marcar o quão Conceição Evaristo retrata a 

ancestralidade, busca segurar sua vida e verdades na linhagem, na fé, no acreditar e no 

passado. Logo em seu primeiro conto, “Olhos d’Água” (EVARISTO, 2016, pp.15-19), a 

mãe que ali é posta e é retratada, ora mãe que “passa-passa, lava-lava”, ora uma 

“grande boneca negra para as filhas”, com a qual as mesmas brincavam e adoravam 

mexer em sua “cabeleira crespa e bela”; retrata a imagem da ancestralidade e 

espiritualidade, ao buscar o conforto em Santa Bárbara, traduzida pelo secretismo, que 

representa Iasã, orixá dos ventos, tempestades,  em dias de fortes chuvas, clamando 

pela proteção, confundindo os olhos dessa mãe com “olhos da natureza. Chovia, 

Chorava! Chorava, chovia!”; havia uma retratação e busca de direcionamento às 

“Yabás”, orixás de representação feminina “donas de tantas sabedorias”.  

A história retratava que a ancestralidade vivia em um ciclo. E a fome fazia parte 

de ciclo. A narrativa em primeira pessoa de uma das filhas, evidenciava, em suas 

palabras, que  
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“Eu me lembrava também de algumas histórias da infância de minha 

mãe. Ela havia nascido em um lugar perdido no interior de Minas [faço 

um adentro que quase todas as narrativas faziam alguma referência à 

Minas e/ou Gerais]. Ali, as crianças andavam nuas até bem grandinhas. 

As meninas, assim que os seios começavam a brotar, ganhavam roupas 

antes dos meninos. Às vezes, as histórias da infância de minha mãe 

confundiam-se com as de minha própria infância. Lembro-me de que 

muitas vezes, quando a mãe cozinhava, da panela subia cheiro algum. 

Era como se cozinhasse, ali, apenas o nosso desesperado desejo de 

alimento” (EVARISTO, 2016, p.16) em ato contínuo explicava a filha 

que sua mãe brincava com ela e as irmãs, e afirmou que “Eu sabia, 

desde aquela época, que a mãe inventava esse e outros jogos para 

distrair a nossa fome. E a nossa fome distraía.” (EVARISTO, 2016, p.17).  

Percebe-se nessa pequena passagem como o ciclo de pobreza, de fome, é 

herdado, reproduzido entre as infâncias narradas. Nota-se como a escolha de quem 

sentir e viver com fome é seleta, “amaldiçoada”.  

A Rede Brasileira de Pesquisa em Soberania e Segurança Alimentar e 

Nutricional (REDE PENSSAN)3 indica que em dois anos, cresceu em mais de nove 

milhões o número de pessoas que são atingidos pela fome no Brasil, representando 9% 

da população brasileira. Ou seja, considerando o número não satisfatório anterior, cerca 

de 19% da população brasileira encontra-se neste estado, sendo que em 2018 este 

quantitativo encontrava-se em 10,3 milhões. Importa destacar que esse estudo da REDE 

PENSSAN foi desenvolvido por amostra, em 2.180 domicílios das 5 regiões do Brasil, 

contando com áreas urbanas e rurais. Ou seja, é uma pesquisa que representa o estado 

da arte da fome no Brasil, em que pese não ser o estado total da arte, o que, 

provavelmente, pela dedução, nos parece representar uma realidade piorada.  

Ainda, a Rede diagnosticou que a pandemia causada pelo COVID-19 evidencia 

que 116,8 milhões de pessoas estão em algum grau de insegurança alimentar (leve, 

moderado ou grave). Não é preciso comentar MUITO o porquê desses dados, restam 

bem claros com o desmonte nas assistências mínimas existenciais que foram pregados 

a sangue na Constituição Federal e a atual crise política, econômica, de seguridade e 

sanitária, como: baixo investimento no Programa de Aquisição de Alimentos (PAA), no 

Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE), extinção pelo Bolsonaro do 

Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional (CONSEA). E dessa 

                                                 
3 Disponível em: https://pesquisassan.net.br/. Acesso em: 01 de fev. 2022. 
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população precarizada/prejudicada, não preciso nem dizer qual é a cor, pois é a os 

corpos negros que ocupa representatividade, e mais, da população geral neste estado, 

maioria também é mulher. O recorte de gênero e raça restam marcados, selecionados. 

Comemoramos em 2014 a saída do Mapa da Fome da ONU, mas nosso atual 

Governo Federal tem insistido em conquistar/retornar a esse rank. Nos parece que a 

ancestralidade do Brasil hoje nos remete à de 2004, pois os atuais dados nos colocam 

naquele estado da arte. Como a infância do Brasil hoje confunde-se com histórias de 

algumas infâncias do Brasil de ontem. Marcados para viver a mesma história de 18 anos 

atrás. Espero que possamos romper com esse ciclo, neste caso, negativo. Precisamos de 

uma faca a laser! 

4. OLHOS D’ÁGUAS... 

Mas, afinal, porque este primeiro conto se chama “Olhos d’água”?! 

É por causa do movimento que ele produz. A filha, que narra a história, cai no 

esquecimento da cor dos olhos de sua mãe. E sai em uma viagem na história, e em uma 

visitação no presente à sua mãe, para fazer-se lembrar da cor dos olhos dela, revisita o 

que podemos chamar aqui de PROCESSO4. Pois ao final de cada período e revisitação 

feita, busca histórica em sua memória e vivência, ela se pergunta “que cor eram os olhos 

da minha mãe?”.  

Contando para vocês o desfecho, que já nos parece óbvio pela narrativa que faço, 

a filha informa quando chega à casa de sua mãe e a reencontra. E narra que: 

“Eram tantas lágrimas, que eu perguntei se minha mãe tinha olhos ou 

rios caudalosos sobre a face. E só então compreendi. Minha mãe trazia, 

serenamente em si, águas correntezas. Por isso, prantos e prantos a 

enfeitas o seu rosto. A cor dos olhos de minha mãe era cor de olhos 

d’água. Águas de Mamãe Oxum! Rio calmos, mas profundos e 

enganosos para quem contempla a vida apenas pela superfície. Sim, 

águas de Mamãe Oxum!” (EVARISTO, 2016, p.18-19). 

 

                                                 
4 Processo no sentido de pensarmos a constituição do estado atual, do agora. Realmente pensar e 

repensar o que constituiu o agora, o que nele está. 
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Mas engana-se quem pensa que o clímax do conto era ela descobrir a cor dos 

olhos de sua mãe, pois o ponto ápice é quando ela se volta para sua filha, na intimidade 

filha-mãe em outro momento, e a filha agora lhe pergunta: “Mãe, qual é a cor tão úmida 

de seus olhos?”. 

Deste contexto, chocante, emocionante, e, também, de certa forma, lamentável, 

proponho o convite de reflexão-ação para buscarmos os olhos d’águas dos nossos dias. 

Olhar para os olhos d’água, mas assim como a filha, pensar no processo, na história, no 

construir, no que levou as águas àqueles olhos. Lutas, resistência, persistência, 

reconhecimento, choros, dores, felicidades, distração, ficção, revelação, importunações, 

silenciamentos, violências, mortes...etc., etc., etc..  

Conceição nos entrega uma ferramenta metodológica literária necessária, que 

foge com o padrão científico em si (ou os reinventam, na verdade), pois nos obriga a 

acessar a alma e perpassar o objeto em janelas que constituiu a individualidade e a 

coletividade nossa e de outrem. 

Que nos movimentemos para procurar a cor dos olhos da nossa sociedade, da 

nossa história, e neste caminho, encontremos o processo, a história, o legado, a 

ancestralidade, para quando chegarmos diante dos olhos d’água, nos seja possível, vê-

lo, enxerga-lo, reconhece-lo, transcende-lo e até enxugá-los. Sermos sensível, melhores, 

humanos ou talvez, outrem, para despertarmos em nós, olhos d’águas. 

Peço que me perdoem não tratar das minhas leituras sobre os 15 casos com 

detalhes e me prender uma boa parte da escrita só neste conto. Mas comecei a escrever 

e a intenção era pura de tratar de alguma forma como os 15 casos (ou contos, já nem sei 

diferenciar realidade e ficção neles) me tocaram, mas cheguei, neste momento, em 8 

páginas digitadas no Word, fonte 12, espaçamento entre linhas de 1,5 cm, margens de 

3 cm na esquerda e superior, e 2,5 cm de direito e inferior, e estou a tornar a sua leitura 

em uma seção um pouco extensa, o que não era meu objetivo e me limita a continuar.  
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5. ALGUS OLHOS D’ÁGUAS PONTUAIS5 

Tentando caminhar para uma finalização, espero que esse exercício tenha 

tocado vocês a visitar essa obra, espero que tenha sido um pequeno exercício de busca 

e reflexão-ação. Todos precisam bater um papo com Ana Davenga (EVARISTO, 2016, 

pp.21-30), e conhecer o movimento sentimental que conecta o doce, o gozo e a dor entre 

duas pessoas, marginalizados geograficamente, perseguidos pelo Estado, tendo o 

futuro incerto e indeterminado, claro, senão tivéssemos lindo olhos d’água primeiro, e 

visto que o futuro não seria tão incerto e indeterminado assim6.  

Precisam conhecer Duzu-Querença, para entender a vulnerabilidade da criança 

e do adolescente e como seus corpos, suas almas e suas ações são vítimas de exploração, 

que nos move para o ECA e a urgente necessidade de implementação, de reflexão-ação. 

Também em Duzu-Querença, notar como a cultura, no caso, Carnaval, se transforma 

em balsamo ilusório do status quo social que lhe pertence, claro, “indeterminado e 

incerto”. 

Sempre há uma Maria, não é mesmo, Conceição também trouxe uma para fazer 

essa representação, que nos faz refletir sobre processo penal popular, linchamento. E 

mais que isso, como uma situação em que o corpo feminino arca e pega com a carne e 

                                                 
5 Consideremos neste ponto que estou caminhando para as considerações finais, mas como não 

posso correr o risco de me propor finalizar minhas leituras sobre os olhos d’água neste trabalho, 

passamos a alguns recortes pontuais da obra. Ou melhor, dos meus (des)encontros.  
6 Sobre marginalização, a Vera Malaguti (2011, pp.99-111) nos contextualiza em um visão 

criminológica crítica sobre a realidade social das pessoas marginalizadas, inclusive, nas favelas, 

apontando criticamente para o neoliberalismo, que conjugou “o sistema penal com novas 

tecnológicas de controle, de vigilância, de constituição dos bairros pobres do mundo em campos 

de concentração”, apresentando o Rio de Janeiro como um polo de altos índices de corpos mortos 

pela polícia, figura que deveria estar representando o Estado (e que representa), que através do 

poder punitivo, carrega o discurso pacifista das favelas, e até mesmo o de ordem e defesa social. 

Muitos são os trabalhos que versão sobre essa relação Estado e marginalização, que está eivado 

em seletividade de corpos pobres e negros. O caso do Rafael Braga (ver: GRAZIANO 

SOBRINHO, DORNELLES, PEDRINHA (Orgs.), 2018) evidencia e anuncia toda a criminalização 

seletiva do sistema criminal, melhor, um recorte, a seleção de corpos matáveis, que constitui um 

movimento que atenta com a democracia, os direitos humanos, fomenta um autoritarismo do 

sistema penal, e nos coloca diante de uma representação do Estado a uma remição de uma nova 

“Casa Grande”, fazendo evidente a alimentação das nossas estruturais sociais e institucionais 

(principalmente) por todo o período de escravidão e colonial que o Brasil foi submetido.  
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o sangue as escolhas e as ações dos corpos masculinos. Reflexões!7 

Precisam ir falar com a Natalina (EVARISTO, 2016, pp.43-50), depois de uma 

série de violações de seu corpo, de sua adolescência, mesmo assim, buscando sua 

autonomia, o que hoje se discute e busca nos movimentos feministas, 

autodeterminação, que dentro dos elementos de sua história e disposições que recai 

sobre si, movimentou-se, sobreviveu, até escolher para si o momento de colocar na terra 

uma semente de si. Talvez os olhos d’águas da Natalina nos auxilia a pensar e repesar 

a legalização do aborto e os processos dolorosos que o corpo feminino é submetido para 

atender as demandas sociais postas.8 

Precisam conhecer Salinda (EVARISTO, 2016, pp.51-57), como as amarras de um 

casamento abusivo e a persistência do poder masculino que busca se impor, a todo 

custo, sobre os corpos femininos, mesmo que isso inclua ameaçar a intima ligação mãe-

filho.9  

                                                 
7 Pensando em um recorte para essa problemática dos corpos femininos sofrendo com as escolhas 

dos corpos masculinos, a Deise Benedito (2021, pp.23-52) nos esclarece muitas perspectivas da 

realidade brasileira acerca da escravidão nas prisões brasileiras de mulheres negras (recorte de 

gênero somado a raça), mostrando que o rastro de sofrimento da mulher negra é marcado em 

toda a sua história. Há muitas “Marias” que sofrem no mercado de trabalho, no dia a dia, nas 

prisões, por causa de sua história e por ser negra, sem contar os casos que o homens comentem 

os crimes de tráficos e as afetadas são as “suas” mulheres, que acabam ocupando os lugares de 

seus companheiros nos negócios quando eles são presos, por risco de vida, manutenção da renda, 

dentre outros motivos, estrutura essa chamada pela Deise de narcolirismo para representar a 

dependência emocional e química que levam as mulheres a se envolver no mundo do tráfico para 

satisfação dos seus companheiros, uma escolha, muita das vezes, afetiva, que não mede as 

consequências. São efeitos cascatas de ser mulher e arcar com as escolhas dos companheiros. 
8 Os movimentos feministas resistem nos espaços políticos para trazer, problematizar, denunciar 

e lutar por direitos das mulheres e questões de gênero. A autonomia sobre seus corpos, é uma 

pauta forte dentro do movimento, importante para entender a questão do aborto e a luta pela 

legalização, visando a liberdade da mulher sobre o seu próprio corpo e saúde. Sobre tal 

movimento na américa-latina, ver Maré Verde Feminista apresentado pela Domenique Goulart 

(2021). 
9 Violência de gênero é uma situação que cada dia grita em nossa sociedade. Suas formas e 

maneiras de subsistir são fortes e permanentes, pois guardam uma relação estrutural com a 

formação social da sociedade, está estranhada na própria estruturl, seja ela social, cultural, 

econômica e política, se manifestando em todos esses sentidos. Eva Faleiros (2007, pp.61-65) nos 

contextualiza sobre esta problemática, ao passo que tal violência parte da concepção que os seres 

humanos estão divididos entre machos e fêmeas, e, a partir daí, se dá a organização e ocupação 

social, que, historicamente, está conectado e ligado com o poder patriarcal de dominação do 

homem sobre o gênero feminino, partindo do pressuposto que os homens podem, e a sociedade 
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E a Luamanda (EVARISTO, 2016, pp.59-64), que me lembrou a cantora Anitta, 

que marca uma mulher que luta contra o sexismo, que inclusive já afirmou em rede 

social que, parafraseando-a, se ser biscate era transar com vários homens, igual homem 

transa com várias mulheres, ela era um biscate mesmo, pois ama dar, e dava mesmo. A 

liberdade sexual e os prazeres das duas muito se dialogam, inclusive nas experiências 

homossexuais. É um conto importante para refletir esse diálogo de liberdades dos 

corpos feminismo em decidir sobre si diante das estruturas machistas, patriarcais e 

sexistas, o querem para si e seus corpos. 

E Cida (EVARISTO, 2016, pp.65-70), que claramente nos coloca a pensar sobre o 

tempo que passa e como passamos pelo tempo sem ter tempo de estar no tempo! 

Claramente nos faz refletir sobre como o tempo é controlado e nos controla dentro de 

uma lógica atual de produção, e até reprodução, nos levando a pensar no processo 

neoliberal que incorpora nossos corpos e atinge nossas almas, adoecem nossos sentidos, 

enfraquece nosso físico, nos mata para ser substituído por nova carne, firme, forte, ágil 

e em alta capacidade de produção.10 

Podemos mergulhar no direito achado na rua (ou invisibilizado, enfim), de 

sonhos, trabalhos infantis, moradores de ruas, relações que Di Lixo (EVARISTO, 2016, 

pp.77-80), nome no substantivo, evidencia sobre precarização e, claramente, a morte de 

                                                 
tolera, a punição das mulheres pelo desvio sociais (lugares, espaços, papéis, poderes) que estão 

todos dentro da configuração do poder social, considerando o gênero feminino como inferior e 

subalterno. Ou seja, o patriarcado adequa a sua lógica cada gênero em seu local social e o desvio 

do gênero “inferior” feminino a esta estrutura, gera o direito de realinhamento pelo gênero 

superior (masculino). Não por acaso, movimentos contra a violência de gênero, doméstica, o 

feminismo em si, buscam resistir e lutar contra o patriarcado, para subverter tal lógica. No Brasil 

temos a Lei 11.340/2006 que vai nos demonstra como registro histórico-temporal o quão 

necessário foi preciso resistir e criar mecanismo jurídicos-formais para atuar na mudança e 

cultura social. Sobre tal lei e seu contexto, ver CALAZANS e CORTES (2011, pp.39-64). 
10 Muito podemos pensar e repensar sobre o sistema de produção contemporâneo e seus reflexos 

sociais. Diante dos mares de abordagem, chamo atenção para o sistema de produção e metas da 

vida acadêmica, que nos transforma em números e resultados, na qual temos que manter uma 

quantidade de produção assídua, que nos coloca em constante processos de competição uns 

contra os outros na busca dos melhores resultados. É um processo psicológico, físico, mental, 

espiritual que nos movimenta em face da produção e giros econômicos para sustentar um espaço 

social, um status, uma posição de poder... não os convido para lermos algum trabalho sobre tal 

temática, mas sim, para olharmos no espelho da vida e fazer nossas próprias coletas empíricas 

sobre o tempo que passa, nos passa e que passamos por ele sem ter ele. 
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direitos humanos, e Lumbiá (EVARISTO, 2016, pp.81-86), que pela marginalização 

sempre observa de longe os sonhos natalinos e por um ato de resistência, na tentativa 

de virar a roda social, acaba pagando com teu sangue espalhado na rua.  

E Gustavo (rico e famoso), Beth (rica) e Kimbá (favelado) (EVARISTO, 2016, 

pp.87-94), que em um curioso triângulo amoroso e sexual, encontram-se reféns de seus 

medos frente à sociedade, demonstrando que as realidades sórdidas que as opressões 

sociais e os silenciamentos refletem em vários níveis e posições sociais, enfraquecendo 

o ser, levando a desistir de seus sonhos, seus amores. Esvaziamentos! Segue nessa falta 

de força para viver, Ardoca (EVARISTO, 2016, pp.95-97), ou melhor, sobreviver, e 

entrega seu corpo aos fins orgânicos da terra e sua alma aos trilhos do trem, como ato 

de descanso. 

Bom, favelas, balas como sons cotidianos normal de uma vida, prazer e gozo em 

atirar, em matar, e os pactos de não morrer entre amigos e companheiros, entre aqueles 

que acreditam em um futuro, sem esquecer que “Eu sei que não morrer, nem sempre, 

é viver” (EVARISTO, 2016, p.109). Posso concordar bastante, ao elaborar esse texto, com 

o trecho citado, no trecho do conto “A gente combinamos de não morrer” que “Escrever 

é uma maneira de sangrar. Acrescento: e de muito sangrar, muito e muito...” (p.109). Já 

nem sei quem está escrevendo mais. Conceição Evaristo? Bica? Ancestralidades? Eu?  

São tantos encontros e desencontros! 

Mas que deixamos claro, a carne que Conceição Evaristo evidencia traçado em 

todos os contos, é a carne negra de antes e de hoje. Finaliza, a mesma, buscando falar 

de Ayoluwa (EVARISTO, 2016, pp.111-114), alegria de nosso povo, evidenciando a 

emergência da literatura negra, corporificada nos textos e processo de afirmação da 

identidade que acontece a todo o tempo. Resistências! 

Afinal, o nascimento Ayoluwa, como afirmou Evaristo (2016), “Ficamos plenos 

de esperança, mas não cegos diante de todas as nossas dificuldades. Sabíamos que 

tínhamos várias questões a enfrentar. A maior era a nossa dificuldade interior de 

acreditar novamente no valor da vida... mas sempre inventamos a nossa sobrevivência” 
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(p.114).11 

Faz, ainda, referência ao Omolara, que significa “nascer no tempo certo”, 

Ayoluwa era o Omolara: 

(...) no momento instante que Ayoluwa nascia, todos nós sentimos algo 

se contorcer em nossos ventres, os homens também. .... Sabíamos que 

estávamos parindo em nós mesmos uma nova vida.... O seu inicial 

grito, comprovando que nascia viva, acordou todos nós. E a partir daí 

tudo mudou. Tomamos novamente a vida com as nossas mãos. 

(EVARISTO, 2016, p.114) 

Finalizo, já quebrando mais um protocolo estrutural, visto que minhas 

considerações estão ao longo do texto, neste mesmo sentido de emancipação, libertação 

e empoderamento cantado e gritado por Conceição Evaristo, no ato de escrevivência, 

com sua citação:  

“Ayoluwa, alegria de nosso povo, continua entre nós, ela não veio não 

com a promessa de salvação, mas também não veio para morrer na 

cruz. Não digo que esse mundo desconsertado já se consertou. Mas 

Ayoluwa, alegria de nosso povo, e sua mãe, Bamidele, a esperança, 

continuam fermentando o pão nosso de cada dia. E quando a dor vem 

encostar-se a nós, enquanto um olho chora, o outro espia o tempo 

procurando a solução ” (EVARISTO, 2016, p.114) 

                                                 
11 Não podemos deixar de transportar essa reflexão/resistência para a atualidade e os efeitos 

ocasionados pelo COVID-19 no Brasil, que gerou todo um estado pandêmico e um isolamento 

social para barramento do contágio pelo vírus. Neste sentido, convido para visitar a obra 

“Ciências Criminais e COVID-19” organizada pelo Prof° Dr° Nereu José Giacomolli (2020), 

pensando em um recorte para este campo, na qual vários professores internos e externos ao 

Programa de Pós-Graduação em Ciências Criminais da Pontifícia Universidade Católica do Rio 

Grande do Sul, evidenciam pontos criminológicos, jurídicos, sociais, econômicos, e demais, acerca 

dos efeitos gerados pelo COVID-19 nas ciências criminais. Mas mais que ler a obra toda, convido, 

em especial, para leitura atenta do capítulo intitulado “O Mito da Democracia Racial em tempos 

de pandemia”, escrito pela Profª Drª Clarice Beatriz da Costa Söhngen, que nos faz encontrar 

como exatamente essa preocupação posta pela Evaristo através do seu conto, de manter a 

esperança, mas não estar cegos, se faz necessária e urgente, pois é preciso repensar as estruturas 

sociais, e como enfatiza a Profª Clarice “Os mitos acerca da democracia racial também 

correspondem a uma história contada, mas que continua contada do mesmo modo apesar de 

tempos diferentes” (p.132), visto que o estado de pandemia se tornou um desafio para o Brasil 

(Estado Democrático de Direito) em seu enfrentamento, e como a Profª destaca “o racismo é um 

sistema estruturante com preconceitos que fundamentam desigualdades com base na raça ou 

etnia. Consequentemente, os negros irão sofrer mais severamente os impactos da pandemia” 

(p.138), ainda mais considerando que a população negra no Brasil representa mais da metade da 

população, levantando a bola reflexiva para ações que dizem igualitárias, mas esquecem dos 

mitos democráticos, inclusive, racial, submetendo, novamente, os corpos negros aos processos 

que se lutam constantemente para sair.   
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