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RESUMO 

 

O objeto do presente trabalho compreende o estudo do conceito de pessoa, da dignidade 
humana, dos direitos humanos, dos direitos fundamentais, e da análise sobre a efetivação de 
tais direitos frente às necessidades de indivíduos pertencentes aos chamados grupos 

vulneráveis, perpassando pelo contexto das variadas formas de violência ocorridas nesse 
meio. Evidencia-se ainda sobre a importância do entendimento claro a respeito do contexto 

histórico da humanidade, às vistas da assimilação do conteúdo da dignidade humana, pois este 
é elaborado sob perspectivas variadas e complementares, relacionado com os avanços e os 
retrocessos que definem cada momento histórico.  Tais momentos históricos apontam para 

possibilidades e impasses da questão da dignidade humana, sobre tudo dos chamados grupos 
vulneráveis. A respeito dos avanços vemos a questão de que o homem torna-se cada vez mais 

consciente de Si e do Outro, já em relação aos impasses vemos os sistemas estruturais de 
poder, tanto macro ou micro social. Tais sistemas levam as mais diversas formas de violação 
de direitos e acabam por resultar na negação de direitos fundamentais para uma vida digna. 

Pondera-se que quando pessoas, individualizadas ou em grupos vulneráveis ficam expostas à 
negação dos direitos fundamentais, isso se caracteriza como uma violência, e conclui-se que 

esta violência nada mais é do que a negação dos direitos fundamentais  permitidas tanto 
Estado, quanto por outros semelhantes. Cabe ao Estado garantir a dignidade, a proteção e a 
igualdade em toda a extensão de seu significado.  Quando não há proteção dos direitos 

fundamentais, existe então, a quebra dos direitos universais dos grupos vulneráveis e se o 
Estado não consegue fazer valer o direito de outrem cabe ao Direito Internacional fazê- lo. 

Questiona-se, portanto, a respeito do papel do Estado frente a esses direitos 
constitucionalizados e, se há a práxis da efetiva proteção aos grupos vulneráveis. Ao se valer 
de raciocínio hipotético-dedutivo, por meio de pesquisa bibliográfica e documental, descritiva 

e exploratória, esta pesquisa conclui que, em pleno século XXI a crueldade para com 
pacientes com distúrbios mentais, bem como com os indivíduos pertencentes aos grupos 

vulneráveis ou minorias, deflagra características medievais no trato à pessoa humana, e o 
âmbito da Lei prossegue sendo explicitamente desrespeitado à luz dos Direitos da 
Personalidade, Direitos Fundamentais, arrolados no preâmbulo do artigo 5º da Constituição 

Federal de 1988, ferindo os fundamentos da dignidade da pessoa humana, conquistados com 
sobremodo empenho. Ainda que os direitos históricos dos homens estejam positivados isso 

não garante que estes mesmos direitos serão negados.  
 
Palavras-chave: Constituição. Dignidade humana. Direitos humanos. Estado. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

The object of the present work comprises the study of the concept of person, human dignity, 
human rights, fundamental rights, and the analysis of the effectuation of such rights in face of 
the needs of individuals who belong to the so-called vulnerable groups, passing through the 

context of various forms of violence in the environment. The importance of a clear 
understanding of the historical context of the humanityis also highlighted, from the standpoint 

of the content assimilation of human dignity, which was elaborated from different 
andcomplementary perspectives,and alsorelated to the advances and setbacks that define each 
historical moment. Such historical moments pointto possibilities and impasses on the subject 

of human dignity, especiallyabout the so-called vulnerable groups. Regarding the 
advances,weobserve that men becomes increasingly aware of themselves and of others, while 

regarding to impasses we observe the structural power systems, either macro or micro-social. 
Such systems lead to several forms of violation of rights and end up resulting in the denial of 
fundamental rights that are part of a dignified life. It is considered that when people are either 

individualized or in vulnerable groups exposed to the denial of fundamental rights, this is 
characterized as violence, and it is concluded that this violence is nothing more than the 

denial of fundamental rights which is permittedboth by the state and fellows. It is up to the 
state to guarantee dignity, protection and equality to the whole extent of its meaning. When 
there is no protection of fundamental rights, there is a breach of the universal rights of 

vulnerable groups and if the state cannot guarantee the rights of individuals, it is up to 
international law to do so. Therefore, the role of the State related to these constitutionalized 

rights is questioned and also if the praxis of effective protection to vulnerable groups exists. 
From the hypothetical-deductive analysis through bibliographic, documentary, descriptive and 
exploratory research, this study concludes that in the 21st century the cruelty to mentally ill 

patients, as well as individuals who belong to vulnerable or minority groups, unleashes 
medieval treatments to humans, and the scope of the Law continues to be explicitly 

disrespectedfrom the perspective of the Rights of Personality, Fundamental Rights, listed in 
the preamble of Article 5 of the Federal Constitution of 1988, disrespecting the bases of 
human dignity, conquered with great commitment. Although the historical rights of men are 

established, this does not guarantee that thesesame rights will not be denied.  
 

Keywords: Constitution. Human dignity. Human rights. State. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

O objeto do presente trabalho compreende o estudo do conceito de pessoa, da 

dignidade humana, dos direitos humanos, dos direitos fundamentais, e da análise sobre a 

efetivação de tais direitos frente às necessidades de indivíduos pertencentes aos chamados 

grupos vulneráveis, perpassando pelo contexto das variadas formas de violência ocorridas 

nesse meio.  

É importante frisar o papel do Estado frente à esses direitos, e se está atuando na 

devida proteção que lhe cabe responsável, pois a dignidade humana é a base axiológica dos 

direitos humanos, fundamentais e da personalidade, constituindo-se, ainda, como fundamento 

do Estado democrático de direito,capaz de legitimar o poder constituído e dirigir os fins 

estatais e sociais, servindo como guia à atuação concreta de cada uma das funções (legislativa, 

executiva e judiciária).  

Enfrentar-se-á no presente estudo, a problematização relacionada com o fato de  

deslindar sobre quem detém o poder de fato, e o que oportuna o formato da violência tal qual 

como se conhece atualmente, enfatizando sobre a vulnerabilidade e os direitos da 

personalidade, com a incógnita a ser esclarecida: direito de quem? 

O estudo, para tanto, utilizará o método hipotético dedutivo e topologicamente será 

desenvolvido em 7 capítulos, a partir desta introdução. No capítulo 2, será abordada a 

Constituição, os direitos e a dignidade da pessoa humana, fundamentando as conquistas 

teóricas sobre os direitos fundamentais e o enfoque histórico da concretização da Constituição 

na concretização da dignidade da pessoa humana.  

O capítulo 3, intitulado Violência e Poder, tratando das variadas forma de violência, e 

como ela se materializa (ou não), desde épocas passadas até discussões sobre a pós-

modernidade. Aqui discute-se que a violência, sendo uma privação de direitos e liberdade, 

rege outras incógnitas: Direito de quem? Igualdade para quem? 

No capítulo 4 tratar-se-á do tema violência dos grupos vulneráveis, expondo quem está 

em situação vulnerável, sofrendo formas diversas de violência, explícitas ou não, culminando 

na violência psicológica, que atua como uma doença crônica e perspicaz, onde trabalha 

destruindo a dignidade conquistada à duras penas. 

No capítulo 5 o tema discutido está voltado sobre como a família, como formação 

social, a qual deveria ser um conjunto de pessoas reunidas pelo amor, pelo afeto e pela 

proteção de seus membros, em muitos dos casos, pode desenvolver o adoecimento de uma 
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criança ou adolescente, ocasionando problemas em um futuro adulto, sendo uma forma de 

violência velada, como expressado no capítulo 6. 

Destarte, as condições psicológicas da criança e futuro adulto, dependerá 

exclusivamente de um ambiente suficientemente bom que propicie saúde mental, a qual, 

como relatado no capítulo 7, está cada dia mais comprometida, sendo comprovado que a  

psique, , está intimamente relacionada com a criminalidade e, portanto, a constituição da 

psique, está relacionada com o desenvolvimento da pessoa humana, e, o detrimento do 

cuidado com a psique, problematiza a conduta de algumas pessoas, ocasionando pacientes 

com distúrbios mentais, os quais também precisam de atenção do Estado, pois inserem-se 

entre os indivíduos vulneráveis, devendo estes, serem amparados na práxis pela Constituição.  

 

 

2 A CONSTITUIÇÃO, OS DIREITOS E A DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA 

 

2.1 CONSTITUCIONALISMO E DIREITOS HUMANOS 

 

Tratando-se de situação histórica, em meados do século XVIII, surgiu a expressão 

‗direitos do homem‘, porém não havia uma definição explícita sobre seu significado, contanto 

que entre 1770 e 1780, as pessoas consideravam tais direitos como se sendo uma obviedade, 

ou seja, que não necessitam de nenhuma justificação de existir. 

 De acordo com a historiadora Lynn Hunt (2009, p. 23)―ninguém apresentou uma lista 

precisa desses direitos antes de 1776 (a data da Declaração de Direitos da Virgínia redigida 

por George Mason).‖ 

Em relação à história latino-americana moderna, Jelin (1994, p.115) discorre que ainda que a supremacia de regimes autoritários e os autoritarismos ‗sociais‘ diminuíram (ou involuíram), a consciência dos direitos dos cidadãos não acompanhou esse processo, posto que nos anos da década de 1980, ―recuperação dos 

direitos‖ de democracia foi acompanhada de grandes violações.  

Tratando de uma ênfase mais contemporânea, houveram modificações políticas e de 

disputas que afetaram a expressão citada, em observância, as barbáries ocorridas nas duas 

grandes guerras, fizeram com que a preocupação com a violação dos direitos humanos 

ganhasse destaque no cenário internacional, e esta preocupação resta demonstrada no 

preambulo da Declaração Universal dos Direitos Humanos (DUDH) de 1948, da Organização 

das Nações Unidas (ONU): 
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Considerando que o reconhecimento da dignidade inerente a todos os 
membros da família humana e dos seus direitos iguais e inalienáveis 
constitui o fundamento da liberdade, da justiça e da paz no mundo; 
Considerando que o desconhecimento e o desprezo dos direitos do Homem 
conduziram a actos de barbárie que revoltam a consciência da Humanidade e 
que o advento de um mundo em que os seres humanos sejam livres de falar e 
de crer, libertos do terror e da miséria, foi proclamado como a mais alta 
inspiração do Homem; Considerando que é essencial a proteção dos direitos 
do Homem através de um regime de direito, para que o Homem não seja 
compelido, em supremo recurso, à revolta contra a tirania e a opressão; 
Considerando que é essencial encorajar o desenvolvimento de relações 
amistosas entre as nações; Considerando que, na Carta, os povos das Nações 
Unidas proclamam, de novo, a sua fé nos direitos fundamentais do Homem, 
na dignidade e no valor da pessoa humana, na igualdade de direitos dos 
homens e das mulheres e se declaram resolvidos a favorecer o progresso 
social e a instaurar melhores condições de vida dentro de uma liberdade mais 
ampla; Considerando que os Estados membros se comprometeram a 
promover, em cooperação com a Organização das Nações Unidas, o respeito 
universal e efectivo dos direitos do Homem e das liberdades fundamentais; 
Considerando que uma concepção comum destes direitos e liberdades é da 
mais alta importância para dar plena satisfação a tal compromisso: A 
Assembléia Geral proclama a presente Declaração Universal dos Direitos 
Humanos como ideal comum a atingir por todos os povos e todas as nações, 
a fim de que todos os indivíduos e todos os órgãos da sociedade, tendo-a 
constantemente no espírito, se esforcem, pelo ensino e pela educação, por 
desenvolver o respeito desses direitos e liberdades e por promover, por 
medidas progressivas de ordem nacional e internacional, o seu 
reconhecimento e a sua aplicação universais e efectivos tanto entre as 
populações dos próprios Estados membros como entre as dos territórios 
colocados sob a sua jurisdição (ONU, 1948). 

 

A referida declaração foi elaborada pela Assembleia Geral (AG) da ONU, criada em 

24 de outubro de 1945, logo após o término da Segunda Guerra Mundial, em substituição à 

Liga das Nações, para promover a cooperação internacional e impedir a ocorrência de novos 

conflitos como anteriormente nas duas guerras. Cabe informar que atualmente, seis órgãos 

principais compõem as Nações Unidas: a Assembleia Geral (AG); o Conselho de Direitos 

Humanos (CDH); a Corte Internacional de Justiça (CIJ); o Conselho de Segurança (CSNU); o 

Conselho Econômico e Social (ECOSOC) e o Secretariado Geral (SG). Há também, alguns 

órgãos complementares, de todas as outras agências do Sistema das Nações Unidas, comoo 

Programa Alimentar Mundial (PAM); a Organização Mundial de Saúde (OMS)e o Fundo das 

Nações Unidas para a Infância (UNICEF). 

Enfatizando que os direitos humanos apresentam especial relevância dentre os seis 

órgãos principais que compõem as Nações Unidas, pois, segundo o Centro Regional de 

Informação das Nações Unidas (UNRIC) , o CDH – Comissão de Direitos Humanos―é o 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Assembleia_Geral_das_Na%C3%A7%C3%B5es_Unidas
https://pt.wikipedia.org/wiki/Conselho_de_Direitos_Humanos_das_Na%C3%A7%C3%B5es_Unidas
https://pt.wikipedia.org/wiki/Conselho_de_Direitos_Humanos_das_Na%C3%A7%C3%B5es_Unidas
https://pt.wikipedia.org/wiki/Conselho_de_Direitos_Humanos_das_Na%C3%A7%C3%B5es_Unidas
https://pt.wikipedia.org/wiki/Conselho_de_Seguran%C3%A7a_das_Na%C3%A7%C3%B5es_Unidas
https://pt.wikipedia.org/wiki/Conselho_Econ%C3%B3mico_e_Social_das_Na%C3%A7%C3%B5es_Unidas
https://pt.wikipedia.org/wiki/Secretariado_das_Na%C3%A7%C3%B5es_Unidas
https://pt.wikipedia.org/wiki/Sistema_das_Na%C3%A7%C3%B5es_Unidas
https://pt.wikipedia.org/wiki/Programa_Alimentar_Mundial
https://pt.wikipedia.org/wiki/Organiza%C3%A7%C3%A3o_Mundial_de_Sa%C3%BAde
https://pt.wikipedia.org/wiki/Fundo_das_Na%C3%A7%C3%B5es_Unidas_para_a_Inf%C3%A2ncia
https://pt.wikipedia.org/wiki/Fundo_das_Na%C3%A7%C3%B5es_Unidas_para_a_Inf%C3%A2ncia
https://pt.wikipedia.org/wiki/Fundo_das_Na%C3%A7%C3%B5es_Unidas_para_a_Inf%C3%A2ncia
https://pt.wikipedia.org/wiki/Conselho_de_Direitos_Humanos_das_Na%C3%A7%C3%B5es_Unidas
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órgão criado pelos Estados-membros, tendo em vista reforçar a promoção e a proteção dos 

direitos humanos no mundo inteiro‖ (ONU, 1990). 

Como visto, a criação da ONU em 1945, e a confecção da Carta das Nações Unidas 

demonstraram a necessidade de reafirmar os direitos inerentes a todos os seres humanos e 

suas liberdades fundamentais. Nas palavras de Marilena Chauí (2006, p. 9) afirma que ―as 

declarações dos direitos ocorrem nos momentos de profunda transformação social e política, 

quando os sujeitos sócio-políticos têm consciência de que estão criando uma sociedade nova 

ou defendendo a sociedade existente contra a ameaça de sua extinção.‖ 

Portanto,é fato que a Declaração das Nações Unidas de 1948, empregou a expressão 

Direitos Humanos, e referindo-se à Constituição brasileira de 1988 (CF/88), esta, tratou deste 

assunto como sendo Direitos e Garantias Fundamentais, bem como o Código Civil brasileiro 

trata como Direitos da Personalidade. Salientando então, que estes termos, não devem gerar 

confusão, tendo em conta que todas essas designações se orientam a fim de completar 

atributos da personalidade humana merecedores de proteção jurídica, mudando apenas o 

plano em que a personalidade humana se manifesta.  

De acordo com a (ONU, 1948), os direitos humanos são definidos como: 

 

Human rights are rights inherent to all human beings, regardless of race, sex, 
nationality, ethnicity, language, religion, or any other status. Human rights 
include the right to life and liberty, freedom from slavery and torture, 
freedom of opinion and expression, the right to work and education, and 
many more. Everyone is entitled to these rights, without discrimination.

1
 

 

Desta forma, os direitos humanos estão positivados em tratados internacionais, ou seja, 

os instrumentos internacionais que tutelam os direitos humanos são visivelmente 

universalistas, como se pode observa no teor do item 5 da Declaração e Programa de Ação de 

Viena, Conferência Mundial sobre Direitos Humanos realizada de 14 de junho de 1993: 

 

5. Todos os Direitos Humanos são universais, indivisíveis, interdependentes 
e interrelacionados. A comunidade internacional deve considerar os Direitos 
Humanos, globalmente, de forma justa e eqüitativa, no mesmo pé e com 
igual ênfase. Embora se deva ter sempre presente o significado das 
especificidades nacionais e regionais e os diversos antecedentes históricos, 
culturais e religiosos, compete aos Estados, independentemente dos seus 
sistemas políticos, econômicos e culturais, promover e proteger todos os 
Direitos Humanos e liberdades fundamentais (OEA, 1969). 

                                                                 
1
 Direitos inerentes a todos os seres humanos, independentemente de raça, sexo, nacionalidade, etnia, idioma, 

religião ou qualquer outro status . Direitos humanos incluem o direito à vida e à liberdade, a liberdade da 

escravidão e da tortura, a liberdade de opinião e de expressão, o direito ao trabalho e a educação e muito mais. 

Todos têm direitos a esses direitos, sem discriminação (ONU, 1948, t radução nossa). 
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Fato é que o caráter universal outorgado aos direitos humanos, leva à definição de 

valores universais, bem como sua relação com a diversidade cultural, posto que os direitos 

descritos na DUDH de 1948 têm matriz cultural na modernidade ocidental, então, 

auniversalização dos direitos humanos pode ser considerada uma característica ocidental.  

Como corrobora Jelin (1994), a origem do termo (e tema) Direitos Humanos está relacionada 

com a modernidade ocidental, como enfoque na burguesia, frente ao poder e aos privilégios 

das monarquias, nas palavras da autora ―[...] o desenvolvimento dos direitos de cidadania 

social por meio do Estado de bem-estar mais do que complementar ou expandir os direitos 

civis pode chegar a substituir o ideal de cidadão responsável pela realidade do cliente [...] ‖ 

(JELIN, 1994, p.119). 

Narciso Leandro Xavier Baez (2012, p. 66), colabora em seus estudos, para o 

entendimento conceitual dos direitos humanos, às vistas de duas dimensões: 

 

[...] direitos humanos (gênero) são um conjunto de valores éticos, 
positivados ou não, que têm por objetivo proteger e realizar a dignidade 
humana  em suas dimensões: básicas (protegendo os indivíduos contra 
qualquer forma de coisificação ou de redução do seu status como sujeitos de 
direitos) e cultural (protegendo a diversidade moral, representada pelas 
diferentes formas como cada sociedade implementa o nível básico da 
dignidade humana). 

 

O conceito apresentado pelo referido autor, possibilita adiscussão filosófica das 

diferentes morais existentes, ao associar os direitos humanos a um conjunto de valores éticos. 

Esta discussão permite extrair as bases comuns das diferentes morais existentes, que vão 

servir para uma aproximação cultural, a qual, ao mesmo tempo em que exige o respeito 

universal dos valores protegidos por esses direitos, por meio da observância da dimensão 

básica da dignidade humana, preserva as peculiaridades morais adotadas por cada grupo 

social para o desenvolvimento de uma segunda dimensão: a cultural dessa dignidade. 

Hannah Arendt (2004, p. 332-333) ao tratar dos direitos humanos da segunda 

dimensão, expõe que tais direitos não nascem de uma só vez, e que estão em constante 

construção e reconstrução, fato que impede que sejam passíveis de fundamento absoluto. 

Afirma ainda, que nessa dimensão é que aparecem os novos níveis de direitos humanos, 

criados como resposta às demandas surgidas no seio social, dentro dos limites econômicos, 

políticos e culturais da época em que são proclamados.  
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A compreensão da existência de duas dimensões de direitos humanos permite uma 

avaliação objetiva de casos concretos, pois, ao mesmo tempo em que se busca a proteção 

universal da dimensão básica da dignidade humana, respeitam-se as diferenças morais 

adotadas por cada sociedade. 

A crítica de Hannah Arendt aos direitos humanos tem como foco central, justamente a 

questão do seu caráter universalista, o qual é uma controvérsia até hoje entre os estudiosos do 

tema. É importante destacar que Arendt não utiliza o tema dos direitos humanos, em nenhuma 

de suas obras, como foco principal de suas pesquisas, e que não existe nos livros da autora um 

desenvolvimento sistemático no que diz respeito às questões dos direitos humanos. 

Mas, o fato de Arendt não trazer o tema dos direitos humanos como foco principal de 

suas pesquisas, não faz dele um tema menor dentro de suas obras, e os exemplos pela autora 

para personificar a fragilidade daqueles que argumentam que os direitos humanos seriam 

universais, é justamente o exemplo dos apátridas e refugiados, daqueles que em sua época 

seriam os grupos de indivíduos mais vulneráveis. 

Arendt (2007) relata que no jusnaturalismo, que inspirou o constitucionalismo,  os 

direitos humanos eram uma verdade evidente, estando acima de qualquer dúvida, ou seja, 

transcendente. A autora, em sua análise sobre Thomas Jefferson (símbolo de poder da época) 

na redação da Declaração de Independência dos Estados Unidos da América (EUA), observa 

que para ele, os direitos antes inalienáveis, baseados na igualdade dos homens, não eram 

evidências e nem transcendentes, exigindo, a partir daí, o acordo e o consenso entre os 

homens que estavam organizando uma comunidade política nesta época : 

 

Jefferson declara que certas ‗verdades são evidentes por si mesmas‘, pois 
desejava colocar o consenso básico entre os homens da Revolução acima de 
discussão e de argumentação; como axiomas matemáticos, elas deveriam 
expressar ‗crenças humanas‘ que não dependessem, de seu próprio arbítrio, 
mas guiassem involuntariamente a ‗evidência proposta à sua mente‘. Ao 
dizer, porém, ‗Sustentamos que essas verdades são evidentes por si mesmas‘, 
ele admitia, embora talvez sem ter consciência disso, que a asserção ‗Todos 
os homens são criados iguais‘ não é evidente por si mesma, mas exige 
acordo e consentimento – essa igualdade, para ser politicamente relevante, é 
questão de opinião, e não ‗a verdade‘ (ARENDT, 2007, p. 149). 

 

Desta forma, para Arendt, a igualdade dos homens não é algo ―dado ao indivíduo ao 

nascer‖, negando a afirmação de que ―todos os homens nascem livres e iguais, pois tal 

igualdade somente é obtida, posteriormente por meio da organização política dos homens. ‖ 

Até mesmo a liberdade está ligada às relações de poder na sociedade, pois os homens 

são livres – diferentemente de possuírem o dom da liberdade. Diante disto, a ação se 
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descaracteriza quando deixa de ser livre, perdendo a capacidade de inovação, ou seja, ―passa a 

ter caráter exclusivamente instrumental, na medida em que articula meios para alcançar fins 

previsíveis de acordo com um jogo de poder e barganha dos contendores‖ (PINHEIRO ; 

SOUZA, 2014, p. 16). 

Arendt defende, portanto, a participação política livre como elemento constituinte de 

qualquer comunidade política e democrática, não há critérios superiores ou substitutos do agir 

(a liberdade), pois a ação é livre em si mesma.  

É importante frisar que a ação se configura, por meio do discurso, envolto em 

promessas e pactos que demandam a necessidade da esfera pública, onde vê-se um mundo 

forjado pela diversidade da ação da palavra. Pinheiro e Souza (2014) esclarecem que isso 

difere do pensamento filosófico, que opera na solidão do pensamento, ou seja, num diálogo 

do ―eu consigo mesmo‖, enquanto que o pensamento político contempla a participação de 

outras pessoas (pluralismo), sendo um diálogo do ―eu com os outros‖ e, exigindo a presença 

real de outros indivíduos, para haver a ação. Os autores discorrem: 

 

Nenhuma outra atividade humana, portanto, precisa tanto do discurso quanto 
a ação política. Nas demais atividades, o discurso desempenha papel 
referente à comunicação e informação que, por mais importantes que sejam, 
podem ser feitos em silêncio, substituídos por uma linguagem de sinais, ou 
pela linguagem do computador. Mas na ação e no discurso, os homens se 
mostram o que efetivamente são: revelação ativa de suas falas no palco da 
ação política (PINHEIRO; SOUZA, 2014, p. 17). 

 

Evidencia-se, em relação a isso, que Arendt defende a capacidade humana de formular 

juízos políticos, pois esta ação permite considerar as coisas não apenas do próprio ponto de 

vista, mas na perspectiva do outro, ou de todos os que estejam participando. O que Kant 

denominou de ―mentalidade alargada‖, está relacionada com a capacidade do indivíduo de 

pensar no lugar do outro, o êxito desse juízo: 

 

[...] repousa em uma concórdia potencial com outrem, e o processo pensante 
que é ativo no julgamento de algo não é, como o processo de pensamento do 
raciocínio puro, um diálogo de mim para comigo, porém se acha sempre e 
fundamentalmente, mesmo que eu esteja inteiramente só ao tomar minha 
decisão, em antecipada comunicação com outros com quem sei que devo 
afinal chegar a algum acordo (ARENDT, 2009, p. 274).  

 

Sobre este pensamento, o termo senso comum (sensus communis) está relacionado 

com o discernimento de quem julga, possibilitando a interação dos sujeitos. A principal crítica 

de Arendt neste aspecto, corresponde ao mecanismo político de substituição da participação 
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do cidadão nas decisões tomadas, pois deste modo, o povo perde o poder capacitivo, e não 

toma parte das decisões políticas que são do seu interesse. E uma vez excluídos da ação 

política, não podem modificar o cenário adotado por uma minoria de representantes, advindos 

de partidos políticos, que passam a decidir em nome da maioria, ou seja, governar virou 

assunto de poucos especialistas administrando a política que é essencialmente pública.  

Mas este quadro pode ainda piorar, quando ocorrem a ação de alguns demagogos ou 

corruptos, governando apenas para si, baseando-se em seus interesses, e assim, o cidadão só é 

livre para eleger, não podendo agir de forma igualitária com os especialistas políticos. Nas 

palavras de Arendt: 

 

Mesmo que exista comunicação entre representantes e eleitor, entre nação e 
parlamento [...], essa comunicação nunca é entre iguais, mas entre aqueles 
que aspiram a governar e aqueles que consentem em ser governados. De 
fato, faz parte da própria natureza do sistema partidário substituir a fórmula 
‗governo do povo pelo povo‘ por ‗governo do povo por uma elite emanada 
do povo(ARENDT, 1988, p. 221).  

 

Com este enredo, sempre haverá como resultado, um governo de minoria (não 

paraminorias), com relações e pactos que interessam a poucos, mas mantêm a maioria 

alienada. Tal forma de governo parece democrático, pois aparentemente se volta para os 

interesses do povo, mas fundamentalmente visa atender os privilégios particulares.  

Pinheiro e Souza (2014, p. 19) ao analisarem os pensamentos de Arendt, discorrem 

que os partidos políticos, não podem ser vistos como órgãos efetivamente populares, pois são 

instituições que detêm o monopólioda ação política (e ocasionam a divisão entre si) ou grupo 

de interesses ―(os lobbies), e assim, descaracterizam o sentido público da política.‖ 

A reflexão acerca desse objeto consiste em manter a mente aberta, para ponderar um 

dado problema, ou seja, se o governante tem a autonomia de representar o cidadão ausente, 

que realmente o faça com atitude de pôr-se no lugar do outro de fato, não acatando o que 

poderia beneficiá-lo, e sim em prol de todos, incluso os considerados ‗diferentes‘: 

 

Quanto mais posições de pessoas eu tiver presente em minha mente ao 
ponderar um dado problema, e quanto melhor puder imaginar como eu 
sentiria e pensaria se estivesse em seu lugar, mais forte será minha 
capacidade de pensamento representativo e mais válidas minhas conclusões 
finais, minha opinião (ARENDT, 2009, p. 299).  
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As considerações de Hannah Arendtsobre a liberdade, a importância do pensamento, 

dos direitos humanos e sobre o poder do povo, irrompe como antíteses à destruição causada 

por poderes políticos totalitários. 

Jelin (1994, p.119) corrobora com as ideias de Arendt, no tocante à crítica sobre o 

perigo da simplificação dos direitos de cidadania, atribuindo tais direitos à práticas concretas, 

―como votar nas eleições ou gozar de liberdade de expressão, e receber benefícios públicos‖, 

mesmo sendo reflexo das práticas que constituem o eixo das lutas em prol dos direitos, 

respaldando que o conceito de cidadania vai além, pois sua luta associa-se às relações de 

poder, assunto que será tratado mais adiante. 

Assim, o poder ‗dita‘ as lutas sobre quem poderá dizer ‗o quê‘ no processo de definir  

quais são os problemas comuns e de que forma serão abordados. Tal perspectiva implica, 

segundo Hannah Arendt, na questão a partir de uma premissa: ―o direito básico e o direito de 

ter direitos‖ (ARENDT, 1989, p. 330).  

Salientando, que a referida autoraenfatiza que alguns grupos de pessoas não 

conseguem ter acesso ao direito de cidadania (exigido pelo Estado), devido a certas condições 

ditadas pelo poder dominante, exemplificando novamente os grupos de apátridas e os 

refugiados (do qual a autora fez parte). Aesses, de acordo com Arendt (1989), são negados 

direitos básicos, considerados até então universais pela tradição jusnaturalista, e desta forma, 

tais grupos minoritários, perderam o que ela intitulou de direito a ter direitos. 

 

2.2 DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA:E OS FUNDAMENTOS KANTIANOS SOBRE 

A PERSONALIDADE 

 

A perspectiva personalista não parte da subjetividade, estando atrelada à 

intersubjetividade, e esta por sua vez,  no sentido da dissolução do homem no social, mas 

antes da abertura do homem – incomunicável e subsistente – ao outro, abertura esta, 

constitutiva da sua realidade.Comparato (2001, p. 01) disserta que a conceituação da 

dignidade humana é tarefa complexa pois engloba aspectos da esfera religiosa, filosófica e 

científica, sendo impossível atribuir definição jurídica para tal, por representar noção 

filosófica da condição humana, associada às suas imensuráveis manifestações de 

personalidade. 

Daniel Sarmento (2016, p. 49) salienta que na filosofia houveram 

diversastransformações, que auxiliaram nas modificaçõesde tais manifestações, assim, o autor 

escreve que ―Com Hegel, a historicidade do sujeito e da razão foram postas em evidência, em 
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sentido oposto à matriz Kantiana, assim como ressaltada a importância do reconhecimento 

intersubjetivo‖, ―o romantismo de filósofos como Schller e Heder chamou a atenção para o 

enraizamento cultural das pessoas e para os seus sentimentos, valorizando-os‖ e ―o chamado 

‗giro linguístico‘, nas das variadas vertentes, rechaçou a ‗filosofia da consciência‘, tirando o 

foco do sujeito e deslocando-o para as relações intersubjetivas, mediadas pela linguagem.‖ 

Hegel, em Princípios da Filosofia do Direito, trata da existência da vontade livre, da 

―liberdade consciente de si‖, onde entende que a personalidade somente começa com a 

consciência que o sujeito tem de si, segundo sua vontade natural. Pontua ainda, que a 

importância das liberdades é o fundamento da própria personalidade, que entende ser a 

vontade do sujeito individual, que o torna uma pessoa. Portanto, a vontade livre em si e para 

si, tal como se revela no seu conceito abstrato, faz parte da determinação específica do 

imediato, sendo  a vontade do sujeito, vontade individual, encerrada em si mesma(HEGEL, 

1997, p.39). 

Dos pensamentos de Immanuel Kant sobre a dignidade:―age de tal maneira que uses a 

humanidade, tanto na tua pessoa como na pessoa de qualquer outro, sempre e 

simultaneamente como um fim, e nunca como um meio‖, ao ponto que não está condicionada 

a qualquer preço, não podendo ser substituída, trocada ou comprada, haja vista que ―no reino 

dos fins tudo tem ou um preço ou uma dignidade‖ (KANT, 2007, p. 73 e 77). Entende-se, de 

acordo com este filósofo, que quando uma coisa tem um preço, pode-se pôr em vez dela 

qualquer outra como equivalente; mas quando uma coisa está acima de todo o preço, e, 

portanto, não permite equivalente, então tem ela dignidade.‖  

O pensamento Kantiano, por sua vez, inaugurou novo alicerce para a dignidade 

humana, ao substituir os postulados cristãos pela razão pautada na autodeterminação moral do 

indivíduo, o que permitiu um sentido universal ao conteúdo da dignidade humana (PERA 

JUNIOR, 2017, p. 31).Daniel Sarmento (2016, p. 107-108), analisando a filosofia Kantiana, 

apresenta três pontos fundamentais, a seguir: 

 

Em primeiro lugar, deve notar que, para Kant, tratar uma pessoa como fim 
significa respeitá-la como um sujeito racional, capaz de fazer escolhas e de 
se autodeterminar. Assim, não é lícito constranger, manipular ou mentir para 
uma pessoa, ainda que se considere que o resultado da ação reverta em seu 
próprio benefício. A teoria Kantiana é essencialmente antipaternalista. Em 
segundo lugar, há eu se atentar para o fato e a interdição contida no 
imperativo categórico é de que as pessoas sejam tratadas apenas como 
meios. Não veda que, em alguma medida, uma pessoa se valha de outra para 
atingir os fins que persegue. Quando, por exemplo, um indivíduo contrata os 
serviços de um profissional para pintar as paredes de sai casa, ele se utiliza 
dessa pessoa para perseguir um fim que é seu, mas nada há de errado nisso. 
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O pintor, por sua vez, também visa a obter um fim de quem o contratou – o 
recebimento do pagamento pelos seus serviços. As vontades das partes se 
ajustam e ninguém é tratado pelo outro como um mero objeto. Em regra, 
quando celebramos um contrato, não tratamos o outro contratante apenas 
como um instrumento para servir os nossos interesses, pois a celebração 
pressupõe o exercício da autonomia de ambas as partes. Ao exprimir o seu 
consentimento, casa contratante age como sujeito raciona, e não como um 
simples objeto, não se cogitando a priori, portanto, em ofensa ao imperativo 
categórico. Finalmente, para Kant, o indivíduo também não poder tratara a si 
próprio como um mero objeto. Ele deve tratar a humanidade, que carrega em 
si, sempre como um fim. Nas suas palavras, ‗em todas as suas ações, tanto 
nas que se dirigem a ele mesmo como nas que se dirigem a outros seres 
racionais, ele (o homem) tem sempre de ser considerado simultaneamente 
um fim.‘ Por isso, Kant considera imorais certas ações individuais que, 
embora não causem danos a terceiros, deixam de exprimir o necessário 
respeito à humanidade de quem as pratica. Com base nesta ideia, ele se opôs, 
por exemplo, ao suicídio e, até mesmo, ao sexo casual, que, na sua ótica, 
degrada quem o praticasse. 

 

O autor supracitado afirma que houve degradação na imagem do homem como ser 

racional, na psicologia, considerando que os ―avanços no campo das ciências sociais 

afastaram definitivamente a compreensão incorpórea e desenraizada de pessoa alentada por 

alguns filósofos iluministas, ao adentrarem a importância dos vínculos sociais, da cultura e do 

‗olhar do outro‘ para a formação da subjetividade.‖ 

Assim, ainda corroborando com Sarmento, o termo dignidade, ao longo do tempo, tem 

sido usado com três diferentes sentidos: status, virtude e valor intrínseco: 

 

[...] a dignidade surgiu como ideia que exprimia o elevado status de 
indivíduos que ocupavam funções sociais proeminentes. Ela não tinha 
conotação universal, nem era associadas aos direitos humanos, sendo 
atributo de poucos, no contexto de sociedades estamentais e profundamente 
hierarquizadas. Apesar das mudanças paradigmáticas relativas à 
compreensão sobre a pessoa humana e seus direitos, ocorridas desde o 
Iluminismo, a ideia da dignidade como status tem ainda hoje projeções 
relevantes, conscientes ou não, na cultura social, política jurídica de muitas 
sociedades contemporâneas, especialmente nas que mantem fortes traços 
desigualitários, como a brasileira. Ela se mantem, por exemplo, em nossa 
linguagem comum, em que a dignidade é por vezes associada ao exercício de 
funções tidas como nobres. É nesse sentido que se alude à dignidade de 
certos cargos públicos. Outro significado corrente de dignidade se liga à 
‗conduta digna‘. Fala-se em dignidade quando se considera louvável e altivo 
o comportamento de uma pessoa diante de circunstancias em geral adversas. 
A dignidade, nesse sentido, consiste numa espécie de virtude, que pode ser 
associada a certas pessoas não pelo seu status social, mas pelas suas ações e 
postura. Diz-se, por exemplo, que o réu se comportou com dignidade ao ser 
preso; que o doente terminal suportou com dignidade o sofrimento dos seus 
últimos dias. Em alguns discursos, essa dignidade contingente incorpora, ao 
lado da dimensão moral, também uma faceta estética. Nessa linha o filosofo 
e poeta romântico alemão Friedrich Schiller definiu a dignidade como a 
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expressão de uma nobre disposição mental‘, que envolve o autocontrole de 
instintos naturais. A mais expressiva manifestação de dignidade para 
Schiller, seria a ‗calma no sofrimento.‘ Nesta compreensão, a dignidade 
também não é um atributo universal dos seres humanos, pois muitos se 
portam de maneira indigna. Ela depende das atitudes dos indivíduos, das 
suas escolhas, do seu comportamento. No direito contemporâneo, a palavra 
‗dignidade‘ tem sido usada em um terceiro sentido, geralmente associados 
aos direitos humanos. A dignidade é empregada como qualidade intrínseca 
de todos os seres humanos, independente do seu status e da sua conduta  
(SARMENTO, 2016, p. 103-104). 

Evidencia-se mais uma vez sobre importância do entendimento claro a respeito do 

contexto histórico da humanidade, às vistas da assimilação do conteúdo da dignidade humana, 

pois este, é elaborado sob perspectivas variadas e complementares, relacionado com os 

avanços e os retrocessos que definem cada momento histórico.  

Neste ponto, a ideia defendida por inúmeros filósofos, dentre os quais Immanuel Kant, 

é de que o processo histórico e dialético revela-se de suma importância, senão para a 

descoberta de direitos relacionados à própria dignidade, ao menos como atributo perene, 

sujeito ao processo histórico para declarar os valores inerentes à condição humana (PERA 

JUNIOR, 2017, p. 25). 

Bonavides (2008, p. 578), corroborando  a respeito da ênfase no conhecimento 

histórico da sociedade, tambémafirma que maior relevância foi concedida ao tema dignidade 

humana após a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, tendo aDUDH de 1948 como marco 

histórico, texto que foi elevado a código das nacionalidades com o intuito de promover, sem 

distinção de raça, sexo e religião, o respeito à dignidade humana. 

Assim, passa-se a haver uma inclinação para constituições mais humanistas, com a 

participação dos Estados, com inclusão da temática dos direitos sociais em suas constituições. 

As constatações das revelações dos horrores da Segunda Guerra, e da possibilidade de que 

milhares de pessoas concordavam com o extermínio de seres humanos, levaram à necessidade 

de colocar a dignidade humana no plano internacional e interno como valor máximo nos 

ordenamentos jurídicos e também princípio orientador da atuação do Estado e dos organismos 

internacionais (BARCELLOS, 2011, p. 129-130).  

Reafirmando tal cenário Szaniawski (2005, p. 55-57) enfatiza, que as duas grandes 

Guerras Mundiais foram responsáveis por transformações na economia e nas sociedades. De 

um total desrespeito pela vida humana e pela liberdade do homem, presente nos regimes 

totalitários, as constituições passaram a regulamentar relações jurídicas fundamentais, e uma 

crescente ‗descodificação do direito‘, com a subordinação das normas aos princípios e valores 

inseridos na Constituição. 

Em suma, a relevância dada à dignidade humana, ocasionou uma busca de valores que 



21 
 

pudessem explicar e dirigir as ações do Estado e do direito, bem como na reestruturação da 

ordem política e jurídica, por intermédio da qual, o indivíduo foi elevado como o início e o 

fim do debate jurídico,de modo que, nas palavras de Bonavides (2008, p. 646) ―no Estado 

democrático de direito, os demais princípios estão fundamentados na dignidade humana, sob a 

qual emergem, cuja ausência destitui o sentido ou valor da própria liberdade.‖ 

O pensamento de Kant, o qual tem o homem como um fim em si mesmo e não uma 

função do Estado, da sociedade ou da nação, ilustra que o Direito e o Estado é que devem se 

organizar em benefício dos indivíduos, por isso a importância da separação dos poderes e do 

princípio a legalidade para assegurar a liberdade (BARCELLOS, 2011. p. 128). 

Sarlet pontua que Imannuel Kant construiu uma concepção a partir da natureza 

racional do ser humano, destacando a autonomia da vontade como a faculdade de determinar 

a si mesmo e agir em conformidade com a representação de certas leis, e que, apenas nos 

seres racionais poderia ser encontrado, constituindo o fundamento da dignidade da pessoa 

humana (SARLET, 2019, p.39-40). 

A dignidade humana é considerada um tema complexo, por conjugar aspectos 

descritivos ou empíricos com elementos normativos ou avaliativos, sendo que a autonomia 

aparece como o elemento mais frequente apontado da dignidade humana, como pode-se 

observar nos estudos Kantianos, que afirmam que ―a autonomia é, portanto, a base da 

dignidade da natureza humana e de toda a natureza racional‖ e, a autonomia desempenha 

papel fundamental nos estudos de Immanuel Kant (2007, p. 428) sobre a pessoa, e empresta 

ao conceito de dignidade humana, base descritiva ou empírica mais ampla.  

A conexão da dignidade humana com os direitos e os deveres, pode ser expressa pelo 

dever que prevê que, a dignidade humana exige que todos os seres humanos sejam levados a 

sério como pessoas, ou que todos os seres humanos ‗têm o direito‘ de serem levados a sério 

como pessoas. A divergência entre as duas formulações, é de que na primeira o conceito de 

dignidade humana aparece, o que não ocorre na segunda. Porém a dignidade humana pode ser 

suprimida da primeira formulação e inserida na segunda passando a ser: todos os seres 

humanos devem ser levados a sério como pessoas, e a dignidade humana dá a todos os seres 

humanos o direito de serem levados a sério como pessoas.  

A regra da dignidade humana não tem significado independente, haja vista que o 

conteúdo no nível de regra depende diretamente do conteúdo no nível de princípio, de modo 

que a concepção de dignidade humana como regra é possível, mas vazia. A construção como 

regra implica a concepção absoluta da dignidade humana, ao passo que a construção como 

princípio implica a concepção relativa. O teorema de dominação demonstra que a 
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característica essencial da estrutura normativa da dignidade da pessoa humana é o seu status 

como princípio.  

É possível conceber a norma de dignidade humana como um princípio, o qual deve ser 

aplicado por meio de balanceamento. A dignidade humana pode ser objeto de balanceamento, 

ao se aceitar que o conteúdo da garantia da dignidade humana possa ser expresso pela norma 

de deveres, corroborando com Sarlet (2019 ―todos os seres humanos têm de serem levados a 

sério como pessoas‖ e pela norma de direitos ―todos os seres humanos têm o direito de serem 

levados a sério como pessoas.‖ 

Considerada como valor, a dignidade humana é um bem inalienável que não pode ser 

objeto de transação ou renúncia por parte de seu titular, sobrepondo-se, inclusive, à autonomia 

da vontade, quando seu exercício acarretar qualquer forma de subjugação ou de degradação 

da pessoa. Sempre que se mostrar prejudicial à dignidade de quem a está exercendo ou para 

terceiros, estando a dignidade humana acima de todos os preços, não admite qualquer 

substituição por valores, por não existir nada que lhe possa ser equivalente (KANT, 2007, p. 

62). 

A dignidade humana pode, ainda, ser compreendida sob duas premissas: A primeira 

dimensão básica, na qual está a teoria Kantiana, em que se encontram os bens jurídicos 

básicos e essenciais para a existência humana, os quais são necessários para o exercício da 

autodeterminação de cada indivíduo, impedindo a sua coisificação; e a segunda dimensão 

cultural em que se tem importância os valores que variam no tempo e no espaço, os quais 

buscam atender as demandas sociais da época, em cada sociedade, de acordo com as suas 

possibilidades econômicas, políticas e culturais. 

A dimensão básica da dignidade humana representa, conforme Sarlet (2019, p. 49-51), 

uma qualidade própria do indivíduo que vai demandar o respeito por sua vida, liberdade e 

integridade física e moral materializando-se em um conjunto de direitos elementares que 

impedem a coisificação do ser humano a violação desta dimensão da dignidade humana é 

facilmente constatada, já que estará caracterizada em qualquer  situação em que uma pessoa 

venha a sofrer a redução de seu status como sujeito de direitos, para o de mero instrumento  

ou coisa, deixando de ser um fim em si mesmo. 

A dimensão cultural da dignidade humana, por sua vez, representa as formas e as 

condições de como a dignidade humana, em sua dimensão básica, é implementada por cada 

grupo social ao longo da história, franqueando espaço para as peculiaridades culturais e suas 

práticas, variáveis no tempo e no espaço, pois se busca uma compreensão ética das finalidades 

de cada grupo social, a fim de se construírem significados que tenham a capacidade de serem 



23 
 

entendidos interculturalmente (HOFFE, 2005, p. 77-78). 

A dupla dimensão da dignidade humana, permite compreendê-la como limite e como 

tarefa do Estado e da própria sociedade. Limite por tratar-se de atributo que protege o 

indivíduo contra qualquer forma de coisificação, opondo-se, inclusive, contra práticas 

culturais que impliquem na redução da pessoa, ―deve ser compreendida dentro de uma 

concepção absoluta, como regra, não ponderável.‖ Tarefa por exigir dos órgãos Estatais e da 

coletividade prestações positivas de promoção e proteção, dimensão em que ―o conceito da 

dignidade é relativo, pois ela assume morfologicamente a função de princípio, admitindo 

ponderação quando em colisão com outros direitos‖ (MORAES, 2003, p. 116-118). 

Na próxima seção serão aprofundados os assuntos relacionados aos direitos 

fundamentais e de proteção à dignidade do homem, considerando se de fato o que foi 

conquistado está defendido e praticado pela Constituição.  

 

2.3 PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS E DE 

PROTEÇÃOÀ DIGNIDADE DO HOMEM 

 

Sobre os princípios constitucionais relacionados aos direitos fundamentais da 

dignidade humana, Ingo Sarlet (2010), ao mencionar sobre a questão da positivação e tais 

direitos, diz que estes, não são apenas tutelados por considerar-se positivado na Constituição, 

ou seja, o direito é instrumento para se produzir e reproduzir a possibilidade de vida digna.  

O autor considera que um direito civil que tenha a ―pretenção e aspiraçoes sociais e m 

respeito aos diretos fundamentais‖ deve-se iniciar, necessariamente, no sentindo negativo, isto 

é, aos lugares comuns que as pessoas utilizam como ponto de partida de uma argumentação – 

topoi. O autor referido disserta que ―Esses lugares negados, esquecidos e ignorados ao qual o  

autor refere-se, são os ―modelos codificados‖ ou ainda conhecidos como ―negatividade das 

vítimas‖ (negação de quem são as vítimas).  

Portanto, uma correta análise das relações entre o direito civil e os direitos 

fundamentais não podem deixar de lado ou esquecidas as vítimas dos modelos codificados, de 

modo que a dignidade acaba por ser negada e/ou negligenciada. 

 

Um discurso de dignidade da pessoa que não parta da negatividade, ou 
seja, de espaço em que a dignidade é negada, não será nada além de 
um discurso de legitimação, sem conteúdo emancipatório. Trata-se da 
inserção de uma racionalidade ética ao ordenamento jurídico, que, por 
certo, extrapola os modelos positivados e o código binário sistêmico 
lícito-ilícito (SARLET, 2010, p. 108).  
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A questão dos direitos fundamentais, deve ser pensada à luz de uma prática que vise 

principalmente a necessidade de uma consistência na execução diária das acões efetuadas 

pelos ―operadores do jurídicos‖, que atentem principalmente (não somente) às necessidades 

que advém da dignidade do homem. Sendo que o autor considera as relações jurídicas,que 

podem ser vítimas de algumas ações ou comportamentos suscetíve isà punição pelo direito 

civil,compõe terreno fértil a ser explorado para uma prática jurídica, sobretudo ética e 

emancipatória(SARLET, 2010, p. 108). 

Quando se pensa na questão emancipatória (postulada aqui por Sarlet), da pessoa 

humana há que se lembrar seu sentido mais estrito, ou seja, emancipar significa: dar ou ter 

independência, autonomia, liberdade, soberania, autogoverno e autossuficiência. Tais 

premissas, pontuadas no sentindo de luta de classes por Ihering (2002), não são alcançadas 

pelo homem sem que exista luta, ainda que postas em outras palavras na Constituição. Em 

suma, apesar da positivação de tais direitos nas constituições dos Estados, fato é que nos 

registros da história humana, cada grupo traduzido por seu sofrimento deve buscar,por meio 

da luta de grupos de minorias, fazer valer seus direitos. 

Piovezan (2016)pondera que quando pessoas, individualizadas ou em grupos 

vulneráveis ficam expostas à negação dos direitos fundamentais, isso se caracteriza como 

umaviolência, e conclui-se que esta, nada mais é do que a negação dos direitos fundamentais 

tanto Estado, quanto por outros semelhantes (dessemelhantes neste caso). Mas, cabe ao 

Estado garantir a dignidade, a proteção e a igualdade em toda a extensão de seu significado. 

Quando não há proteção dos direitos fundamentais, existe então, a quebra dos direitos 

universais dos grupos vulneráveis e se o Estado não consegue fazer valer o direito de outrem 

cabe ao Direito Internacional fazê- lo? 

Nas palavras da autora ―No plano internacional, vislumbra-se a humanização do Direito Internacional e a internacionalização dos direitos dos homens‖ (PIOVESAN, 2016, p. 27). Isso demonstra que tais direitos são muito discutidos a nível mundial, porém não são fundamentalmente universais, e que atentos às novas 

diretrizes estabelecidas no pós-guerra e na DUDH, inúmeros países passaram a consignar no 

próprio texto constitucional individual, o fundamento supralegal pautado na dignidade da 

pessoa humana (BARROSO, 2012, p. 20).  Como exemplos,a Constituição Federal brasileira 

de 1988 , sob inspiração da Constituição de Portugal e da Lei Fundamental da Alemanha, 

previu a dignidade da pessoa humana em seu artigo 1°, inciso III, ao erigi- la como um dos 

fundamentos do nosso Estado democrático de direito.  

No âmbito da aplicação dos direitos humanos, Boaventura de Sousa Santos (1997, p. 

19) reforça que os direitos humanos não são universais em sua aplicação, e que pontua ainda 

que existem quatro regimes internacionais de aplicação dos direitos humanos: o europeu; o 
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interamericano; o africano e o asiático. Como verifica-se no fragmento abaixo retirado de sua 

obra: 

 

É sabido que os direitos humanos não são universais na sua aplicação. 
Actualmente, são consensualmente identificados quatro regimes 
internacionais de aplicação de direitos humanos: o europeu; o inter-
americano; o africano e o asiático. Mas serão os direitos humanos universais 
enquanto artefacto cultural, um tipo de invariante cultural, parte significativa 
de uma cultura global? Todas as culturas tendem a considerar seu valores 
máximos como os mais abrangentes, mas apenas a cultura ocidental tende a 
formulá-los como universais. Por isso mesmo, a questão da universalidade 
dos direitos humanos trai a universalidade do que questiona pelo modo como 
o questiona. Por outras palavras, a questão da universalidade é uma questão 
particular, uma questão especifica da cultura ocidental.  

 

Compreende-se dos apontamentos de Boaventura de Sousa Santos, que a dignidade da 

pessoa humana ocupa posição central, por estar intimamente ligada ao conceito de direitos 

humanos, mas cabe a cada Estado sua efetivação de acordo com o que foi legislado.  

Norberto Bobbio (2004) corrobora que tanto no próprio Estado como no sistema 

internacional, o reconhecimento e a proteção dos direitos do homem são base das 

constituições democráticas. E o ideal de paz perpétua entre os homens somente pode ser 

perseguido por uma democratização progressiva do sistema internacional. Afirma o autor, que 

essa democratização não se separa dos direitos do homem os quais estão acima dos direitos 

dos Estados. 

Bobbio, audacioso em interpretar o passado e fazer cautelosas previsões para o futuro, 

expõe que o debate atual apresenta-se cada vez mais difuso sobre os direitos do homem, 

podendo ser interpretado ‗para melhor‘, ao se retomar uma expressão kantiana. De acordo 

com o referido autor, jamais os direitos do homem foram tão propagados como nessa era. 

 

[...]Na era contemporânea, entre os vários sinais dos tempos, não pode 
passar para o segundo plano a crescente atenção que em todas as partes do 
mundo se dá aos direitos do homem, seja devido à consciência cada vez mais 
sensível e profunda que se forma nos indivíduos e na comunidade em torno a 
tais direitos ou  à contínua e dolorosa multiplicação das violações desses 
direitos (BOBBIO, 2004, p. 201-203). 

 

Portanto, quando o Estado de fato garante os direitos sociais devidos, 

consequentemente contribui para a promoção do ser humano, interferindo, assim, diretamente 

nos direitos da personalidade. Por outro lado, quando a condição humana é depreciada pela 
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falta de concretização de direitos sociais, como acontece no Brasil, há que se verificar a 

ausência de efetividade no cumprimento das leis.  

 

 

2.4 CONSTITUCIONALISMO CONTEMPORÂNEO E AS IMPLICAÇÕES NA 

CONCRETIZAÇÃO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA 

 

Na atualidade, os avanços que o Direito Constitucional vem demostrando é, na 

verdade resultado da asserção dos ―direitos fundamentais como núcleo da proteção da 

dignidade da pessoa‖  e da clareza que se tem de que a Constituição é, o mais cônsono espaço 

para tornar-se concreto e real as normas asseguradas dessas aspirações. Ou seja, é a 

Constituição o melhor lugar para que se positive os direitos dos homens (MENDES; 

BRANCO, 2015, p.135). 

Os autores supramencionadostambém expõem sobre a consolidação dos direitos 

fundamentais, sob a óptica do direto relacionado à história do homem, das guerras e injustiças 

que a humanidade sofreu nas mais diversas épocas. A história da humanidade positivada, 

ajuda no processo de entendimento sobre esse liame do passado, como base e parâmetro para 

que novas injustiças e violências não sejam toleradas no presente, e que originais formas de se 

relacionar com os direitos do homem, possam ser entendidas de acordo com sua época atual.  

Os referidos autores, mencionando a DUDH em consonância com as palavras de 

Bobbio (2004),afirmam que a DUDH é vista e resguardada como uma prova inestimável da 

história da humanidade, de tal forma, tais acontecimentos históricos levaram a um sentimento 

unânime sobre os sistemas de valores.  

E não somente isso, mas os ditames legais da DUDH que foram aprovados por 48 

Estados, em 1948 durante a AG da ONU, e também foram amplamente aceitos como 

instrumentos de ―inspiração e orientação‖ para o mais completo desenvolvimento de toda 

comunidade internacional, (de todo homem, mulher, criança, negro, transgênero, idoso e a 

toda pessoa de que se encontre em situação de vulnerabilidade) espalhados pelo mundo os 

quais são livres e iguais: 

 

[...] os direitos do homem, por mais fundamentais que sejam, são direitos 
históricos, ou seja, nascidos em certas circunstâncias, caracterizadas por 
lutas em defesa de novas liberdades contra velhos poderes, e nascidos de 
modo gradual, não todos de uma vez e nem de uma vez por todas (BOBBIO, 
2004 p. 9).  
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Ainda pondera, que a saber da consonância unânime sobre o sentimento de dignidade 

do homem, como eixo central de toda norma jurídica não é suficiente, há uma necessidade de 

vigiar se tais direitos não estão por algum formato sendo negados. Torna-se necessário (como 

já tem sido feito) que a história do homem precisa ser escrita, documentada e positivada nas 

constituições (BOBBIO, 2004, p. 10).E de fato, na atualidade,muitas das atrocidades, 

violências e grandes feitos da humanidade estão documentados. 

A dignidade da pessoa humana passa a ser reconhecida e garantida (formalmente) 

peloEstado, de forma a considerar o homem como núcleo e finalidade em si me smo 

(pensamento Kantiano). E lembrar sobre tudo que os direitos da personalidade por mais 

segmentados que estejam, são direitos históricos conquistados pelo homens de todas as 

nações. 

Do mesmo modo, as Constituições dos Estados Irmãos espalhados pelo mundo  

passaram a reconhecer a dignidade do homem como sendo pedra angular e fundamental do 

Estado Social e Democrático de Direito,  garantindo à toda pessoa humana o mínimo 

existencial para que se possa acíma de tudo ter o direito à uma vida digna (SILVA, 2001, p. 

30). Nas palavras de Piovesan, [...] a dignidade humana é referência estrutural para o 

constitucionalismo mundial, a emprestar-lhe fundamento de validade, seja qual for o 

ordenamento, não apenas dentro, mas também fora e contra os Estados (PIOVESAN, 2016, p. 

27). 

Para a autora supracitada, a Constituição é umaforma protetiva, bem como, de fazer 

lembrar que toda pessoa humana é digna de ter direitos e não por ser um cidadão de tal nação, 

mas por fazer parte da família humana. Os direitos dos homens foram violados, usurpados e 

negados em todas as épocas da história da humanidade e a sua positivação não impede de que 

violências sejam cometidas. Nesta conjunção, os tratados internacionais defendem a 

concepção universal dos direitos humanos, afirmando,como mencionado anteriormente, a 

personalidade internacional de cada pessoa humana(PIOVESAN, 2016, p. 79).  

Ao endossar o caráter digno de cada indivíduo, lembra-se também a questão 

jusnaturalista. Bittar (1999) e Arendt (1989) avaliam sobre a questão jusnaturalista onde 

ponderam que o direito existe antes do Estado, e está aí o problema fundamental dos direitos 

do homem positivado na Constituição. Passa-se a acreditar que é o Estado quem dispõe de 

direitos aos seus e a eles agraciam. Assim sendo, exatamente por essa crença que se deve 

lembrar que o direito nasceu das lutas dos homens e por tanto é ‗dos e para os homens.‘ Antes 

das obrigações vêm os direitos. De tal feito, o Estado deve identificar, (re)conhecer e garantir 

os direitos personalíssimos de cada qual. ―o ordenamento positivo existe em função do 
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homem em sociedade‖ assim os direitos da personalidades são  em sua máxima essenciais à 

pessoa humana e que os preceitos do  ordenamento jurídico sugere e corrige com  a finalidade 

de garantir a dignidade do homem (SIQUEIRA, SILVA, 2013, p. 313).  

Arendt (1989) e Piovesan (2016) concordam que a problemática do caráter 

universalista contemporâneo dos direitos do homem (numa síntese) demonstra o potencial 

para exclusões e exceções causando no seu alcance a negação direta dos direitos dos grupos 

vulneráveis e de minorias. Essa exclusão causa sofrimento, violência e fricções no meio 

social. Marginalizando, segregando, violando e oprimindo pessoas, cujos direitos parecem 

não ser assim tão fundamentais, sendo necessária uma luta para se ter direitos, como será 

discutido a seguir. 

 

2.5 A ERA DOS DIREITOS E A LUTA PARA SE TER DIREITOS 

 

Norberto Bobbio (2004) em sua obra intitulada deA Era dos Direitos,enfatiza sobre a 

ampliação do âmbito dos direitos do homem, em especial a passagem do homem abstrato ao 

homem concreto. Refere que o problema em definir sobre o sistema de direitos dos homens 

não é evidentemente o de justificá- los, mas sim, no que tange à dificuldade de protegê- los e, 

ressalta, que o problema basilar em relação aos direitos do homem, atualmente, não é tanto a 

questão de justificá-los, mas principalmente em protegê- los. Versa-se sobre um problema que 

não é filosófico, mas político. 

Bobbio(2004, p. 25), ainda pondera sobre as características de nosso tempo que 

despertam grande preocupação em relação ao futuro da humanidade, que são ao menos três 

características da modernidade, ―[...] o aumento cada vez maior e até agora incontrolado da 

população, o aumento cada vez mais rápido e até agora incontrolado da degradação do 

ambiente, o aumento cada vez mais rápido incontrolado e insensato do poder destrutivo dos 

armamentos‖. 

Sua resposta aponta para possibilidade positiva de que governantes, políticos, juristas, 

pesquisadores, entre outros, ponderem e declarem sobre a importância dos diretos dos 

homens, trazendo este movimento mundial como perspectiva de avanço da humanidade em 

relação ao progresso humano. 

Isso apreende que na contemporaneidade, a dignidade humana é o fundamento do 

Estado, capaz de legitimar o poder constituído e dirigir os fins estatais e sociais, servindo 

ainda como guia à atuação concreta de cada uma das funções (legislativa, executiva e 

judiciária), que decorre justamente do reconhecimento de que a pessoa é o fim, e o Estado não 
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mais do que um meio, para a garantia e promoção de seus direitos fundamentais 

(SARMENTO, 2004, p. 111). 

Em suma, a dignidade contemporaneamente, por ser o alicerce do próprio Estado, 

especialmente do Estado democrático de direito, também é o fundamento do sistema jurídico, 

valor máximo, instrumento de integração, de diretrizes para produção e interpretação das 

normas.  

 

 

3 VIOLÊNCIA E PODER 

 

3.1  DICOTOMIA E CONTRADIÇÕES: DIREITO DE QUEM? IGUALDADE PARA 

QUEM? 

 

O poder que ‗dita‘ as lutas sobre quem poderá dizer ‗o quê‘, no processo de definir  

quais são os problemas comuns e de que forma serão abordados, é assunto principal nesta 

pesquisa. Tal perspectiva, segundo Hannah Arendt, que é filósofa alemã pensadora e 

sobrevivente de governo autoritário, em sua obra intitulada Origens do Totalitarismo, a 

questão implica partir de uma premissa: ―o direito básico e o direito de ter direitos.‖ 

Arendt discorre, sobre direitos humanos, sobre alguns grupos de pessoas não 

conseguirem ter acesso ao direito de cidadania (exigido pelo Estado), devido a certas 

condições ditadas pelo poder dominante, exemplo disso são os grupos de apátridas e os 

refugiados (do qual a autora fez parte). A eles, são negados direitos básicos, considerados até 

então universais pela tradição jusnaturalista, e tais grupos minoritários, perderam o que ela 

intitulou de ―direito a ter direitos.‖ 

A história da humanidade registrada, serve como lembrete que não basta apenas ter 

direitos por ter se nascido humano, que existe uma grande preocupação em relação às 

violações de tais direitos. Essas violações acontecerão se não existirem luta de classes, lutas 

de grupos cujas pessoas estão em situação de vulnerabilidade. Sem prélio, esses direitos serão 

usurpados e negados. 

Adentrando nas ideias centrais de Hannah Arendt (1989), ressalta-se que esta autora 

faz uma crítica clara ao caráter universalista dos direitos humanos, pois ele é declarado como 

universal, mas, permite que se elaborem leis de exceção, ‗retirando‘ (e não particularizando, 

como deveria ocorrer) parte dos direitos de algumas minorias. Porém, vale destacar que o 
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homem pode até perder todos os ―Direitos do Homem‖ sem perder a sua qualidade humana 

essencial,ou seja, a sua dignidade humana, e, apenas a perda da comunidade política o expulsa 

da humanidade.zSalientando que a crítica filosófica exposta por Arendt, está relacionada em 

específico, à uma nítida reconstrução necessária dos direitos humanos, e não à negação deles, 

ou do que já se conquistou: 

 

Assim como não existe o ser humano como tal, mas somente homens e 
mulheres que em sua absoluta distinção são iguais, ou seja, humanos, essa 
indiferenciação humana comum é a igualdade que, por sua vez, só se 
manifesta na diferença absoluta de um igual em relação ao outro. Tanto é 
assim, que o fenômeno dos gêmeos de aparência idêntica sempre nos causa 
certa surpresa. Se, por conseguinte, ação e discurso são as duas atividades 
políticas por excelência, diferença e igualdade são os dois elementos 
constitutivos dos corpos políticos(ARENDT,1989, p. 109).  

 

Assim, a autora vê o colapso da longa e poderosa tradição do pensamento político 

quando Marx ―[...] suprimiu o seu início com a ideia de que a dominação, na qual incluía o 

governo e o direito, provém de, e estabelece, a desigualdade humana‖, por isso mesmo, não 

―haverá divisão entre dominadores e dominados na futura sociedade sem classes, tampouco 

haverá qualquer separação entre as esferas pública e privada, e não haverá nada parecido‖ ao 

que é para Arendt (p.320) ―a liberdade política.‖ 

Segundo as ideias dessa autora, a democracia moderna interessaem substituir ―a noção 

de um regime regido por leis de um poder legitimo, pela de um regime baseado na 

legitimidade de um debate sobre o legitimo e o ilegítimo‖, isso reforça a questão de que 

sempre as decisões (sempre argumentáveis) partem de quem está no poder, e não da maioria, 

fora dele. 

Jelin (1994) reforça que os direitosindividuais nem sempre se conectam com os 

direitos coletivos, e em alguns casos podem até apresentar-se contraditórios: 

 

Nesse contexto falar dos direitos humanos dos indígenas ou de categorias 
especificas das populações que estiveram tradicionalmente marginalizadas 
ou oprimidas (ali incluídas as mulheres obviamente) implica o 
reconhecimento de uma história de discriminação e opressão e um 
compromisso ativo com a reversão dessa situação. Avançar nesse aspecto 
implica reconhecer o inevitável conflito entre os direitos individuais e os 
direitos coletivos (JELIN, 1994, p. 123).  

 

Neste ponto, cabe a discussão a respeito dos direitos humanos de grupos de minorias e 

dos direitos humanos das mulheres, onde há críticasà definição individualista e universal dos 
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direitos e, a sua identificação com os valores patriarcados, pois os conceitos passam a 

divergirem. 

Em relação aos direitos das mulheres, a questão contextual das relações de gênero são 

analisados e , no caso, por exemplo, dos indígenas, apátridas, imigrantes, negros, entre outros, 

envolve uma relação étnico-racial, e já nos grupos de carência financeira, a conceituação deve 

seguir enfoque de classes sociais. É evidente a necessidade de uma reconceituação da relação 

entre o público e o privado, pois são antagônicas.  

Para Jelin (1994, p.124), um fato a ser discutido éque, infelizmente nesse contexto, ―o 

direito não é capaz de resolver o significado (fundamental) da igualdade para aqueles 

definidos como ‗diferentes‘ pela sociedade‖, e judicialmente falando, há diversas formas de 

encarar a questão das diferenças.  

Esse é um debate complexo, porque para se lutar por algo, cabe delimitar a questão da 

luta pelo que? Lutar com quem? De fato, o que seria considerado diferente ou antissocial? Quem decide quem se insere e quem não se insere na sociedade? Quais os modelos são impostos pela sociedade? É realmente a sociedade em geral que impõe, ou um grupo específico, por exemplo, os atores da globalização no poder? 

 

Falta ainda um longo caminho a ser percorrido em prol da igualdade perante 
a lei. Entretanto a igualdade entendida literalmente pode ser enganosa ou 
insuficiente em muitas situações diante da gravidez e da maternidade de uma 
trabalhadora se requer a igualdade, ou seja, negar a diferença entre homens e 
mulheres ou um tratamento especial. Ou levando a questão para outro campo 
o que significa a igualdade de direitos na educação de uma criança 
excepcional, ou cuja língua materna não corresponde a da escola pública? 
(JELIN, 1994, p.125).  

 

Assim, ao não se estabelecer os limites de direitos e deveres humanos, individuais ou 

coletivos, corre-se o risco de acontecer simplificações perigosas. Quando se defende um ideal, 

com pretensões de universalidade, valoriza-se um ‗lado‘ específico sempre em detrimento de 

outro. A autora supracitada exemplifica isto, ao explicitar que no caso do feminismo, se não 

for bem sistematizado, ao favorecer uma visão feminina, involuntariamente, ocorre certa 

valorização deste gênero, incidindo no plano da igualdade, podendo acontecer até mesmo uma 

inversão, formulando uma inferioridade masculina, e isso pode acontecer com qualquer grupo 

ou ideologia. 

Em suma, neste exemplo, ―o perigo reside em responder à supremacia machista, com  

uma supremacia feminina/feminista, presa a uma modalidade de pensamento, que da mesma 

forma, não é capaz de conceituar a diferença, sem hierarquizá-la‖ (JELIN, 1994, p.125-126). 

Essa foi apenas uma exemplificação de um grupo de mulheres e não a ‗mulher‘, que pode apresentar um discurso muito mais intrínseco, pois existe uma variedade enorme de experiências e de pontos de vista próprios do gênero feminino. 

Infelizmente, a realidade é que a luta pelos direitos universaissão entendidos como 

discurso ideológico, manipulados como meio de legitimação de políticas que não estão 
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comprometidas com a participação popular. Os direitos humanos ‗universalizados‘, como se 

apresenta, são vistos como exigência e proteção da cidadania, conceito apresentado por 

Arendt (1989) como único meio de preservar o respeito aos direitos e a dignidade política do 

cidadão, pois, é a partir dele que a autora entende uma possível forma de efetivação dos 

direitos humanos. 

Uma saída possíveldeve ser buscada, porém, não de forma contraditória inflexível 

(igualdade x diferença), mas considerando a intersecção de diferenças, inclusive as de poder e 

marginalização. Nas ideias de Jelin, partindo de algumas consideraçõesestratégicas, uma 

possível solução (teórica) seria ―a combinação asuposições do discurso pelos direitos, com 

uma permanente contextualização dos direitos nos sistemas de relações sociais‖ (JELIN, 

1994, p.126). 

Exemplificando essa ideia de envolvimento do sistema, seria como no caso da 

violência doméstica com as mulheres, pois neutralizaria a dicotomia existente entre as esferas 

pública e privada na vida social das mulheres, pois tal divisão origina uma espécie de 

―mutilação‖ na cidadania das mulheres.  

Essa dicotomia existe porque o Estado limita-se a intervir na estrutura familiar 

cotidiana, justificando-se como assunto de privacidade familiar (nesse caso) e se abstém das 

responsabilidades públicas, das quais deveria agir. Isso é uma contradição, pois em se 

tratando de violência doméstica, o respeito à privacidade não pode estar acima  dos direitos da 

integridade do corpo e da mente. Essa é uma questão de total necessidade de intervenção do 

poder, quando são violados os direitos humanos, mesmo dentro de um ambiente privado, uma 

vez que ―[...] o respeito à privacidade dentro do contexto familiar, não pode justificar a 

impunidade legal para a violência [...]‖ (JELIN, 1994, p.127).  

Complementando seu ponto de vista, a autora pontua ainda que mesmo ocorresse 

dificuldades de conceituação, reconhecimento legal e práxis justa dos direitos humanos, em 

geral, as reivindicações formuladas estão em constante evolução, e como visto anteriormente, 

em concordância com Arendt (1989), não se deve negar sua vigência teórica, e que as 

consequências de um possível abandono, pode apresentar um custo estratégico e político 

muito elevado, pois as demandas em termos de direitos humanos, possuem efetiva 

legitimidade moral e emocional.  

Arendt também expõe de maneira clara, em algumas de suas obras, que os direitos 

humanos, universalmente consagrados e juridicamente positivados nas Declarações, não se 

mostraram eficazes na proteção de homens necessitados de seu amparo jurídico político, 

evidenciando toda a sua fragilidade diante da defesa dos denominados minorias. Fica, neste 



33 
 

ponto evidente, a necessidade de se (re)pensar a natureza política de tais direitos e a 

possibilidade de sua efetivação em outras bases, reafirmando a premência das lutas por parte 

dos grupos vulneráveis. 

3.2 AS VARIADAS FORMAS DE VIOLÊNCIA 

 

A violência é abordada pela filosofia, antropologia, sociologia, psicologia e 

ciênciasjurídicas, sendo um tema pelo qual se interessam leigos e doutos. Estão presentesna 

história da humanidade, nas desmarcações das guerras e barbáries, e agora, em sua forma 

mais passiva, a política (como em casosde corrupção). Além do mais, tende a ser um tema 

amplamente discutido em programas policialescos, usando tal conduta como vitrine para 

atrair mais telespectadores e desta forma tornar a discussão um meio de entretenimento, 

afastando cada vez mais o aspecto social e cientifico do tema, afirma o professor doutor 

Alvino Augusto de Sá em sua participação no Documentário Sem Pena (2014). 

O século XX, conforme explanadopor Hannah Arendt em seu livro intitulado Da 

Violência, foi considerado um século de grandes revoluções, pelejas e impiedade. Em sua 

maior parte , ocorreram mudançasno curso da humanidade como no caso do Holocausto, com 

as demandas de Adolf Hitler, na forma de ―banalizar o mal‖, nas palavras da autora. Com as 

contribuições da referida escritora, ficamos atônitos quando enfim percebe-se que a violência 

não é apenas cometida pelo criminoso do qual se espera uma ação agressiva, mas é também 

efetuada na ação diária do cidadão comum,que por exemplo, ―na briga de transito mata sem 

pensar e sem conseguir agir como um ser – humano.‖ 

Tal concepção fica ainda mais esclarecida nas palavras da mesma escritora em sua 

celebre obra Eichmann em Jerusalém: Um Relato Sobre a Banalidade do Mal, no qual Arendt 

profere sobre como a violência é percebida na rotina cotidiana, de que não está apenas nos 

casos excepcionais, mas no balanço do dia a dia e, portanto, todos passam a ter a sensação 

incômoda de que precisam se defender a qualquer custo, o que produz uma não 

responsabilização pelos nossos atos, ou seja, pela violência que empregamos a outrem, na 

qual, em sua maioria, tendemos a responsabilizar a ‗tentação‘.É evidente que é uma 

concepção onde se justifica de forma amplamente legal e nunca moral, ou seja, neste caso o 

culpado é sempre o outro, e por isso deve ser penalizado;a respeito disso: ―se alguém lhe 

aponta um revólver e diz: mate o seu amigo, se não vou matar você, ele o está tentando, só 

isso‖ (ARENDT, 1970, p. 80). 

No caso acima, a agressão está inserida num viés muito requintado e livre de emprego 

moral, totalmente legalizado e reconhecido como legítimo, uma violência reconhecida como 
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passiva. Já, em uma concepção acrescida de moralidade vê-se o oposto, por exemplo, sem que 

algo externo impulsione uma pessoa, e esta, por sua própria deliberalidade resolve atirar em 

outra pessoa, não será imputado à‗tentação‘ a responsabilidade? Não será, porque a questão é 

moral e o indivíduo deverá ser punido. A tentação neste caso, não poderia ter sido a sociedade 

que leva o indivíduo a delinquir? (ARENDT, 1999, p. 92). 

Então, o que é conceituado como violência? Para Aristóteles a violência é uma força 

externa contra uma vontade livre interior. A palavra violência provém do latim, violentia, que 

em sua máxima significa excesso de força, e a origem da palavra estáno termo violare, no 

qual tem o sentido de transgredir a consideração ou o respeito que se deve a alguém. 

Assim, paraAristóteles, violência nada mais seria, do que tudo o que vem do exterior e 

se oporáao movimento ou vontade interior de uma natureza livre; ou seja, forma decoação 

física, onde uma pessoa acaba por ser obrigada a algo que não deseja. (MARCONDES 

FILHO, 2001). 

Ao abrir os jornais é fácil se constatar diversas manchetes expondo a atmosfera de 

violência, e em seu sentido mais amplo, a passiva e a agressividade ativa como: ―criança 

morre com tiro na cabeça em favela do Rio; Rapaz é atropelado e corpo abandonado na via 

Rio São Paulo; filas no SUS causam revolta e familiares quebram a recepção de Hospital 

Público Na Capital; Deputados são investigados por corrupção; Ativista da diversidade sexual 

relata atentado a tiro; Assaltos; estupros; roubos a mão armada‖ (FOLHA DE SÃO PAULO, 

2019). 

Quando inexiste um poder capaz de unir as pessoas, numa atitude de respeito, tem-se 

uma condição de guerra de todos contra todos, onde não há as noções de bem e de mal, de 

justiça e injustiça, não há lei onde não há poder comum e, onde não há lei, não há injustiça e, 

não há propriedade e domínio, como disserta Hobbes (2015, p. 115-119).Neste ponto, cabe 

voltar-se aos debates sobre o fenômeno do poder, analisando que há um consenso entre os 

teóricos políticos da esquerda e da direita, de que a violência é uma clara manifestação de 

poder. Mas para tal análise, se faz necessário um entendimento sobre o que se entende por 

poder. E descobre-se que o poder, é um instrumento de dominação, enquanto a dominação, 

deve a sua existência ao ‗instinto de dominação‘. Na seção seguinte será adentrado os 

assuntos políticos cabíveis nesta discussão sobre o poder, referindo governos totalitários e 

formas de violência às vistas dos indivíduos. 

 

3.3 TOTALITARISMO E VIOLÊNCIA EXPLÍCITA  
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É importante relatar inicialmente, que as críticas filosóficas de Arendt, não se limitam 

às democracias, e como já citado, sua obra Origens do Totalitarismo explana também sobre 

os governos totalitários, portanto, entende-se não só os arbítrios ocasionados pelo 

totalitarismo, mas, sobretudo para que se compreenda os arbítrios e violações que 

ocorrem,outrossim, no cotidiano das democracias.  

O poder e a violência também são abordados com ênfase na obra de Arendt Da 

Violência, onde a autora afirma que Marx tinha consciência do desempenho da violência na 

história, mas esse papel era para ele secundário; não a violência, mas sim as contradições da 

antiga sociedade que causaram o seu fim. 

O advento de uma nova sociedade foi precedido por violência, mas não causou, 

violentas manifestações posteriores, as quais Marx associou ―às dores do parto que precedem, 

mas não causam, o nascimento orgânico.‖Da mesma maneira considerava ele, nas palavras de 

Arendt: 

 

O Estado como um instrumento de violência sob o controle das classes 
dominantes; mas o verdadeiro poder das classes dominantes não consistia ou 
baseava-se na violência. Definia-se através do papel desempenhado pelas 
classes dominantes na sociedade, ou, mais exatamente, por seu papel no 
processo de produção (ARENDT, 2004, p. 09). 

 

Arendt (2004, p.23) esclarece com as ideias de outros pensadores como Voltaire que 

―o poderconsiste em fazer com que os outros ajam como eu quero‖; e ―está presente onde 

quer que eu tenha a chance de impor a minha própria vontade contra a resistênciados outros.‖ 

Observou Max Weber (1999), referindo a definição de Clausewitz da guerra como ―um ato de 

violência que se destina a compelir o adversário a fazer o que queremos.‖ 

Assim, nas palavras da autora, se fundamentalmente o poder é a efetividade do 

domínio, não existe então nenhum poder maior do que aquele que provém do cano de uma 

arma, e seria difícil dizer ―de que maneira a ordem dada por um policial é diferente daquela 

dada por um bandido armado.‖ 

Fica corroborado, então que o poder é um instrumento de dominação, e por meio 

deste, as minorias militantes são violadas, para que haja uma justificável representação do 

poder: 

 

Trata-se, penso eu, de uma triste reflexão sobre o atual estado da ciência 
política o fato de que nossa terminologia não distinga entre palavras chave 
tais como ―poder‖, ―força‖, ―autoridade‖, e, finalmente, ―violência‖ – todas 
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as quais referem-se a fenômenos distintos e diferentes entre si e dificilmente 
existiriam não fosse a existência destes (ARENDT, 2004, p. 27). 

 

Fato é que, em uma competição de violência contra violência 

(militante/revolucionária) a superioridade do governo tem sido sempre absoluta, mas 

ressaltando-se que a estrutura deve permanecer, para que este poder superior perdure, pois é 

necessário que obedeçam ordens, e que o exército ou a força da  polícia estejam dispostos a 

usar suas armas. 

Como exemplo disso, a autora cita que mesmo no caso de dominação despótica, como 

o domínio do senhor sobre os escravos, foi necessário um apoio de homens de uma 

organização do poder mais aperfeiçoada, que poderia fazer uso da violência (justificada por 

eles) mesmo sendo em menor número e de maneira bem-sucedida. 

Arendt enfatiza que o poder é parte da essência de todo governo, mas ele não pode 

ocorrer com a violência, e que uma forma extrema do poder se resume em ―Todos contra 

Um‖, e a extrema forma de violência é ―Um contra Todos‖, sendo esta última, impossível de 

ocorrer sem instrumentos, pois ―a violência é, por sua própria natureza, instrumental; como 

todos os meios, está sempre à procura de orientação e de justificativas pelo fim que busca‖ 

(ARENDT, 2004, p.32). 

Infere-se então, que a violência precisa de meios que a justifiquem para alcançar o seu 

objetivo, assim, a violência pode destruir o poder, mas é incapaz de criá- lo. A autora em 

questão esclarece, que a violência aparece onde o poder esteja em perigo, e a prática violenta, 

como toda a ação transforma o mundo, porém, a transformação mais provável, é de um 

mundo mais violento. 

Nesta obra, Arendt menciona, como exemplo, a questão do verdadeiro conflito entre 

brancos e negros, e que essa dualidade ―não pode ser solucionada por meio de sua 

transposição para um conflito ainda mais irreconciliável entre a inocência e a culpa coletivas‖. 

É errada a noção de que todo homem branco é culpadosendo, além de um perigoso 

contrassenso, também uma forma de racismo ao avesso, criando ainda mais violência 

(justificada sempre), transpondo para um conflito ainda mais irreconciliável, com o propósito 

de ludibriar a defesa da população negra.  

A autora supracitada conclui que em relação à violência relacionada com o poder 

dominante, como nunca se sabe ao certo por onde, nem como acontecimentos irão se 

desenrolar, todos devem ter ciência , de que toda diminuição de poder é um convite à 

violência, pois quem detém o poder, não deixará ele esvair-se tão facilmente, e neste ponto é 
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cabível a discussão desta autora sobre os governos totalitários, do qual ela (e milhares de 

pessoas) foram e ainda são vítimas. 

Em sua obra (já citada) sobre o totalitarismo, Hannah Arendt expõe introdutoriamente, 

uma explanação sobre as origens dos governos totalitários, e desta forma, faz menção, que 

além do antissemitismo (vivido por ela), é imprescindível o entendimento (sempre) do 

momento histórico em que ocorrem os fatos, neste caso, do imperialismo e do racismo como 

ideologia da dominação. 

É lógico ponderar, que sem a pretensão de totalidade do governo de maneira global 

(princípio imperialista), não poderia haver uma política mundial que viabilizasse o 

nascimento e justificativa (como sempre) do totalitarismo. Cabe relembrar o exemplo dos 

escravos e a política de dominação global imposta pelos seus senhores (minoria).  

Tal viabilização do imperialismo se deu com a necessidade de expansão econômica da 

burguesia, interessada em escoar a produção, devido ao crescimento industrial, e assim, 

aliando-se aos governos numa política externa, voltada a manter o engendramento do sistema 

capitalista, e para isso ultrapassou as fronteiras nacionais. 

Complementando, aqui um ponto forte para a expansão imperialista, é que ela se 

apresenta como a ―solução imediata dos problemas‖, neste caso há um duplo efeito: além do 

escoamento da produção, há a fluidez dos mercados consumidores, ou seja, ―a expansão 

aparece como remédio para todos os males: salva a burguesia dos efeitos da péssima 

distribuição e concede aos donos de capital supérfluo umaespécie de função social‖ 

(ARENDT, 1989, p. 168). 

Mas, como outros lugares apresentavam leis, costumes, cultura e tradições de povos 

que eram distintas, há de se imaginar que não houve consentimento geral, não havendo uma 

submissão a uma expansão ilimitada, e neste ponto, a autora refere um declínio do Estado-

nação, e como a expansão ilimitada do imperialismousou a força pela força, a violência pela 

violência, ela transformou-se, no que a autora intitula de ―instrumento de dominação e 

violência‖ do Estado, da polícia e do exército : 

 

Nesse caso, tudo perde o significado, a não ser a própria força como motor 
indestrutível e auto-alimentador de toda ação política correspondente à 
lendária acumulação incessante de dinheiro que gera dinheiro. O conceito de 
expansão ilimitada como único meio de realizar a esperança de acúmulo 
ilimitado de capital, que traz um despropositado acúmulo de força, torna 
quase impossível a fundação de novos corpos políticos – que até a era do 
imperialismo sempre resultavam da conquista (ARENDT, 1989, p. 167). 
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Outros instrumentos muito utilizados, e que foram alicerces fundamentais do 

imperialismo (além da burguesia), foram a raça e a burocracia, principalmente na dominação 

política de povos estrangeiros, pois a raça ocupa o lugar vazio deixado pela declinação do 

Estado-nação e a burocracia vem, por meio de um governo sigiloso, com decretos e pareceres 

mutáveis autoritários, conseguindo conquistas governamentais ultramar e continental.  

Assim, como tudo é explicável, ideologicamente falando, a burocracia (posto no 

papel) e o conhecimento (e não aceitação) de outras raças (como as africanas), onde foram 

subjugados, sendo ‗natural‘ matá- los sob a justificativa de que não poderiam ser humanos, 

deram origem ao racismocomo a ideologia fundadora da escravidão, que a autora exprime 

como: 

 

Ficaram tão escandalizados e apavorados com a diferença do homem 
africano em relação a eles, que não podiam considerar que fossem seres 
humanos, subjugaram a todos, escravizando-os. O racismo surge como a 
ideologia fundadora da escravidão, uma espécie de domínio de deuses 
brancos parasitários sobre os homens negros que produziam seu sustento 
(ARENDT, 1989, p.267).  

 

E o antissemitismo se alastra até mesmo pelo continente de origem de sua raça 

original, e tal acontecimento se repetiu na Alemanha, na Rússia e em outras partes da Europa. 

O conceito de raça possui seus instrumentos peculiares, e uma raça ‗pura‘ como pregoava o 

romantismo alemão, possibilitaria uma aristocracia natural, destinada a dominar todos os 

outros. 

Mas para a expansão continental da ideia do romantismo alemão, houve a―combinação 

nociva‖, nas palavras da autora, entre três elementos: ―um romantismo, um nacionalismo 

exacerbado (que se confundia com racismo) e um patriotismo‖, com o incentivo de um 

pensamento comum, que se iniciou com a língua, passando por uma afinidade de sangue e 

chegava ao ―culto da pureza, que atribui à raça ariana a qualidade de ser superior às outras 

raças‖ (ARENDT, 1989, p.411-412). 

No período da Primeira Guerra ocorre o esfacelamento na comunidade europeia de 

nações, ocorrendo guerras civis, inflação, desemprego, e as quedas do império czarista e da 

monarquia dual descartam qualquer possibilidade de proteção àqueles que se tornaram o 

‗refugo da terra‘, os indesejáveis: as minorias e os apátridas. Estes, eram tratados pelos 

governos de maneira ínfima, e mesmo sendo criado um Tratado das Minorias, os Estados não 

conseguiam proteções específicas direcionadas ao seu idioma ou à sua cultura.  
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Sobre os ‗indesejáveis‘, cabe o enfoque de Theodor Ludwig Wiesengrund-Adorno 

sobre as minorias, onde escreve: 

 

Uma tese como a de que a população reagiu espontaneamente contra um 
grupo que lhe parecia pôr em perigo os interesses da cidade, mantida sob 
condições precárias, seria insuficiente não somente devido à 
questionabilidade das conexões político-ideológicas por ela imputadas. De 
maneira nenhuma ela torna plausível a fúria manifestada imediatamente por 
violência física contra uma minoria específica visível e facilmente 
identificável pelo preconceito popular(ADORNO, 1983, p. 121).  

 

Adorno foi muito criticado por uma postura mais cultura l-artística e menos de práxis 

política , mas com tais argumentos, pode-se observar sua participação ativa em questões 

sociais e contra a totalidade bárbara, sobre a violência há anos podia parecer legítima àqueles 

com ilusão de uma transformação total, porém após a experiência do nazismo e do horror 

estalinista:, expõe a necessidade de crítica social por meio da educação, e defende a renúncia 

da violência pela humanidade, para que não haja novos episódios de terror como no passado.  

Neste ponto, Arendt expressa a existência contraditória de direitos humanos: 

 

[...] que deixam de ser divinos, pois concebidos pelo próprio homem para 
protegê-lo de tiranias e da arbitrariedade da sociedade, mas que são 
incapazes de protegê-lo sem a mediação de um estado nacional, surge com 
um peso gigantesco em torno da importância do direito a ter direitos 
(ARENDT, 1989, p. 474).  

 

Sobre a Segunda Guerra Mundial, Arendt e Zygmunt Bauman analisam como o 

Estado pode agir e se abster, encontrando maneira de justificar o mal, e o mais intrigante é o 

fato de que obteve apoio popular, com a manipulação das massas, fator que permitiu que 

setornasse aceitável o sistema concentracionário. Bauman afirma que ―a violência promovida 

pelo Estado tem por marco o genocídio de 20 milhões de pessoas a mando do Estado nazista, 

que mantinha uma tecnologia de morte, estruturada em campos de concentração, transporte, 

câmaras de gás, e fornos‖ (BAUMAN, 1999, p. 12).  

E reforça que as práticas de extermínio de populações vizinhas rivais, de grupos 

étnicos e grupos partidários no século XX foram constantes e não se restringiram apenas ao 

nazismo. Este século, pensado por Arendt, apresentou umafilosofia fortemente marcada por 

acontecimentos inimagináveis que mostraram que o mal pode tomar proporções alarmantes. 

Discute-se, mais uma vez, a banalidade do mal, perante uma forma de mal que não 

encontra fundamentação em motivos compreensíveis. Não se pode enquadrá- lo como uma 
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forma de inveja, ressentimento, desejo de poder etc. Sendo assim, essa nova forma de mal 

proporcionada pelo regime totalitário não pode ser abordada dentro de um modelo ético e 

moral, como havia sido trabalhada até aquela época.  

A solução será recorrer a um viés político, tentando, assim, compreender o 

inexplicável e refletir sobre uma forma de governo que, pela primeira vez na história, baseia-

se no extermínio de homens e de sua natureza, por isso, Arendt introduz as noções de mal 

como assunto numa perspectiva política.  

Sobre a questão do mal, ilustrado e revivido no filme Hannah, a protagonista 

representa Hannah Arendt, e passa uma visão diferenciada sobre o mal, ao se deparar frente a 

frente com um de seus algozes da Segunda Guerra, Eichmann, no julgamento deste. E pode-se 

entender o que significa a banalidade do mal‖ para ela, pois esta viu um burocrata preocupado 

em cumprir as ordens. 

Pensamento técnico, descasado da ética, banalidade que tanto facilita a vida, e sua 

análise do julgamento, publicada pelo New Yorker, causou escândalo, em particular entre a 

comunidade judaica, como se ela estivesse absolvendo o réu, desculpando a monstruosidade.  

Mas apenas conclui isso, quem não se aprofunda na filosofia de Arendt sobre a 

violência, pois a mensagem do filme é autêntica e importante ao explicitar que a 

‗monstruosidade‘ não está no indivíduo, está no sistema, e o totalitarismo é um destes 

sistemas que banalizam o mal.  

Seja banal, seja radical, o mal totalitário é sempre um desafio à compreensão de todos. 

É quase impossível entender sua motivação. Portanto, para entendê-lo é preciso analisar as 

consequências que por ele foram originadas. Ao abordar o mal sob um ponto de vista político, 

em uma nova roupagem, o interesse estará em suas implicações. Duarte discorre que ―Para 

Arendt,o mal político não se deixa compreender plenamente em termos das suas possíveis 

motivações, cabendo apenas analisar as suas terríveis consequências para o mundo‖ 

(DUARTE, 2000, p. 72). 

Arendt, refletindo sobre o mal político do totalitarismo exprime que este é uma forma 

de governo que visa à completa destruição da individualidade humana, ou seja, 

diferentemente do nepotismo, da ditadura e da tirania (onde há um inimigo visível e mortal), 

num regime totalitário, nós (os cidadãos perfeitamente uniformes) não há o direito de existir, 

nossa existência pode ser simplesmente apagada do dia para noite, nos tornamos todos 

supérfluos. Os regimes totalitários não querem criar comunistas convictos ou nazistas 

convictos, eles querem formar pessoas completamente desvinculadas umas das outras que são 

incapazes de abraçar qualquer crença.  
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A partir do que já foi dito anteriormente, fica claro que o grande produto totalitário é a 

superfluidade humana. Segundo Arendt (1989, p. 609), ―apenas uma coisa parece discernível: 

pode-se dizer que esse mal radical surgiu em relação a um sistema no qual todos  os homens se 

tornaram igualmente supérfluos.‖ 

No sistema totalitário, os homens perdem todo o seu valor e passam a ser considerados 

como coisas, perdendo aquilo que os torna estritamente humanos; por isso são descartáveis, 

controláveis e supérfluos. Cada passo que se dá na implantação do domínio total é um passo 

que se dá na transformação da natureza humana, produzindo superfluidade nos indivíduos.  

O totalitarismo só se torna viável em locais onde existem grandes massas supérfluas, 

que podem ser eliminadas sem, necessariamente, resultar em um país despovoado, isso pode 

ser notado no fato de que os regimes totalitários só se desenvolveram em países cujo número 

de habitantes era consideravelmente grande.  

Portanto, cabe dizer que o totalitarismo nazista e estalinista é entendido não só como a 

dominação do Estado sobre os cidadãos, como a despersonalização do próprio indivíduo, e 

assim como para Marx alienação e estranhamento eclodem na forma de dominação do homem 

sobre o próprio homem, o mesmo acontece para Adorno (1983), porém ele vai mais longe e 

na parte referente aos elementos do antissemitismo na dialética do esclarecimento demonstra 

como a aliança entre dominação e esclarecimento falsificado pode levar à barbárie total e 

absoluta. 

Hoje em dia se fala em populismo, em eleitoralismo, em demagogia,e o objetivo é 

sempre direcionar certos ódios sociais para alvos concretos que funcionam como 

representação de tudo aquilo que se detesta.Baumanafirma que os grandes crimes, 

frequentemente, partem de grandes ideias, e relacionado a isso, a ―Solução Final Alemã‖, 

muito bem exposta por Hannah Arendt.  

Bauman (1998, p.13) transcreve que ―algo considerado ‗puro‘ seria a visão das coisas 

de uma maneira ordenada, e o que é considerado ‗impuro‘, seria o oposto da pureza, ou seja, o 

imundo, os ‗agentes poluidores‘, sendo coisas ‗fora do lugar.‘‖E que este contexto nazista 

―era uma solução estética; era uma tarefa de preparar um texto, era o dedo do artista 

eliminando uma mancha, aniquilava o que era considerado não-harmonioso.‖ 

Sobre o que Bauman disse com ‗foras do lugar‘, faz-se uma analogia com as ideias de 

Arendt, quando diz que a privação dos direitos humanos manifesta se principalmente na 

privação de um lugar no mundo [um espaço político] que torne significativas as opiniões e 

afetivas as ações. 
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Toma-seconsciência do direito de ter direitos e do direito de pertencer a algum tipo de 

comunidade organizada somente quando apareceram milhões de pessoas que tinham perdido 

esses direitos e que não podiam reconquistá- los devido à nova situação geral. Para Bauman a 

pureza seria um ponto de vista, das coisas colocadas em lugares diferentes dos que elas 

ocupariam, se não fossem levadas para outro, onde ―Ordem significa um meio regular e 

estável para os nossos atos‖ (BAUMAN, 1998, p.21). 

O autor também faz menção às pessoas (outros seres humanos) que são considerados 

obstáculos para uma organização, considerada como ‗sujeira‘ e sendo tratada como tal, e 

apresenta uma nova forma de expor a violência, identificá- la, pois, na pós-modernidade ela 

ocorre de uma maneira ‗velada‘, porém, de maneira alguma menos ofensiva e perigosa.  

3.4  A VIOLÊNCIA IMPLÍCITA DA PÓS-MODERNIDADE 

 

Sobre a violência velada ou até mesmo legalizada, esta deriva de mentalidades 

ignorantes, que não são críticas o suficiente para se darem conta de que (ainda) estão no 

processo de dominação. Sobre isso, nas palavras de Adorno: 

 

É na violência, por mais que ela se esconda sob os véus da legalidade, que 
repousa afinal a hierarquia social. A dominação da natureza se reproduz no 
interior da humanidade. A civilização cristã – que permitiu que a ideia de 
proteger os fisicamente fracos revertesse em proveito da exploração do servo 
forte – jamais conseguiu conquistar inteiramente os corações dos povos 
convertidos (ADORNO, 1983, p. 52).  

 

Não é surpreendente que em toda a Idade Moderna, haja uma estrita correlação entre a 

proporção, a radicalidade da ‗ordem nova e final‘ imaginada, sonhada e experimentada na 

prática, e a paixão com que ‗o problema dos estranhos‘ foi abordado, assim como a 

severidade do tratamento dispensado aos estranhos.  

O que era ‗totalitário‘ nos programas políticos totalitários, era mais do que algo além 

da abrangência da ordem prometida, seus aliados desenvolvem a tarefa de remover qualquer 

coisa que colida com o que eles entendem por pureza.O nazismo e o comunismo primam por 

impelir a tendência totalitária a seu extremo radical, no primeiro há a ‗pureza‘ da raça e no segundo, a ‗pureza‘ de classe, utilizando-se claramente de ideologia para apoio das massas.  

Horkheimer e Adorno escrevem sabiamente que ―um aspecto importante da ideologia 

é o psicológico‖, expondo ainda que: 

 

Assim, não cabe analisar especificamente o conteúdo da ideologia, pois este 

é vazio, carece de bases argumentativas sólidas para serem atacadas e 

prescindem totalmente de uma lógica, pois a ideologia age sobre a emoção 
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humana. O que deve ser estudado é o ambiente social, que não apenas 

propicia a dominação por estes meios como os demanda. E mais, cumpre 

avaliar quais as intenções veladas destes discursos ideológicos subliminares 

e que nunca aparecem transparentemente(HORKHEIMERE;ADORNO, 
1973, p. 201).  

 

Todas as sociedades produzem estranhos ideológicos, os produz de sua própria 

maneira, inigualável, o problema é que a própria sociedade os cria e não se permite aceita- los, 

conviver com eles. Esses ‗estranhos‘, nesse contexto, para Bauman (1998), são aqueles 

indivíduos que não se encaixam no mapa cognitivo, moral ou estético do mundo.  

O autor aponta que o próprio Estado (que vestiu homens de uniforme) ut ilizou a 

estratégia da exclusão, confinando os‗estranhos‘nas paredes dos guetos, expulsando os ‗estranhos‘ além das fronteiras do território administrável ou até mesmo destruindo fisicamente os ‗estranhos‘.  

Sob um ponto de vista macro, tratando do sistema econômico, Bauman (1998) revela 

que o capitalismo atual não tem mais um grande banco de trabalhadores reservas, mas tem 

dispositivos de armazenamento e de exclusão mais eficientes. As prisões, ao contrário daquilo 

que foi dito por Foucault, não é mais o lugar da disciplina, mas é o da vigilância e exclusão 

total. O preso é um sujeito vigiado e armazenado, mas não para ser disciplinado, ele não é 

mais útil e nem pode ser. É uma vida desperdiçada, é um lixo humano.  

Sobre os homens penitenciários, também escreveu Adorno: 

 

O homem na penitenciária é a imagem virtual do tipo burguês em que ele 
deve se transformar na realidade. Os que não o fizerem lá fora serão 
forçados a isso aí dentro numa terrível pureza. Justificar a existência de 
penitenciárias com a necessidade de separar o criminoso da sociedade, ou 
mesmo de regenerá-lo, não atinge o âmago da questão. Elas são a imagem do 
mundo do trabalho burguês ‗levado às últimas consequências, imagem essa 
que o ódio dos homens coloca no mundo como um símbolo contra a 
realidade em que são forçados a se transformar. O indivíduo fraco, atrasado, 
animalizado tem que sofrer, qualificado, uma forma de vida à qual se resigna 
sem amor; encamiçada, a violência introvertida repete-se nele. O criminoso 
que, ao cometer seu crime, pôs sua autoconservação acima de tudo, tem na 
verdade um eu mais fraco e mais instável, e o criminoso contumaz é um 
débil (ADORNO, 1983, p.106). 

 

Mas não são somente nas prisões que encontram-se aqueles que precisam ser 

‗eliminados‘, de acordo com a sociedade: eles também estão nas favelas e nas ruas, são os 

desempregados crônicos, aqueles que foram expulsos da esfera do trabalho por estarem 

‗desatualizados‘, ou que não têm mais para onde ir, pois não podem mais seguir o fluxo de 

imigração para países que exploração de mão de obra estrangeira.  
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Bauman (1998) ainda aponta que são os mendigos, os loucos, os pobres, os drogados, 

aqueles que fogem do padrão da sexualidade, são todos os que estão fora da construção da 

ordem, são os que realizam o contrário, que desfazem a ordem, que dão indícios de que ela 

pode ser quebrada ou de que ela não é absoluta.  

Além da exclusão dos diferentes, dos impuros, Bauman, em seu livroO mal-estar da 

pós-modernidade, refere uma nova forma de exclusão: a forma que advém particularmente da 

globalização: a exclusão do não-consumidor. Aquele que não consome já não é parte do 

esforço de construção da ordem, já que a ordem tem lugar cativo para os grandes 

consumidores, para os gastadores compulsivos e para aqueles que querer ‗exercer sua 

liberdade‘ por meio do consumo de serviços e produtos que demonstrem suas escolhas em 

todas as esferas da vida. Em suma, os que não consomem não podem ficar no espaço social.  

Um exemplo pode ser visto na própria arquitetura das cidades. Para Bauman (1998), 

as cidades são projetadas para serem o antro da diversidade, mas, ao mesmo tempo, um 

dispositivo de exclusão eficiente: os ferros pontiagudos que são colocados em frente aos 

prédios de grandes corporações são um exemplo de tática de exclusão, evitando que mendigos 

fiquem nestes lugares. 

O não-consumidor da pós-modernidade é o novo estranho, que, na verdade, atrapalha 

seu funcionamento, que mostra suas condições errantes, sua incapacidade de abarcar o todo. 

Esses estranhos são absorvidos e ―domesticados‖, ou completamente eliminados. O novo 

racismo não é o da caça e da morte do estranho, mas é o da separação e da ―culturalização‖ da 

essência, nas palavras de Bauman. 

Portanto, agora não se trata de uma essência biológica, mas de uma essência cultural. 

Bauman (1998) diz que a tática de absorver e domesticar não é menos autoritária que a prática 

dos regimes totalitários de morte e exclusão. Para ele, a destruição daquilo que é a identidade 

do sujeito é um movimento autoritário e forçoso de eliminação do sujeito. Como não se pode 

mais matar, então é necessário ter ambientes certos para a absorvê- lo e reeducá- lo, como a 

escola, a igreja, ou as prisões e as favelas. É necessário normatizar o ‗estranho‘. 

A importância de Bauman e de outros intelectuais que renovaram a crítica à 

contemporaneidade é de poder entender de maneira nova e atualizada a dinâmica da sociedade 

atual. Bauman trata de temas mais ou menos globais e coletivos, que se expressam também na 

vida individual. O autor deixa claro que não se resolve problemas globais com soluções 

locais. Isso também pode ser entendido como um aviso de que não resolve a insegurança 

individualmente, mas sim, coletivamente e globalmente.  
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Adorno, por sua vez, enfatiza sobre o papel da educação intelectualizada como fator 

essencial para a sobrevivência da humanidade. Toma por base a formação cultural contra a 

ignorância e qualquer tipo de violência. ―É preciso ensinar as crianças a se horrorizarem com 

a violência, para que esta seja banida de vez da sociedade e da cultura‖ (ADORNO,1995a, p. 

159). 

Este autor também discorre que o que ocorreu emAuschwistz foi uma regressão ao 

anticivilizatório e alerta: pode se repetir se os seusfundamentos persistirem: 

 

[...] o fundamento básico para o que ocorreu em Auschwistz ainda perpetua 
nas sociedades atuais, só que sob o enfoque da tecnologia. Adorno (1995b) 
afirma que a tecnologia se encontra no primeiro plano da vida do indivíduo, 
como algo de apropriação e de sua individualidade de forma irracional, 
patológica e exagerada. A tecnologia se tornou algo essencial para a 
preservação da sociedade de forma fetichizada (ADORNO, 1995b, p. 123). 

 

Adorno refere uma preocupação focada em tentar descobrir como o ser humano pode 

chegar tal brutalidade, e afirma com respaldo psicanalítico que é na primeira infância que se 

forma a personalidade do sujeito. Portanto, para Adorno (1995b, p. 121), é nessa fase da 

infância que a sociedade precisa se preocupar, dando ao indivíduo uma educação de 

autocrítica: ―a educação tem sentido unicamente como educação dirigida a uma autorreflexão 

crítica‖, é importante frisar que Adorno não criaummodelo de educação, apenas esboça-o. 

Não há outra forma de reconhecer o mal, na mídia, nas entrelinhas, nos gestos 

coletivos e intenções governamentais, entre outros, senão com a educação, pois ela é que pode 

identificar abrir os olhos dos indivíduos, para o risco iminente não-explícito da violência. 

 

 

4 VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER 

 

4.1 DAS VIOLÊNCIAS: A PSICOLÓGICA 

 

Como visto em Hannah Arendt (1994), em seu livro já citado Da Violência, o conceito 

de violência perpassa o formato físico, pois em diversas formulações de violência, fica claro 

que esta, é sobre tudo subjetiva, estrutural e para finalidades de força política. Sua 

contribuição tão importante traz o entendimento profundo do conceito, não o delimitando em 

apenas um contorno ou substrato da mesma variável. Mostra ainda que, das várias formas e 

contornos que se encerra sobre o tema violência, existe grande confusão e dificuldade nas 
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separações de tais temas, que mesmo sendo sinônimas, suas implicações e formatos vão em 

diferentes ações. 

A autora pondera que a violência necessita sempre de instrumentos, ou seja, um meio 

para um fim. E que a própria ‗substância‘ de violência é entendida e conduzida pela categoria 

meio/objetivo, onde a qualidade mais importante abrange as atividades humanas, a principal 

característica seria o perigo de que os fins fossem dominados pelos meio.  

 
Uma vez que a violência – distinta do poder, força ou vigor – necessita 
sempre de instrumentos [...], A própria substância da violência é regida pela 
categoria meio/objetivo cuja mais importante característica, se aplicada às 
atividades humanas, foi sempre a de que os fins correm o perigo de serem 
dominados pelos meios, que justificam e que são necessários para alcançá-
los (ARENDT, 1994, p. 04). 

 

A isto ainda diz:  

 

Penso ser um triste reflexo do atual estado da ciência política que nossa 
terminologia sobre violência não distinga entre palavras-chave tais como 
‗poder‘ (power), ‗vigor‘ (strenght), ‗força‘ (force), ‗autoridade‘ e, por fim, 
‗violência‘ - as quais se referem a fenômenos distintos e 
diferentes(ARENDT,1994, p. 36). 

 

Diante disto, com estas palavras a autora sobredita deixa claro que, não se trata de uma 

questão linguística, ou de significado de termos que são entre si, sinônimos de uma mesma 

variável. Aqui se trata de impor o poder às classes sociais, impor o pensamento de grupos 

políticos para que se alcance o poder, sendo a violência instrumento para efetivação do 

objetivo a que se propõem. Não é diferente o sentindo da violência contra mulheres, que está 

apoiada nas entrelinhas de discursos políticos tradicionalistas. Tal formato de violência 

evidencia a defesa estrutural, ideológica e política, entrando violentamente contra cidadãos 

que pensem de forma diferente, tornando-os alvos dessas ideologias. ―Os termos poder, vigor, 

força, autoridade e violência são tomados como sinônimos porque têm, na compreensão 

comum, a mesma função, isto é, indicar ―quem domina quem‖(ARENDT, 1994, p. 36). 

Deste modo, a violência estaria a serviço da dominação, e neste campo vale usar força, 

vigor, autoridade e poder. Ou nas palavras da autora supracitada ―os fins correm o perigo de 

serem dominados pelos meios, que justificam e que são necessários para alcançá- los.‖ 

(ARENDT, 1994). 
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Neste sentindo, por meio da leitura Arendtiana de1994, compreende-se que, (em 

analogia sobre a violência como meio e fim) as atrocidades que aconteceram na China antiga, 

demostram claramente a teoria de ―poder‖ajudando a confirmar a teoria de Arendt (1994). 

Ríos (1973) e  MaoTse-tung (2016) narram o momento histórico do qual passou a 

china. Na liderança do movimento conhecido como ―AGrande Revolução Cultural 

Proletária‖,(também conhecida comoRevolução Cultural Chinesa), a qual foi uma profunda 

campanha político- ideológica levada e desenvolvida a partir de 1966, naRepública Popular da 

China por Mao Tsé-tung. Este líder político tentou movimentar a população, para que 

impetrassem seus objetivos ideológicos do qual nomeou como ―das massas para as massas‖ 

(isso depois de um longo período de fome que matou milhares de pessoas na China), onde o 

ensino na época era hierarquizado e elitista, e somente poucas pessoas da alta sociedade 

tinham acesso às universidades. 

Percebendo que conversas e ideologia não convenceriam a população e, encontrando 

resistência à sua ideologia nas camadas de intelectuais, usou da violência física. Assim, de 

forma coercitiva, levou a China para o caminho que desejava, com força da guarda vermelha 

(grupo de jovens estudantes, proletários, que por meio da violência, faziam as ideologias de 

Mao serem obedecidas), salientando que todos os que se opuseram às ideias do líder, eram 

imediatamente punidos. Aqui fica flagrante, como Arendt (1994)expõe, que a política à 

serviço de ideologias, usa a violência física para alcançar seu objetivo :‗obediência‘. 

Para Saffioti (2004), o patriarcado usa a mesma estrutura, se não há obediência há 

violência. A referida autora, relembrando Hartmann, diz que se pode definir patriarcado como 

sendo nada mais de que um pacto, acordo masculino que possa garantir a opressão de 

mulheres. Manter todas as relações de hierarquia, a solidariedade, ‗legalizada‘ entre si, que 

licencia e capacita a categoria masculina a manter o poder, o controle e a sujeição sobre todas 

as mulheres. 

Essas formas de violência que se dão nos discursos políticos como possibilidade de 

dominação veem se repetido no cotidiano das violências diárias que buscam dominar. Nota-se 

isto também, como no caso do sistema patriarcal, que mesmo rodeado de discursos e 

legislação de proteção as mulheres (por exemplo) buscam outras formas que não só a 

violência física para coibir que mulheres possam vivenciar a liberdade em todas as áreas de 

suas vidas, seja profissional, amorosa, sexual e social. Assim, quando se homilia sobre a 

violência, os mais variados conceitos se estendem.  

Para Saffioti (2004) em sua obra Gênero, Patriarcado, violência, fica claro que a 

violência é entendida no imaginário social como sendo aquela que alguém foi vítima de uma 
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ação, ou seja, assaltos, roubos, sequestrostrânsito e etc.No entanto Saffioti diz, que por mais 

que as pessoas estejam acostumadas com um cotidiano de violência e, que estas vítimas 

passaram por situações como as descritas acima, as mesmas acreditam ter sorte por saírem 

ilesas das situações violentas vividas. Ela declara que nestes casos, a violência é palpável e 

que desta forma trata-se de uma ruptura de qualquer ordem da integridade da vítima. A autora 

citada ainda pondera, que é mais fácil as pessoas encararem ou entenderem a violência 

quando esta aparece por entre os fenômenos palpáveis, materiais e que existe uma dificuldade 

de entender a violência quando esta se apresenta por fenômenos subjetivos, psicológicos e 

morais. 

A respeito, Arendt (1994) comenta que mesmo violências subjetivas alcançaram em 

algum momento, seu patamar físico: 

 

[...] o entendimento popular da violência apoia-se num conceito, durante 
muito tempo, e ainda hoje, aceito como o verdadeiro e o único. Trata-se da 
violência como ruptura de qualquer forma de integridade da vítima: 
integridade física, integridade psíquica, integridade sexual, integridade 
moral. Observa-se que apenas a psíquica e a moral situam-se fora do 
palpável. Ainda assim, caso a violência psíquica enlouqueça a vítima, como 
pode ocorrer – e ocorre com certa frequência, como resultado da prática da 
tortura por razões de ordem política ou de cárcere privado, isolando-se a 
vítima de qualquer comunicação via rádio ou televisão e de qualquer contato 
humano –, ela torna-se palpável (SAFFIOTI, 2004, p. 30). 

 

Saffioti (2004) assim como Arendt (1994), ponderam que a violência tem vários 

formatos e, que estes perpassam a forma física, deixando claro que a violência, seja 

psicológica, moral, estrutural ou física sempre existirá, devido ao desejo de domínio do outro. 

 

A desigualdade, longe de ser natural, é posta pela tradição cultural, pelas 
estruturas de poder, pelos agentes envolvidos na trama de relações sociais. 
Nas relações entre homens e entre mulheres, a desigualdade de gênero não é 
dada, mas pode ser construída, e o é, com frequência(SAFFIOTI, 2004, 
p.14). 

 

Outra vertente sobre a violência está quando esta aparece perpetrada por pessoas 

comuns, ou conhecidas ainda como ‗agentes do bem‘. Retomando o assunto, este fenômeno é 

compreendido na obra da autora sobredita Hannah Arendt (1999) Eichmann em Jerusalém: 

Um Relato Sobre a Banalidade do Mal, pois nesta obra Arendt (1999), não polpa esforços 

para mostrar um fato que atos de crueldade também podem ser efetuados ―por pessoas de 

bem, cumpridores de normas e regras.‖ 
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A autora disserta que é comum imaginar que o bem é feito pelo bondoso e o mal é 

feito pelo maldoso, e constatar que isso não é uma regra, assombra os homens quando enfim 

percebem que a violência não é só cometida pelo criminoso do qual se espera uma ação 

agressiva, ela é também efetuada na ação diária do cidadão comum, que por exemplo, na 

briga de transito mata sem pensar e por motivo fútil, flagrantemente desproporcional.  

Na comentada obra são articuladas questões sobre como a violência é percebida no 

cotidiano, dentro da rotina, podendo correlacionar tais questões com a violência contra a 

mulher em seu próprio ambiente familiar. Assim, expõe a feridade que não é apenas o 

criminoso, ou nas situações de casos excepcionais, mas no movimento do dia-a-dia. 

Portanto, entendendo a violência internalizada no campo de uma força externa contra 

uma vontade interior livre, proposto por Aristóteles, ressalta-se o conceito de violência 

proposto pelos autores Arendt (1994;1999); Saffioti, (2004) e Marcondes Filho (2001), que 

transcorrem a questão de violência física como sendo a última forma de expressão diante de 

uma oposição da vontade e do poder, seja este político, social ou individual (se darão da 

mesma forma). Essa expressão de violência física, subjetiva, moral e/ou parte de estruturas 

complexas como é o patriarcado, onde todas as formas de gênero que não se submetam a raiz 

heterossexual, acabam por auferir retaliação. Assim como observa-se na atualidade, o grande 

aumento dos casos de feminicídio no Brasil, os quais chamam a atenção do mundo. 

Notícias nos jornais e dados estatísticos mostram que, quando existe oposição à força, 

autoridade e poder ao sistema patriarcado e, o machismo que dele advém, os números de 

violências contra a mulher tornam-se altíssimos, sendo este tema tratado na próxima seção. O 

jornal OGLOBO (2019) traz:  

 

44 casos de feminicídio — foram 207 episódios consumados e 137 
tentativas. A taxa de letalidade é de 60%, com 222 vítimas identificadas, em 
crimes ocorridos em todos os estados brasileiros, além do Distrito Federal. A 
média é de 5,31 casos por dia, ou um caso a cada quatro horas e 31 minutos 
nos primeiros 64 dias do ano‖. E os dados da ONU confirmam a gravidade: 
―No Brasil, a taxa de feminicídios é de 4,8 para 100 mil mulheres – a quinta 
maior no mundo, segundo dados da Organização Mundial da Saúde (OMS). 
Em 2015, o Mapa da Violência sobre homicídios entre o público feminino 
revelou que, de 2003 a 2013, o número de assassinatos de mulheres negras 
cresceu 54%, passando de 1.864 para 2.875. 

 

Este formato de violência é entendido pela psicanálise como uma atuação depois de 

que todas as outras violências muito provavelmente já aconteceram. Relatos de familiares de 

vítimas de feminicídio mostram que a violência já acontecia, e ao analisar os relatos observa-
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se a presença marcante de um tipo de violência que antecede quase sempre o feminicídio, que 

é a violência psicológica. Ou seja, na maioria dos casos de feminicídio a vítima já havia 

passado por violência moral, redução da sua estima, humilhações, proibições. 

Esta violência é silenciosa e muitas vezes compreendida pela vítima e familiares 

―como o modo do agressor ser.‖A violência psicologia pode se estender um período que 

intimida a vítima e leva-a cada vez mais para a possibilidade de morte. 

 

4.2 DO PATRIARCADO ÀS VIOLÊNCIAS DE GÊNERO  

 

Há, no Brasil, uma enorme confusão sobre os tipos de violência, pois é 

corriqueiramente usado o termo ‗violência de gênero‘ como sendo a categoria de violência 

contra mulheres, bem como é confundido os termos violência doméstica (tratada com ênfase 

nesse contexto) com violência intrafamiliar, ressaltando, porém que a violência de gênero é a 

categoria mais geral. 

De acordo com Scott (1990), é importante considerar o conceito de gênero como 

muito mais amplo que a noção de ―patriarcado‖, pois neste, as relações são hierarquizadas 

entre seres socialmente desiguais, enquanto o gênero compreende também relações 

igualitárias. Fica claro, desta forma, o patriarcado torna-se um caso específico de relações de 

gênero. 

Heleieth Saffioti, teórica brasileira de expressiva contribuição à produção acadêmica 

feminista de nosso país, aponta a necessidade de utilizarmos a categoria de gênero associada 

ao conceito de patriarcado, pois é ele quem revelará as relações de dominação-submissão e o 

modo como elas se estabeleceram. Para a discussão conceitual, este ponto é extremamente 

relevante, uma vez que gênero deixa aberta a possibilidade do vetor da dominação-

exploração, enquanto os demais termos marcam a presença masculina neste polo. 

 

Considerar-se-á gênero independentemente de a quem pertença a primazia: 
aos homens ou às mulheres. Que, entretanto, isto não seja tomado como 
adesão ao caráter supostamente mais neutro do conceito de gênero, pois, de 
certo ângulo, pode-se afirmar exatamente o oposto(JOHNSON, 1997). 

 

Entende-se que as sociedades se constroem retratadas do masculino e do feminino, não 

podendo haver uma só sociedade sem gênero, porque há a necessidade de uma divisão social 

do trabalho, conhecida como divisão sexual do trabalho, na medida em que ela se faz 
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obedecendo ao critério de sexo. É fato que a democracia exige igualdade social, mas isto não 

significa que todos os membros da sociedade, devam ser iguais.  

Há uma grande confusão entre conceitos como: igualdade, diferença, desigualdade, 

identidade, e normalmente, à diferença contrapõe-se a igualdade. As identidades, como 

também as diferenças, são saudáveis, e numa sociedade multicultural, não poderia ser 

diferente. 

Todavia, tais diferenças não devem acontecer de maneira que as atividades atribuídas 

às mulheres sejam desvalorizadas em relação às dos homens, e não somente as atividades 

foram e são tratadas de maneira desigual, têm-se como exemplo, o Código Civil de 1916, o 

qual dispunha que ao homem cabia o exercício do pátrio poder e que à mulher, ao tornar-se 

esposa, ficavam restritos diversos direitos civis, que dependiam da autorização do marido para 

serem por ela exercidos. Somente no ano de 1988, com a promulgação da Constituição 

Federal, o Direito brasileiro reconheceu a igualdade entre homens e mulheres, inclusive na 

sociedade conjugal, mas com considerações expostas a seguir.  

Até hoje, há a ausência, no Código Penal brasileiro da tipificação de estupro no 

interior do casamento e, por outro lado, a permanência da cr iminalização da mulher que 

comete aborto, são exemplificadores da faceta sexual deste pacto, que também controla os 

direitos reprodutivos da mulher, ressaltando também a questão do contrato (civil e sexual) do 

matrimônio, visivelmente patriarcal em suas regras básicas. 

Portanto, o que ocorre, é que desigualdade, longe de ser natural, é (im) posta pela 

tradição cultural, ou seja, pelas relações de poder, ocorridas no meio social, e desta forma, nas 

relações entre homens e mulheres, a desigualdade de gênero não é dada, mas pode ser 

construída, e ocorre com frequência.  

Como visto, o termo gênero está relacionado, preferencialmente, às relações homem–

mulher, acrescentando-se que as violências relacionadas a este conceito, podem caracterizar-

se como violência doméstica, dependendo das circunstâncias. Fica, assim, evidenciado que a 

violência de gênero pode ocorrer por um homem contra outro, ou por uma mulher contra 

outra, ressaltando é claro,que o vetor mais amplamente difundido e discutido da violência de 

gênero,está relacionado no sentido homem contra mulher.  

Desta forma, violência de gênero, inclusive em suas modalidades familiar e doméstica, 

não ocorre aleatoriamente, mas deriva de uma organização social de gênero, que privilegia o 

masculino, pois, ―diferentemente da taxionomia que divide os diferentes tipos de espaço-

tempo em doméstico, da produção e da cidadania‖ (SANTOS, 1995), levando-se em 

consideração o espaço-tempo doméstico, que será substituído pelo espaço-tempo do 
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domicílio. Este se subdivide em espaço-tempo doméstico, espaço-tempo do trabalho 

resultante da produção humana (BERTAUX, 1979), ―eminentemente, para não dizer 

exclusivamente, feminino, e espaço-tempo privado, do ócio, da intimidade, quase totalmente 

restrito aos homens.‖ 

A sociedade considera normal e natural que homens maltratem suas mulheres, assim 

como que pais e mães maltratem seus filhos, consolidando, deste modo, a pedagogia da 

violência, como corrobora Saffioti (1997a). Destarte, a violência doméstica apresenta 

características específicas, sendo uma das mais relevantes, a sua rotinização, o que contribui, 

tremendamente, para a co-dependência e o estabelecimento da relação fixada, onde a relação 

violenta se constitui numa verdadeira prisão em domicílio.  

Os processos de feminicídio também são considerados violência doméstica, pois, em 

todos, vítima e agressor estabeleciam relações afetivas, rotineiras ou familiares. O feminicídio 

cometido por um parceiro ocorre, geralmente, sem premeditação, diferentemente do 

homicídio nas mesmas circunstâncias, que exige planejamento. Isto decorre de uma provável 

derrota da mulher em confronto com um homem. Assim, como exemplo, na Inglaterra, as 

penas para as mulheres que praticam homicídios de seus maridos são maiores que as dos 

homens que praticam feminicídio de suas esposas, devido, justamente à provável 

premeditação, que constitui agravante penal.  

A autora questiona ainda que se todos são socializados para ser machistas, não poderá 

esta sociedade mudar, caminhando para a democracia plena? E a própria autora responde que 

tal processo ocorre de maneira lenta e gradual, consistindo em luta feminista, pois é o grupo 

em desvantagem, sendo que apenas trocar homens por mulheres no comando daria, com toda 

certeza, numa outra hierarquia, uma geradora de desigualdades, afirmando: 

 
As feministas não deixam de ser femininas, nem são mal-amadas, feias e 
invejosas do poder masculino. São seres humanos sem consciência 
dominada, que lutam sem cessar pela igualdade social entre homens e 
mulheres, entre brancos e negros, entre ricos e pobres(SAFFIOTI, 1997a). 

 

É importante frisar, em contraposição, que não é fácil ser um homem social, e se há 

uma tarefa perigosa a ser realizada, por um grupo sexualmente misto, é sempre um homem o 

escolhido para fazê- la, isso espelha como a sociedade pode tornar-se cruel, conforme a 

mentalidade adotada. Segundo Jung (1992), tanto homens quanto mulheres são dotados de 

animus e anima, sendo o primeiro o princípio masculino e a segunda, o princípio feminino.  

O ideal seria que ambos fossem igualmente desenvolvidos, pois isto resultaria em 

seres humanos bem equilibrados. Todavia, a sociedade estimula o homem a desenvolver seu 
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animus, desencorajando-o a desenvolver sua anima, procedendo de maneira exatamente 

inversa com a mulher. Saffioti (2004) expõe que este é o ponto de desequilíbrio, e disto 

decorrem de uma parte, homens prontos a transformar a agressividade em agressão; e 

mulheres, de outra parte, sensíveis, mas frágeis para enfrentar a vida competitiva. Ou seja, o 

patriarcado, quando se trata da coletividade, apoia neste desequilíbrio resultante de um 

desenvolvimento desigual de animus e de anima e, simultaneamente, o produz. 

Remetendo ao contexto histórico deste sistema social, com o Movimento Feminista na 

década de 1970, mas também nos fins da anterior, várias feministas, especialmente as 

conhecidas como radicais, prestaram grande serviço aos então chamados estudos sobre 

mulher, sendo imprescindível o reforço permanente da dimensão histórica da dominação-

exploração masculina, para que se compreenda e se dimensione adequadamente o patriarcado.  

O nome patriarcado foi mantido devido alguns fatores: 
 

1 – não se trata de uma relação privada, mas civil; 2 – dá direitos sexuais aos 
homens sobre as mulheres, praticamente sem restrição. Haja vista o débito 
conjugal explícito nos códigos civis inspirados no Código Napoleônico e a 
ausência sistemática do tipo penal estupro no interior do casamento nos 
códigos penais. Há apenas uma década, e depois de muita luta, as francesas 
conseguiram capitular este crime no Código Penal, não se tendo 
conhecimento de se, efetivamente, há denúncias contra maridos que 
violentam suas esposas. No Brasil, felizmente, não há especificação do 
estuprador. Neste caso, pode ser qualquer homem, até mesmo o marido, pois 
o que importa é contrariar a vontade da mulher, mediante o uso de violência 
ou grave ameaça; 3 – configura um tipo hierárquico de relação, que invade 
todos os espaços da sociedade; 4 – tem uma base material;5 – corporifica-se; 
6 – representa uma estrutura de poder baseada tanto na ideologia quanto na 
violência (SAFFIOTI, 2004, p.57).  

 

No contexto social do patriarcado, como se sabe, as mulheres são objetos da satisfação 

sexual dos homens, reprodutoras de herdeiros, de força de trabalho e de novas reprodutoras. 

Esta mistura de dominação e exploração compreende-se como opressão. 

Saffioti (2004, p.106) retomando o abrangente da dimensão histórica do fenômeno da 

opressão feminina, esclarece que ―a dominação-exploração constitui um único fenômeno, 

apresentando duas faces‖, e comenta ainda que ―a base econômica do patriarcado não consiste 

apenas na intensa discriminação salarial das trabalhadoras, em sua marginalização de 

importantes papéis econômicos‖, mas também no controle de sua sexualidade e 

consequentemente, de sua capacidade de reprodução. 

Ainda que as mulheres tenham conquistado direitos e espaços políticos, ocupando 

posições sociais e econômicas tradicionalmente reservadas aos homens, e apesar da ―suposta‖ 
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liberdade garantida pelo Código Civil à ambos os sexos de maneira igualitária, a base 

patriarcal continua a mesma. 

Uma conquista das mulheres, em relação à direitos civis, foi a Lei 11.340/06 

conhecida como Lei Maria da Penha, sendo considerada, portanto, um marco para o 

reconhecimento da violência de gênero, que tem como uma de suas faces a violência 

doméstica, tradicionalmente visibilizada pela sociedade e pelo Direito. No entanto, alguns 

estudos compilados no livro Lei Maria da Penha: aplicação e eficácia no combate a violência 

de gênero, do organizador Francisco Pereira Costa, mostraram que a aplicação desta lei não se 

dá de forma plena e por mais que alguns juízes mostrem fineza na técnica de sua aplicação, 

promovem e perpetuam o discurso patriarcal de gênero que estabelece os papéis sociais do 

homem e da mulher. 

Visto isso, observa-se que o patriarcado deve ser considerado, onde é importante se 

referir à ele, lembrar-se que este permanece ―encrustado‖ na mente social, ativo e implacável, 

e segundo Saffioti (2004) é imprescindível, para a libertação e emancipação das mulheres, 

uma mudança radical em todas as estruturas das quais elas participam, de forma a esgotar 

todas as condições materiais de existência das relações patriarcais.  

Doravante, a recusa da utilização do conceito de patriarcado só permite que este 

esquema de exploração-dominação se propague e encontre formas e meios mais perjurosos de 

se manifestar. Em suma, sendo fortemente negado, volta-se a atenção de seus participantes 

para outras direções, cumprindo, um prejuízo a ambos, mas, seguramente mais ainda às 

mulheres. 

Recusando-se, portanto, a enxergar o patriarcado ou recusando-se a admiti- lo, a 

maioria das teóricas feministas dá dois passos para trás: 

 

1. não atacando o coração da engrenagem de exploração-dominação, 
alimenta-a; 2. permite que, pelo menos alguns homens, encarnem a 
vanguarda do processo de denúncia das iniquidades perpetradas contra as 
mulheres e mostrem o essencial para a formulação de uma estratégia de luta 
mais adequada (SAFFIOTI, 2004, p.136). 

 

Na luta pela verdadeira igualdade de direitos, constata-se obviamente que a 

participação dos homens é fundamental, uma vez que se trata de mudar a relação entre 

homens e mulheres, porém estas devem encabeçar o processo de mudança, e far-se-á de 

maneira formalizada e inteligente, pois o sistema está todo integrado, arraigado no 

patriarcado. 
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Sobre tal dificuldade na mudança social implantada, Miaille (2005) informa que o 

sistema jurídico gira em torno da figura do sujeito de direito, apresentando como fundamento, 

assim, a pessoa jurídica. Estas são, portanto, fundamentos muito abstratos, pois é por meio da 

abstração das diferenças que se dá a representação ideológica da sociedade como um conjunto 

de indivíduos separados e livres, que supostamente estabelecem relações de igualdade.  

Ainda em concordância com o autor supracitado, o Direito, ―se identifica com o polo 

masculino no sistema dualista de gênero, sendo caracterizado como racional, objetivo, 

universal, ativo e dotado de poder.‖ Não se rompe com a ordem patriarcal de gênero e sequer 

se admite a complexidade dos sujeitos. Por de trás da abstração, encontra-se um padrão de 

sujeito de direito: homem, branco, heterossexual e burguês - o qual tem seus interesses 

tutelados pelo sistema jurídico. 

É perceptível o quanto o Direito é masculinizado por meio da ausência de intervenção 

jurídica e estatal em setores marcadamente femininos, pois não se considera as necessidades 

das mulheres como igualmente humanas, sendo sempre tidas como especiais. Nesse sentido, 

só adquirem importância algumas diferenças biológicas, como a gestação e a amamentação, 

para as quais são criadas proteções especiais. Entende-se, por exemplo, que a licença à 

maternidade é um privilégio para as mulheres e não uma medida necessária à coletividade.  

O Direito, portanto, como pontua Miaille (2005), desconsidera as necessidades 

socialmente construídas às mulheres e por ele legitimadas, e quando as necessidades sociais 

das mulheres são levadas em conta, acontecem sob a ótica masculina. A igualdade que o 

Direito estabelece, portanto, ―jamais será plena, porque parte de uma falsa premissa de que as 

instituições sociais, incluindo as leis e a administração da justiça, são neutras em termos de 

gênero‖,sempre ignorando de maneira tradicional, as relações que se dão no ambiente 

privado, o qual é socialmente destinado às mulheres. 

Luckács (1981) afirmara que mesmo que as teóricas feministas desejem construir uma 

sociedade igualitária do ângulo do gênero o resultado da interação de todos esses agentes 

sociais será eventualmente diverso de suas intenções, afirma este autor que ―não obstante a 

força e a eficácia política de todas as tecnologias sociais, especialmente das ideologias de 

gênero, a violência ainda é necessária para manter o status quo.‖ 

Tal afirmação não significa ser conivente com a questão do uso da violência, mas uma 

problemática constatação da verdade, pois o homem necessita de uma prova de poder, para 

manter sua ‗reputação‘ e desta forma, a violação funciona então como um intento falido para 

restaurar uma autoridade masculina enfraquecida que talvez nunca existisse de fato. Segato 

(2003) fala de ―mandato de violação e de virilidade frágil‖, pois o homem precisa violar, 
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mesmo que não seja pelas vias de fato, ao menos de maneira alegórica ou metafórica, e ele 

não atua porque tem poder, mas ―justamente porque deve estar constantemente obtendo-o, 

uma vez que o status expropriado nunca foi inteiramente ganho.‖ 

A autora esclarece que a humanidade só sairá da mentalidade ‗pré-histórica‘ em 

relação a este assunto, quando deixar para trás a estrutura simbólica patriarcal, e para tanto, o 

primeiro passo é a consciência reflexiva. Este avanço só é possível com a compreensão 

oferecida pela antropologia e pela psicanálise,na esfera da intimidade, sendo a única forma de 

desestabilizar a arquitetura do sistema: 

 

É este o subsídio que esses saberes podem oferecer ao Direito para auxiliá-lo 
na tarefa de desarmar a sociedade. Só com a reforma da intimidade é que 
será possível desmontar a escalada da violência societária, do nível 
microscópico das agressões domésticas ao macroscópico das guerras. Ou 
seja, o combate às formas rotineiras de violência é possível, desde que se 
entenda esta luta como parte de um trabalho de desestabilização e de erosão 
da própria ordem de status, não como mero paliativo – simples correção dos 
excessos de violência (SEGATO, 2003, p.93).  

 

Torna-se também imprescindível a cooperação entre o direito e a comunicação, pois a 

primeira ciência detém a capacidade de transformar as relações sociais e a segunda pode 

democratizar tais mudanças. Atualmente, se trata com destaque a questão dos direitos 

humanos, com estudos, projetos e metas para a sociedade, criando assim uma nova 

moralidade. 

Segato (2003) esclarece que a saída da violência de gênero não seria o registro de 

reincidentes nem a psicologização do violador, senão a inscrição na lei de todas as formas de 

violência de gênero como experiências não desejáveis para uma sociedade, a organização e a 

escuta da experiência das vítimas, a elaboração de políticas públicas que favoreçam aos 

violadores desidentificar-se dos ditados impostos acerca da mulher genérica.  

Para tanto, criminalmente tratando, não seria interessante o agravamento de pena, mas 

a certeza da punição, pois o ser humano só segue as regras que teme, e sem isto a lei é não 

apenas injusta para com as vítimas de violência doméstica, como também altamente ineficaz 

mesmo em seus aspectos positivos.  

Seus efeitos revelam a pouca importância que a sociedade atribui a um fenômeno com 

consequências muito negativas para a saúde orgânica e psíquica das mulheres, para a 

educação das novas gerações e, na medida em que milhares de horas de trabalho deixam de 

ser preenchidas todos os anos, para o próprio desenvolvimento da nação. O patriarcado ou 
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ordem patriarcal de gênero é demasiadamente forte, atravessando todas as instituições, 

tornando-se até então irredutível e incorruptível.  

 

4.3 VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER NO CONTEXTO SOCIAL E FAMILIAR 

 

Saffioti (2001) considera que o homem necessita fazer com que a mulher obedeça a 

suas ordens, e que quando este não consegue sucesso em fazer sua mulher o obedecer acaba 

praticando contra ela várias formas de violência. Sempre com a intenção de forçar por meio 

de alguma ação de violência que esta cumpra mesmo contragosto seus desejos. As violências 

das quais estas mulheres são expostas são nomeadas de: violência psicológica, violência 

física, violência patrimonial, violência institucional, violência intrafamiliar e violência 

conjugal. 

Com a divulgação da Lei Maria da Penha,é possível comprovar as estatísticas da 

violência contra a mulher em território nacional. A mais evidente e comentada, mesmo na 

atualidade, são as violências físicas, e mais recentemente aparece o número altíssimo de casos 

de feminicídio, como vimos a cima. As estáticas mostram realidade de muitas mulheres. 

Saffioti traz estas estáticas que demonstram a questão: 

 

Os dados de campo demonstram que 19% das mulheres declararam, 
espontaneamente, haver sofrido algum tipo de violência da parte de homens, 
16% relatando casos de violência física, 2% de violência psicológica, e 1% 
de assédio sexual. Quando estimuladas, no entanto, 43% das investigadas 
admitem ter sofrido violência sexista, um terço delas relatando ter sido 
vítimas de violência física, 27% revelando ter vivido situações de violência 
psíquica, e 11% haver experimentado o sofrimento causado por assédio 
sexual. Trata-se, pois, de quase a metade das brasileiras. Os 57% restantes 
devem também ter sofrido alguma modalidade de violência, não as 
considerando, porém, como tal(SOFFIOTI, 2004, p. 48). 

 

Neste quadro estatístico interessa neste momento a violência psicológica, recorrente e 

repetitiva, capaz de mudar a visão que a mulher tem de si mesma. Segundo Hermann (2008) a 

violência psicológica é mais bem explicada como sendo toda conduta comissiva ou omissiva 

que provoque na vítima conduta global de desequilíbrio emocional ao ponto de estar privada 

da autodeterminação e autoestima. A violência psicológica, para autor sobredito, pode ser 

efetuada por meio de insultos, ironias, ameaças, perseguição, chantagens entre outros. 

Todas levam para destruição da saúde psíquica da mulher. Hermann fala sobre como a 

violência psicológica é um mecanismo de violência que destrói a identidade e autonomia da 
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vítima de forma lenta e reiterada―implica em lenta e contínua destruição da identidade e da 

capacidade de reação e resistência da vítima, sendo comum que progrida para prejuízo 

importante à sua saúde mental e física‖ (HERMANN, 2008 p.109). 

Esse tipo de violência (psicológica) contra a mulher ficou mais conhecida, ganhando 

evidencia, visibilidade e atenção, especialmente na década de 1990, pela da luta dos 

movimentos feministas o qual uniu mulheres que percebiam tais violências e ao mesmo 

tempo estavam preocupadas com a qualidade e integridade seja física como psicologia de 

outras mulheres em situação de vulnerabilidade.  

Freud (1976), pai da psicanálise fala sobre como se produz as angustias por meio dos 

traumas vivenciados por algumas pessoas, que esses traumas cairiam no silêncio, mas nunca 

no esquecimento, isto é, que a única forma de falar sobre esse sofrimento advindo dos traumas 

seria pelo sintoma. Em seus estudos sobre a histeria (1976), o trauma é visto como sendo a 

origem dos conflitos psíquicos, tão importante que é capaz de gerar o sintoma. Assim, é visto 

como um embate na experiência pessoal do sujeito atingindo as defesas do ego, ou eu. Tais 

sintomas são descritos Freud (1976) como sendo sentimentos de ‗vergonha e silêncio‘. 

Segundo ele, o sintoma seria produzido pela ‗vergonha‘ um sentimento que impede a 

pessoa de falar, pensar ou muitas vezes até mesmo de entender sobre a ação violenta do outro, 

assim, a vergonha não permitiria o indivíduo de ter qualquer ação sobre o acontecimento e a 

única possibilidade de ação ou denúncia do sofrimento seria pelas vias do próprio sintoma que 

viriam como muitas formas de sofrimento físico e/ou sofrimento psíquico, ou seja, não há 

outra possibilidade de expressão a não ser pelo adoecimento somático ou psíquico (FREUD, 

1976, p. 400 e 430). 

Assim, como fator terapêutico, Freud procurou vias para que se pudesse romper o 

silêncio causado pela vergonha ao ponto de superá- la, e conseguiu este feito por meio de dois 

métodos o primeiro a hipnose ( mais tarde abandonado por ele ) e o segundo e utilizado até 

hoje por seus seguidores que é a escuta da fala de suas pacientes. A possibilidade da fala 

trazia para essas mulheres um caminho onde toda experiência traumática tivesse a chance de 

ser relembrada, relatada e elaborada. (FREUD, 1976, p.422 e 430). 

Desta forma Freud (1976) mostra desde aquele tempo que na ‗fala‘ se tem a 

possibilidade de cura. Neste ponto se pode fazer uma relação de possibilidade de cura na fala 

com o amparo da Lei Maria da Penha tornando-se uma importante ferramenta de apoio lega e 

moral, para que mesmo por meio das denúncias desses abusos essas mulheres possam 

encontrar o início da cura. 
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Relato: o marido sai para trabalhar e como de costume, passa os cadeados 
nas portas e janelas, antes de sair adverte a mulher que se vista de forma 
decente. Ela fica 8 horas diárias, trancada dentro da casa. Sente uma solidão 
―que dói no peito‖. Ele volta, entra na casa e fica bravo por que a comida 
não está na mesa. Grita e diz ―você não faz nada na vida e não consegue nem 
colocar a comida na mesa. Coração disparado e tremor, ela nunca sabe se vai 
ficar só nas palavras. Suas roupas são longas e sem decotes. Sai apenas 
acompanhada do marido e ele diz se você sorrir pra alguém, eu mato você. 
Ele a chama de burra, ela acha que é, ela diz não conseguir fazer nada 
direito,não está bem consigo mesma e não se olha no espelho a quase dois 
anos. Ele a trouxe a sessão (marido na recepção) ―porque tomei remédios 
para me matar. Não tenho vontade de viver, tive uma avó que também fez 
isso, isso é de família. Ela pensa que não sabe fazer nada, mas entende que a 
vida da mulher é sofrimento. Parou de trabalhar a pedido do marido, ele dá 
tudo, só é muito ciumento, por isso ela justifica o motivo de ficar trancada 
em casa. Ela não se sente bem há algum tempo, ele fala que ela é porca e 
preguiçosa, ―mas eu só não tenho vontade de levantar, ou não consigo, às 
vezes tenho muito sono. Eu não consigo ser mais eu. Tinha o cabelo bem 
longo, eu tinha unha longa e eu trabalhava de balconista. A gente casou e eu 
não preciso mais trabalhar, era só cuidar da casa, vida de madame, mas nem 
isso eu consigo mais.‖ 

 

O fragmento desta sessão tem o intuito de mostrar que muitas mulheres são vítimas de 

violência psicológica e os efeitos são tão perversos que estas perdem a possibilidade de se 

defenderem, adoecem e quando adoecem começam a acreditar nas palavras violentas e ações 

diárias desses agressores. Muitas destas não sabem nem ao menos que o que acontece com 

elas tem nome e é crime. Quando elas entram em uma sala de psicoterapia é dever de o 

psicoterapeuta ajudá- las a encarar que o que acontece com ela tem nome e se chama 

violência, talvez seja a única chance de se recuperar e mais que isso é dever com o paciente e 

dever social do psicoterapeuta ajudar e dar apoio para uma denúncia. 

Sartre (1987) pondera sobre o ponto de vista das experiências individuais também 

espelhadas da cultura de uma sociedade. E que essas experiências individuais expressam clara 

e fortemente um padrão social e cultural, (a cultura de violência contra mulher não é 

diferente). 

Embora cada caso possa anunciar a situação que prova cada sujeito na sociedade e 

permitam uma justaposição dos fenômenos particulares, faz-se necessário entender que na 

verdade trata-se em muitos casos de uma síntese ou de uma amostra do que vive a sociedade 

na sua pluralidade (mulheres) representado no seu conjunto não mais um caso mais sim 

muitos casos (então existe um problema que não é mais individual e sim social)  pela força de 

sua expressão. 

Exatamente pelo fato de a violência ser uma experiência individual e ao mesmo tempo 

real, social e cultural, deve o psicanalista ajudar seu paciente, devastado por isto, perceber a 
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realidade da sua vivência é ajudá- lo a se defender, orientando, ensinado, muitas vezes 

deixando de interpretar e de forma didática, ajudá- lo (um psicanalista não faz somente 

psicanálise). Mas torna-se, antes de tudo, um ser responsável com seu papel na sociedade, em 

suma, ajudar o indivíduo a sair do trauma é, para além de ouvi- lo e interpretar. 

Ferenczi (1981) ao falar sobre a importância do trauma na vida do sujeito, demonstrou 

que o trauma ocorre em dois tempos: a) o acontecimento traumático e b) do não 

reconhecimento por um terceiro, a quem a vítima pede auxílio, de que o trauma de fato 

ocorreu e não poderia ter ocorrido. Dito isto, Ferenczi recomenda, que o psicanalista se atente 

com importância e consideração, ao falar sobre o reconhecimento do sofrimentoque a 

violência ―real‖ produz, ajudando assim na elaboração. 

O psicanalista supracitado,traz contribuição singular ao questionamento necessário 

sobre o viés interdisciplinar, qual o fenômeno da violência necessita e provoca. Ferenczi 

(1981) diz ainda que, apesar de a experiência ser individual, ela fala sobre um fenômeno que 

necessita de muitas disciplinas para estancá- la. Neste campo, o primeiro passo seria ajudar a 

vítima a reconhecer a violência de que está experimentando e, que muitas vezes não tem 

consciência. principalmente quando se trata da violência psicológica, ainda mais difícil de se 

constatar. E, posteriormentelevá- la a entender a necessidade de ser cuidada por outras 

instâncias dos saberes. 

Compreender a história humana, seus sistemas de poder, a Lei que rege uma nação, 

seja ela positivada ou estrutural como é o patriarcado, é cabo importantíssimo para fazer valer 

por todas as vias os direitos das mulheres, mas segue-se nas próximas seções, outros grupos 

vulneráveis que merecem debate.  

 

 

5 CRIANÇA EM VULNERABILIDADE 

 

5.1 A SUBJETIVIDADE E A VULNERABILIDADE COMO SISTEMA DE PROGRESSO 

AOS DIRETOS DO HOMEM 

 

Sobre a questão da vulnerabilidade e subjetividade de alguns grupos singulares como 

os grupos de mulheres, de idosos, daqueles que possuem alguma dificuldade ou deficiência, 

seja mental ou física., bem como de crianças, Bobbio (2004) impetra com entusiasmo o 

critério de moralidade positiva da característica progressiva da humanidade, e cita como 
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exemplo, a já expostaDUDH, e as formas singulares desses grupos vulneráveis, especiais e/ou 

excepcionais. 

O autor supracitado ajuíza ainda que, se traduzisse em sentindo íntimo e singular uma 

tendência que apareceu nos últimos anos, qual chama-se de convergência à especificação; tal 

intenção versa na abertura gradual, e cada vez mais marcante, para uma imediata 

determinação dos sujeitos titulares de direitos. Isto é, além dos processos de convertimento ao 

direito positivo, de generalização e de internacionalização dos diretos dos homens. Na 

atualidade, observa-se esta abertura gradual de tendência subjetiva e personalizada dos diretos 

humanos, no que tange os direitos de grupos especiais, no sentido de vulnerabilidade ,como 

fator promissor de desenvolvimento de uma moralidade positiva da humanidade.  

 

Com relação aos estados normais e excepcionais, fez-se valer a exigência de 
reconhecer direitos especiais [...]. Basta folhear os documentos aprovados 
nestes últimos anos pelos organismos internacionais para perceber essa 
inovação. Refiro-me, por exemplo, à Declaração dos Direitos da Criança 
(1959), à Declaração sobre a Eliminação da Discriminação à Mulher (1967), 
à Declaração dos Direitos do Deficiente Mental (1971) (BOBBIO, 2004, p. 
31). 

 

Desde sua adoção, a DUDH já foi traduzida em mais de 500 idiomas e além de ser o 

documento mais traduzido do mundo também inspirou as constituições de muitos Estados por 

todo o mundo (SVEN, 2009).Assim, aDUDHao lado do Pacto Internacional Dos Direitos 

Civis e Políticos e seus dois Protocolos Opcionais (sobreprocedimento de queixae sobrepena 

de morte) e com oPacto Internacional dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturaise 

seuProtocolo Opcional, formam a chamada Carta Internacional dos Direitos Humanos 

(SVEN, 2009). 

Sven, (2009), explica ainda que por meio da junção destes pactos, surgem então, uma 

série de tratados internacionais de direitos humanos e outros instrumentos adotados desde 

1945 e, que estenderam o corpo do direito internacional dos direitos humanos. Os quais 

incluem: A Convenção para a Prevenção e a Repressão do Crime de Genocídio(1948); 

AConvenção Internacional sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação (1965); 

Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra as Mulheres(1979) e AConvenção 

sobre os Direitos da Criança(1989). 

Nesta seção, interessa sobre tudo aConvenção sobre os Direitos da Criança, que em 

sentindo mais amplo conduz à dignidade e proteção da criança resguardando seus direitos já 

que está se encontra nos grupos de vulnerabilidade (DELLORE, 2007).O dicionário 

https://www.ohchr.org/EN/UDHR/Pages/Language.aspx?LangID=por
http://ohchr.org/EN/HRBodies/TBPetitions/Pages/HRTBPetitions.aspx
http://acnudh.org/wp-content/uploads/2012/08/Segundo-Protocolo-Facultativo-ao-Pacto-Internacional-sobre-Direitos-Civis-e-Pol%C3%ADticos-com-vistas-%C3%A0-Aboli%C3%A7%C3%A3o-da-Pena-de-Morte.pdf
http://acnudh.org/wp-content/uploads/2012/08/Segundo-Protocolo-Facultativo-ao-Pacto-Internacional-sobre-Direitos-Civis-e-Pol%C3%ADticos-com-vistas-%C3%A0-Aboli%C3%A7%C3%A3o-da-Pena-de-Morte.pdf
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/1990-1994/d0591.htm
http://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/OPCESCR.aspx
http://pfdc.pgr.mpf.mp.br/atuacao-e-conteudos-de-apoio/legislacao/segurancapublica/convenca....crime_genocidio.pdf
http://www.unicef.org/brazil/pt/resources_10120.htm
http://www.unicef.org/brazil/pt/resources_10120.htm
http://www.unicef.org/brazil/pt/resources_10120.htm
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INFOPEDIA (2019) traz, etimologicamente, que a palavra‘infância‘tem origem no 

latiminfantia, do verbofari =falar, ondefan =falante einconstitui a negação do verbo. 

Portanto,infans refere-se sobre tudo, ao indivíduo que ainda não é capaz de falar. 

Mesmoaquele que não tem voz, ou que não tem direito de falar. Culturalmente a criança é o 

ser no seio familiar que deve o respeito e, guarda-se sua fala e seu sentimento em detrimento 

da amostra de uma educação. 

Dellore (2007), comenta que a situação de vulnerabilidade em que se encontra a 

criança, em muitas situações, a impede de se defender, de modo que a indefensibilidade desta 

criança se faz mesmo nos ambientes que deveriam protegê- la, sejam em sua casa ou 

instituições que a tutelam. Criança tem direitos humanos, e tais direitos não são limitados e 

por se tratar de um grupo vulnerável, necessita de proteção especial. 

Em suma, a criança é ser em vulnerabilidade e, ente sem possibilidade de 

autopreservação. Neste sentido, observou-se que a comunidade mundial, atualmente tende 

para uma universalização dos direitos do homem. Marcando este período da humanidade 

principalmente sob o viés da subjetivação, direitos especiais e excepcionais, na ralação 

contundente dos grupos vulneráveis, como: de gêneros, mulheres, homossexuais, negros, 

idosos, pessoas em situação de rua, imigrantes e aqui tratado, crianças. Conc lui-se ainda que 

por meio da Declaração Universal dos Diretos da Criança (DUDC) fica claro que a garantia 

da proteção da criança em relação aos seus direitos como ser vulnerável está acima do poder 

parental. 

Neste entendimento, a ONU adotou em 1959 DUDC, e apesar da elaboração deste 

documento, ainda foram vistas inúmeras formas de violação dos direitos da criança, o que 

mostrou a necessidade cogente da elaboração de um tratado internacional que fosse capaz de 

garantir esses direitos. Com esta finalidade a Convenção dos Direitos da Criança teve grande 

apoio em sua aprovação em 1989 pela AG da ONU e entrou em vigor um ano depois. Esta 

convenção teve grande aceitação, e é a que tem maior alcance sobre as convenções relativas a 

diretos humanos (DELLORE, 2007).  

 

DECLARAÇÃO UNIVERSAL DOS DIREITOS DAS CRIANÇAS – 
UNICEF de 20 de Novembro de 1959. AS CRIANÇAS TÊM DIREITOS: 
Direito à igualdade, sem distinção de raça religião ou nacionalidade. 
Princípio I - A criança desfrutará de todos os direitos enunciados nesta 
Declaração. Estes direitos serão outorgados a todas as crianças, sem 
qualquer exceção, distinção ou discriminação por motivos de raça, cor, sexo, 
idioma, religião, opiniões políticas ou de outra natureza, nacionalidade ou 
origem social, posição econômica, nascimento ou outra condição, seja 
inerente à própria criança ou à sua família.Direito à especial proteção para o 
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seu desenvolvimento físico, mental e social. Princípio II - A criança gozará 
de proteção especial e disporá de oportunidade e serviços, a serem 
estabelecidos em lei por outros meios, de modo que possa desenvolver-se 
física, mental, moral, espiritual e socialmente de forma saudável e normal, 
assim como em condições de liberdade e dignidade. Ao promulgar leis com 
este fim, a consideração fundamental a que se atenderá será o interesse 
superior da criança.Direito a um nome e a uma nacionalidade.Princípio III - 
A criança tem direito, desde o seu nascimento, a um nome e a uma 
nacionalidade.Direito à alimentação, moradia e assistência médica 
adequadas para a criança e a mãe.Princípio IV - A criança deve gozar dos 
benefícios da previdência social. Terá direito a crescer e desenvolver-se em 
boa saúde; para essa finalidade deverão ser proporcionados, tanto a ela, 
quanto à sua mãe, cuidados especiais, incluindo-se a alimentação pré e pós-
natal. A criança terá direito a desfrutar de alimentação, moradia, lazer e 
serviços médicos adequados. Direito à educação e a cuidados especiais para 
a criança física ou mentalmente deficiente. Princípio V - A criança física ou 
mentalmente deficiente ou aquela que sofre da algum impedimento social 
deve receber o tratamento, a educação e os cuidados especiais que requeira o 
seu caso particular. Direito ao amor e à compreensão por parte dos pais e da 
sociedade. Princípio VI - A criança necessita de amor e compreensão, para 
o desenvolvimento pleno e harmonioso de sua personalidade; sempre que 
possível, deverá crescer com o amparo e sob a responsabilidade de seus pais, 
mas, em qualquer caso, em um ambiente de afeto e segurança moral e 
material; salvo circunstâncias excepcionais, não se deverá separar a criança 
de tenra idade de sua mãe . A sociedade e as autoridades públicas terão a 
obrigação de cuidar especialmente do menor abandonado ou daqueles que 
careçam de meios adequados de subsistência. Convém que se concedam 
subsídios governamentais, ou de outra espécie, para a manutenção dos filhos 
de famílias numerosas.Direito à educação gratuita e ao lazer infantil.  
Princípio VII - A criança tem direito a receber educação escolar, a qual será 
gratuita e obrigatória, ao menos nas etapas elementares. Dar-se-á à criança 
uma educação que favoreça sua cultura geral e lhe permita - em condições de 
igualdade de oportunidades - desenvolver suas aptidões e sua 
individualidade, seu senso de responsabilidade social e moral. Chegando a 
ser um membro útil à sociedade. O interesse superior da criança deverá ser o 
interesse diretor daqueles que têm a responsabilidade por sua educação e 
orientação; tal responsabilidade incumbe, em primeira instância, a seus pais.  
A criança deve desfrutar plenamente de jogos e brincadeiras os quais 
deverão estar dirigidos para educação; a sociedade e as autoridades públicas 
se esforçarão para promover o exercício deste direito.Direito a ser socorrido 
em primeiro lugar, em caso de catástrofes.Princípio VIII - A criança deve - 
em todas as circunstâncias - figurar entre os primeiros a receber proteção e 
auxílio.Direito a ser protegido contra o abandono e a exploração no trabalho. 
Princípio IX - A criança deve ser protegida contra toda forma de abandono, 
crueldade e exploração. Não será objeto de nenhum tipo de tráfico. Não se 
deverá permitir que a criança trabalhe antes de uma idade mínima adequada; 
em caso algum será permitido que a criança dedique-se, ou a ela se imponha, 
qualquer ocupação ou emprego que possa prejudicar sua saúde ou sua 
educação, ou impedir seu desenvolvimento físico, mental ou moral. Direito a 
crescer dentro de um espírito de solidariedade, compreensão, amizade e 
justiça entre os povos. Princípio X - A criança deve ser protegida contra as 
práticas que possam fomentar a discriminação racial, religiosa, ou de 
qualquer outra índole. Deve ser educada dentro de um espírito de 
compreensão, tolerância, amizade entre os povos, paz e fraternidade 
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universais e com plena consciência de que deve consagrar suas energias e 
aptidões ao serviço de seus semelhantes (UNICEF, 2019).  

 

A DUDCtraz em seu bojo, importante mudança no formato do até então ‗pensar a 

infância‘, anteriormente enxergada como força de produção e ente sem direitos, para um 

indivíduo, onde se garante direitos especiais no que dedilha à sua vulnerabilidade e 

impossibilidade de autoproteção. Neste documento comentado, pondera-se a subjetividade da 

criança e os direitos pertinentes a estas se contrapondo a pensamentos e a visões que 

consideram as crianças na contemporaneidade como ser inútil, e se dispõe a sua presente 

situação como ser a ser protegido e resguardado em máxima dignificação. Nas palavras de 

Jens Qvortrup (2001, p. 139) ―Contrariamente à visão daqueles que consideram as crianças na 

modernidade como inúteis, elas ganharam uma nova importância na esteira da modernização 

[…].‖ 

Descreve ainda que esta modernização pondera sobre tudo novo local na família e na 

sociedade, ―Seu tempo e suas atividades foram exigidos e, portanto, colonizados pelo novo 

método de produção e consequentemente elas caminharam em massa para os locais 

universalmente estabelecidos para o trabalho da criança moderna -a escola‖(QVORTRUP, 

2001, p.139). 

Quando uma criança está vulnerável e os seus direitos e garantias como pessoa 

humana não são levados em conta, há de se lembrar que a DUDC está sendo violada e 

desconsiderada e, juntamente com a violação destes direitos, viola-se a possibilidade de 

desenvolvimento mental, psíquico e físico deste indivíduo vulnerável. 

Neste sentindo, faz se necessário novo cenário que norteia a relação com a infância, 

novos formatos de produção, de serviços privados e públicos para o amparo a criança e a 

realização de um bom tratamento.A criação de espaços públicos e privados que rodeiam 

principalmente a criança como um ser de direitos e dignos de cuidados especiais que 

resguardam a sua personalidade e dignidade (PROUT, 1990).Neste ponto se vislumbra espaço 

para as políticas públicas de apoio a família e ao bom desenvolvimento da criança em todos 

os sentidos, desde ao viés a saúde, a educação, ao cuidado e proteção.  

 

5.2 A FAMÍLIA COMO PRINCÍPIO DE SAÚDE OU DOENÇA MENTAL 

 

Quando se fala a palavra família, não há ninguém que não tenha uma própria forma 

de pensar, às vezes ligados por meios sanguíneos, às vezes não.Isso porque pensamos em 
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família, apartir da nossa própria constituição e representação de família, a partir de 

experiências vivenciadas tiradas das mais diversas situações. No imaginário social, fica ainda 

demarcada família, como sendo lugar de amparo, cuidado e amor.  

Já para a CF/88, este assuntoestátratado no artigo 226 que refere como sendo família, 

a base da sociedade, e tem especial proteção do Estado;§ 7º Fundado nos princípios da 

dignidade da pessoa humana e da paternidade responsável, o planejamento familiar é livre 

decisão do casal, competindo ao Estado propiciar recursos educacionais e científicos para o 

exercício desse direito, vedada qualquer forma coercitiva por parte de instituições oficiais ou 

privadas; § 8º O Estado assegurará a assistência à família na pessoa de cada um dos que a 

integram, criando mecanismos para coibir a violência no âmbito de suas relações  (BRASIL, 

1988). 

Sendo assim, por meio dos moldes acima citados, a família deve ser entendida 

principalmente, como o núcleo no qual o ser humano é capaz de desenvolver todas as suas 

potencialidades corporais, cognitivas e psíquicas, tendo em vista o princípio da dignidade da 

pessoa humana.Apesar deque no texto da Constituição, a redação mostrar grande interesse em 

que a personalidade e adignidade sejam guardadas, na prática familiar não é bem assim que 

ocorre. No cotidiano familiar, a família, para inúmeras pessoas nada mais é do que a 

representação de sofrimento, desamparo, negligência e transto rnos mentais. 

Na clínica psicanalítica, como bem pontua Oswaldo di Loreto (2004), analisando os 

pacientes, apura-se que a família muitas vezes foi o maior empecilho para a saúde metal e o 

desenvolvimento pleno de suas capacidades intelectuais, emocionais e individuais. Para 

muitos destes pacientes, a família foi o eixo central de sua psicopatologia e de seu sofrimento. 

Tão grave, que muitas vezes não há possibilidade de cura, tendo que o indivíduo conviver 

com a dor dos traumas jamais superados. Claro, que nem todo transtorno mental deve-se pela 

dinâmica familiar, ou nemtoda família negligenciou seus filhos de forma consciente. Existem 

uma gama de situações dentro da dinâmica familiar, que podem acarretar em problemas 

mentais (DI LORETO, 1987, p. 142). 

O Médico pediatra e psicanalista de renome Donald Winnicott, trabalhou com 

crianças a vida toda, e buscou sobre tudo, em suas pesquisas, pontuar os eventos 

significativos na vida de um sujeito que podem levar a danos psíquicos no desenvolvimento 

da personalidade de uma criança. Nesse sentindo, elegeu a família como sendo o maior 

potencial para a saúde mental ou para a doença mental de um indivíduo,(claro que existem 

inúmeras variáveis para um pai ou mãe não conseguirem desenvolver seus papéis).  
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Em sua celebre obra Privação e Delinquência, este postula que é na interação da 

criança com o meioque esta, virá a ter uma personalidade doentia ou não. Winnicott(1987), na 

obra citada explica que existem dois processos, os quais chamou de privação e deprivação que 

podem atrapalhar um bom desenvolvimento. Ele ainda pondera sobre as falhas no ambiente 

primário, onde os pais não conseguem desenvolver com eficácia seus papéis, ou seja, a função 

materna e a paterna.Nisto, notamos principalmente as falhas da função materna (no primeiro 

momento) que pode ser um evento tão desestruturante, que a criança só conseguirá perceber-

se asi mesmo através da agressividade (WINNICOTT,1987, p. 32). 

O autor supracitado pondera que, se as falhas conhecidas como mãe/ambiente 

acontecerem na fase da relação, onde acriança é absolutamente dependente (do nascimento até 

seis meses), antes da formação do mundo exterior, essas falhas serão conhecidas como 

privação. Esse tipo de falha geralmente leva a angústias profundas tão graves, que mais tarde 

serão vistas na literatura como agonias impensáveis.  

Estes estados angustiantes, advindos da falha no ambiente facilitador, produzirá 

reações defensivas na configuração de psicose, dificuldade no senso de identidade pessoal, 

dificuldades nas relações verdadeiras, e possivelmente, o que se conhece como depressão e 

ansiedade generalizada.  

Estes estádios fazem parte segundo Segal (1975), em referência a Melanie Klein, da 

posição esquizoparanóide onde a criança ainda não consegue separar-se da mãeou mesmo do 

ambiente, tornando-a uma unidade com este. Agora, se as falhas ambientais, advierem 

posteriormente a esta fase antes comentada, (posição depressiva, onde a criança já reconhece 

outro que não ela) esta terá o caráter de deprivação, então, a perda do objeto ou do ambiente 

suficientemente bom gerará um sentimento de que o próprio ambiente lhe roubou algo 

importante, gerando assim a agressividade.  

Na deprivação, se observa também a existência de angústias profundas e falta de 

esperança massificada. Essas mesmas sensações, sentidas pela criança como vexante, não 

gerarão que o que se conhece por psicoses, no entanto sucederá em contingentes 

subsequentes, conhecidos também como reações defensivas.E em meio a essas mesmas 

reações, têm-se a psicopatia, a tendênciaantissocial, a agressividade, o caráter criminoso e 

ainda, neste estudo, a psicopatologia atualmente conhecida como Borderline (a seguir será 

tratado de um caso clínico). Essa criança,por meio de atos agressivos, que vão desde a 

enurese, ecoplese, rebeldia, e pequenos primeiros atos delinquentes, buscará pela vida 

inconsciente,ser reparada da perda/roubo ambiental que sofreu:  
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Quando forças cruéis ou destrutivas ameaçam dominar as forças de amor, o 
indivíduo tem de fazer alguma coisa para salvar-se, e uma das coisas que ele 
faz é pôr para fora o seu íntimo, dramatizar exteriormente o mundo interior, 
representar ele próprio o papel destrutivo e provocar seu controle por uma 
autoridade externa(WINNICOTT, 1987, p. 99).  

 

Perceba que, nos dois casos, de privação ou deprivação, o fenômeno provocado por 

um ambiente insuficienteem aplacar as angústias do bebê, o levou para psicopatologias, sejam 

elas, na estruturação do sujeito, como a psicose ou depressão,ou ainda em outra forma de 

organização defensiva do ego, o qual a agressividade exacerbada, se tornou a única forma de 

ser visto.  

Como provocado pelo teórico acima, é notável que ninguém nasce com uma mente 

organizada ou desorganizada, mas que durante a maternagem e os cuidados parentais, é que se 

pode ―desenvolver um aparelho para pensar a mente‖ como bem comentado no livro 

Constituição da Vida Psíquica (FRANÇA; HAUDENSCHILD, 2009).Nestes dois casos, a 

criança perde a possibilidade de saúde mental, por falta de um ambiente adequado. 

 

5.3 O NASCIMENTO DE UMA MENTE 

 

Melanie Klein trazida por Segal (1975), quando teorizou sobre as 

posiçõesesquizoparanóide e a posição depressiva, sugeriu que na atividade mental existe uma 

oscilação constante entre as duas posições, e que perdurará a vida toda. Mas, no início da vida 

tem grande importância na possibilidade da saúde mental. Fazendo isso, a psicanalista 

introduz o conceito de identificação projetiva, e este mesmo conceito acaba sendo explorado e 

expandido por Bion na leitura de França e Haudenschild (2009). 

Bion (1962) introduz os conceitos continente/conteúdo e função alfa, para falar da 

função materna que segura, mantém, desintoxica e confere significado às sensações do bebê, 

ou ainda de função alfa. A função alfa seria uma função da mente, com condições capazes de 

converter, juntamente com a capacidade de reverie da mãe, os estímulos sensoriais em 

elementos alfa. Esta capacidade de reverie, leva à um estado mental da mãe que pode ser 

delineado capacidade de tolerar, acolher e sentir o que lhe é apresentado, ou seja, seu bebê. A 

mente materna, em situação de reverie, irá fazer a função de transformar a violência 

intolerável e sentida pelo bebê em algo tolerável. Assim, por meio da função e capacidade de 

reverie da mãe, desenvolve-se um aparelho mental para pensar os pensamentos: 
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Estes fornecem à psique material para pensamentos oníricos, propiciando a 
capacidade de dormir, de sonhar, de estar consciente ou inconsciente. Estes 
elementos alfas, armazenados e transformados, constituem a barreira de 
contato da função alfa que possibilite a discriminação entre o consciente e o 
inconsciente(FRANÇA; HAUDENSCHILD, 2009, p.10).  

 

A capacidade da reverie da mãe é de extrema importância, pois ajuda a criança/bebê 

a organizar-se e a desenvolver seu aparelho psíquico sem danos, sabendo-se que tais 

danosaparecerão no futuro. As autoras pontuam que, quando a capacidade de reverieda mãe 

ou de quem faça tal função materna vir a falhar, a criança irá perder o significado do que 

projetou e imediatamente reintrojetará ―um pavor inominável‖ como diz Bion (1962) ―um 

terror sem nome.‖ 

Assim, França e Haudenschild (2009)ponderando a literatura Bioniana diz que, todo 

os elementos sensoriais que não puderam ser transformados pela nominada função alfa, irão 

constituir os elementos beta, ou denominada Tela Beta.  

As autoras supracitadas, comentam que os acúmulos dos elementos beta formaram a 

Tela Beta. Estes elementos reunidos, têm uma força negativa e bloqueiam até mesmo a 

capacidade de reverie da mãe e mais tarde do próprio analista. Destrói-se toda ponte de 

contato. Bion, comentado pelas autoras, deixa claro o quanto é necessário a capacidade de a 

mãe acolher, e conter as angústias do bebê, ajudando que este possa se organizar já nos 

primeiros dias de vida (FRANÇA; HAUDENSCHILD, 2009, p.10). Quando a criança passa a 

vivenciar e experimentar o mundo externo logo após seu nascimento, seu aparelho psíquico 

não está pronto, como vimos acima pelos autores supracitados. Há que se desenvolver um 

aparelho mental para pensar. Nenhum bebê nasce pensando.  

Como Freud postula, no início há apenas as sensações, módulos sensoriais que 

buscarão em primeira instância, saciar as necessidades básicas de sobrevivência (então 

necessidades exclusivamente fisiológicas).Freud (1974), diz que no início a partir dos 

instintos primários (necessidades corporais vitais), é que vai se demarcando o campo da 

psique, ou seja, a partir das experiências sensoriais corporais é que desenvolve-se um aparelho 

mental. Freud (1974), ainda diz que aquilo que era puramente corporal, passa a ter um 

componente emocional. 

Onde era soma (corpo), agora é somatopsíquico. Então, todo instinto, (antes corporal) 

nunca mais será apenas um instinto puro, mas este terá um representante mental. Por 

exemplo: uma criança que passou incontáveis ou não frustrações, ou excesso de gratificação 

(mãe intrusiva),sobre a hora de sua amamentação, tem um representante mental do que é fome 

para ela. Outra que teve uma mãe suficientemente boa, contendo as angústias do bebê 
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adequadamente, terá um outro representante mental de fome. Pode, então chamar este 

representante mental de ―fantasia inconsciente‖ para Klein em Segal (1975). 

A fantasia inconsciente, pode ser considerada como o representante psíquico, ou 

como sendo, o representante mental dos instintos. Sendo que o instinto para Freud (1974), em 

seu texto Os instintos e suas vicissitudes, é o representante psíquico de forças somáticas. Ele 

ainda pondera que, um instinto jamais poderá tornar-se um objeto da consciência. Mas sim, 

somentea ideia (fantasia) que passou a representar este mesmo instinto, é que poderá. Isso 

ocorre da mesma forma no inconsciente. Em suma, um instinto jamais poderá ser 

representado de outra forma a não ser por uma ideia (fantasia).  

No livro de Segal (1975) é pontuado o conceito de fantasia muito bem explicado, 

referindo que as ‗ideias‘ que representam o instinto (postulada por Freud), seriam as fantasias 

primitivas originais e originadas dos primeiros dias e meses de vida. Assim, a ação de um 

instinto, sob o ponto de vista de fantasia inconsciente originária, ―será expressa e representada 

na vida mental pela fantasia de satisfação desse instinto por um objeto apropriado‖ 

(SEGAL,1975, p.24). 

É importante deixar claro que, a fantasia inconsciente original acompanhará e regerá 

toda a vida e escolhas conscientes ou inconscientes do sujeito: 

 

[...] as fantasias inconscientes podem determinar o tipo de sequência causal 
atribuída aos acontecimentos. [...] Se a fantasia inconsciente está 
constantemente influenciada e alterando a percepção ou a interpretação da 
realidade, o contrário também é verdade: a realidade exerce seu impacto 
sobre a fantasia inconsciente (SEGAL, p. 24-25, 1973).  

 

Como postulado por Freud (1974), é papel do ego desenvolver defesas para o aparelho 

psíquico. Assim, a formação de fantasias para Klein, segundo Segal (1975), é de que a 

expressão mental (fantasia) por meio do próprio ego, implica em um grau de organização do 

ego muito maior, a que Freud impetrou(um ego rudimentar incapaz de defender o sujeito), 

cita-se que para a psicanalista Melanie Klein (diferentemente de Freud), um ego já a partir do 

nascimento, é capaz de formar defesas, mesmo que impulsionado pelo instinto e pela 

ansiedade. 

O ego, a partir do nascimento do bebê, terá que lidar com o impacto da realidade que 

incidirá sobre a criança, como as experiências de frustração e gratificação que fortalecerão as 

fantasias inconscientes. Segal, ao explanar a obra de Klein, pontua que: 
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[...] desde muito cedo o bebê sadio tem alguma tomada de conhecimento de 
suas necessidades e a capacidade de comunicá-las a sua mãe. A partir do 
momento em que o bebê começa a interagir com o mundo externo, ele está 
empenhado em testar suas fantasias no cenário da realidade. (Este ponto de 
vista depende naturalmente do conceito de fantasia primitiva que precede o 
desenvolvimento do pensamento) (SEGAL, 1975, p. 34).  

 

O que Segal (1975) sugere aqui, é que a origem do pensamento (e aorigem da 

potencialidade de psicopatologias) reside no processo de testar a fantasia contraa realidade, ou 

seja, ―o pensamento não apenas contrasta com a fantasia, mas nela se baseia e dela deriva.‖ 

Deste modo, se compreende que o pensamento resiste à fantasia, testa a fantasia, incorpora a 

fantasia, mas, porém, nela é fundamentado, cimentado e dela provém e emana. Ou seja, a 

psicopatologia é vista, como explana Oswaldo di Loreto (2004), por uma dinâmica e interação 

familiar. 

 

5.4 QUANDO A FAMÍLIA SE TORNA A RAIZ DA PSICOPATOLOGIA 

 

Como dito anteriormente, quando se pensa em família, considera-se um conjunto de pessoas que se reúnem pelo amor, pelo afeto e pela proteção de seus membros. Em muitos dos casos sim, estes vínculos familiares se dão nesses moldes. No entanto,isso não impede que as variáveis da dinâmica familiar, a falta de 

conhecimento na educação psicológica e manejo de filhos para um bom desenvolvimento 

psíquico fiquememperrados nas nuances de uma insuficiência nestes vínculos. Nesta seção, o 

enfoque é poder oferecer uma visão do que significa os danos causados por vínculos 

familiares insuficientes que acompanharão a vida do sujeito, e em casos mais extremados, 

pode ocorrer, logo de início, que a família levou ao adoecimento da criança e futuro adulto.  

Destarte, quando o contexto familiar em formatos mais graves, não puder oferecer o 

mínimo para um bom desenvolvimento, quer físico, quer materia l e emocional, há que se 

levar em conta a vulnerabilidade da criança e sobre tudo, agilizar o processo de sua saída 

deste local, que tornou-se empecilho para saúde.Quando analisa-se os estudos de Winnicott, 

observa-se que este, usa a palavra ambiente, de forma a indicar as condições físicas e 

psicológicas que são necessárias para o desenvolvimento emocional de todo ser humano. O 

que o autor quer pontuar, é que este ambiente físico e emocional, deveria fornecer condições 

propícias para o amadurecimento do bebê. 

Portanto, lembrando que todo movimento de vínculo, se dá por meio de consciência e 

inconsciência, ou seja, nem sempre são patentes para os cuidadoresas forças que regem tais 

vínculos com o bebê.O ambiente não é estático, pelo contrário, sua dinâmica possibilita que 

este possa se adaptar a cada momento evolutivo dos seus membros. Entretanto, essa adaptação 

poderá não ocorrer de forma adequada, ao ponto das dificuldades cotidianas, poderem mediar 
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a qualidade dos relacionamentos afetivos, e segundo Winnico tt, quando isso acontece será 

sorte o quanto os membros serão capazes de se relacionar com qualidade. Será sorte o 

indivíduo poder contar com um ambiente adequado, acolhedor e suficientemente bom, ―cuja 

adaptação ativa inicial à necessidade foi suficientemente boa‖ (WINNICOTT, 1990, p. 135). 

Assim, as condições psicológicas da criança e futuro adulto, dependerá 

exclusivamente de um ambiente suficientemente bom que propicie saúde mental onde no 

futuro, a criança que cresceu num ambiente bom, poderá e conseguirá se relacionar com o 

mundo externo, com o outro si- mesma de forma saudável. 

Em contraponto à teoria da psicopatogênese explicada nesta sessão, é importante 

salientar (mesmo que brevemente já que não é o objeto do nosso estudo) sobre o conceito de 

resiliência. A resiliência é a capacidade mental do indivíduo,em superar adversidades sem que 

lhe fique danos colaterais. Muitas crianças em situação de vulnerabilidade, tornam-se 

resilientes, ou seja, conseguem apesar de suas experiências negativas e sofridas superar as 

mais diferenciadas adversidades durante a infância e, desenvolvem uma capacidade elástica 

de proteção a sim mesmas, mesmo depois de sofrerem alguma deformação do ambiente. 

Deste modo, entende-se que os fatores de risco em situações de vulnerabilidade para algumas 

crianças,resultaram em psicopatologias enquanto que, para outras, os conflitos familiares não 

impedem a saúde mental.  

Retomando o objetivo deste trabalho, o médico e psiquiatra Oswaldo di Loreto (2004), 

escreveu uma obra intitulada Origem e modo de construção das moléstias da mente 

(Psicopatogênese), a psicopatogênese que pode estar contida nas relações familiares, onde é 

possível observar que as relações familiares podem ser as propulsorasdas psicopatologias que 

encontram-se nas clínicas. Di Loreto (2004)abre caminho para o conhecimento da Teoria da 

Patogênese dos Vínculos. Nesta teoria, o autor explica a origem e modo de construção da 

mente, sempre relacionada aos vínculos contidos nas relações familiares. Para o psiquiatra 

sobredito, a patogênese se dá, de maneira especial, a partir dos conflitos e relações humanas 

duráveis, alojados e repetidos automaticamente na trama das relações familiares.  

O autor pondera ainda, que a comunicação que acarretarána psicopatogênese se darápor 

meio das vias reflexas, quando um dos pais fazcolocar dentro do filho ou faz refletir-se no 

filho, a imagem que ele mesmo tem do outro. Esse sistema das vias reflexas, é tão pernicioso 

e silencioso que fortemente incapacita o filho de enxergar por si só a pessoa a quem dirige a 

distorção, e assim, impedir que se estabeleça um vínculo derelação direta. Ou seja, a criança 

somente conhece e reconhece o outro pelos aspectos refletidos nela(DI LORETO, 2004, p. 

67). 



72 
 

Para Oswaldo di Loreto (2004), é muito comum que pais, médicos e psicólogos 

busquem uma causalidade nos conflitos apresentados pela criança,por meio de sintomas, e 

estes mesmos sintomas produzidos por uma hereditariedade. Isso, em maior ou menor escala, 

alivia e desculpabiliza os pais, isentando a responsabilidade das suas ações ou da dinâmica 

familiar que incidem sobre a trama vivenciada pela criança.  

A isto verifica-se na ora citada em questão, o caso de crianças sendo diagnosticadas 

com hiperatividade (centenas delas), uma vez cimentada a patologia, os pais e médicos 

acabam pela decisão de medicamentar a criança, ou seja, a criança é responsável pela sua 

própria má sorte. Di Loreto (2004) em uma das falas a esse respeito diz: 

 

O paciente com ‗hiperatividade‘ procura inicialmente o neurologista. Ou já é 
carimbado pelo pediatra, direto. Mas, como é raro que um hiperativo não 
chegue também ao consultório de um psicólogo, atendo e supervisiono, 
praticamente todas as semanas, casos de criança que me chegam com este 
diagnóstico. Na minha estatística, é de mais ou menos dez (10) %a 
proporção de casos, nos quais comprovei a origem primariamente 
neuropática. Nos 90 % restante, a agitação – eram sintomas  de depressão, 
imaturidade ou de desorganização psíquica. Alguns, nem tão raros, até 
compatíveis com o diagnóstico de psicose(DI LORETO, 2004, p. 251, grifo 
do autor). 

 

O autor ainda brinca que ―Gostaria de receber dez centavos $ de dólar, para cada grave ansioso, cada deprimido(supercompensado por agitação), cada esquizoparanóide e cada esquizo-maníaco, que me foi encaminhado como hiperativo. Estaria Rico. Quase milionário (DI LORETO, 2004, p. 251). 

Esse quadro revela,que são muitas as crianças que vem sendo diagnosticadas(a cada 

nova década), com uma nova moléstia para aplacar a culpa e responsabilidade dos pais ou 

cuidadores que incidirá nos danos psíquicos causados em seus filhos.É claro, como postula 

Winnicott (1983) nem toda culpa é consciente.  

São muitos os pais, que na ânsia pela melhor educação acaba por forçar muito a psique 

dos filhos, e, esta pressão sempre causará complicações. Fica claro aqui que ―a 

hereditariedade das doenças mentais é um mito. Um mito vazio. O mais vazio dos mitos 

vazios‖ (DI LORETO, 2004, p. 250). 

O autor aludido, na página249, desta obra comentada, diz que o que mais viu, em seus 

anos de pesquisa e atendimento clínico em instituições públicas e privadas, foi a 

hereditariedade fazer papel de bode expiatório. Patogenias para ele evidentes, vindas das 

relações e vínculos familiares, ―Patogenias evidentes, vindas de relações familiares 

grosseiramente patogênicas, eram negadas em benefício de vaga patogênese atribuída a um 

tio‖ (DI LORETO, 2004, p. 250). 

Fica a questão: quem paga essa conta? Na experiência clínica, essa resposta é dada nos 

diversos pacientes, que em estado de intenso sofrimento delata (mesmo que sem querer), que 
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as experiências vividas no seio das suas famílias os adoeceram gravemente, e, mesmo que 

medicados e assistidos, encontrão no máximo, uma forma de lidar com seu sofrimento 

cotidiano, mas, nunca encontrarão cura. Nas palavras de Sigmund Freud em O mal-estar na 

civilização (Das unbehagen in der cultur), escrito em 1929-1930, ―Atroca do sofrimento 

neurótico por uma infelicidade costumeira.‖No livro de Winnicott, (1983), intituladoO 

ambiente e os processos de maturação, o psicanalista e pediatra, pondera sobre o longo 

processo de se conseguir no desenvolvimento humano integrar no self as partes sentidas como 

solta. 

Com tal premissa,desenvolveu-se a teoria conhecida como a Teoria do 

Amadurecimento Pessoal, a qual está distinguida em duas hipóteses que são a compreensão 

de que todo ser humano é ser que possui uma tendência conatural para o amadurecimento e 

para a integração. E, de que esta integração, só aconteceria por meio de um ambiente 

facilitador ou suficientemente bom,que buscaria, sobretudo, mitigar as angústias do bebê.  

Vimos acima em Freud(1996), que todo comportamento humano insurge a partir da 

soma dos artifícios biológicos e ambientais, de forma que tanto fatores positivos como 

negativos irão afetar poderosamente todo comportamento do indivíduo. Freud, na mesma obra 

diz que o instinto, somado à necessidade e ao cuidado materno, demarcará a psique. Na teoria 

do Amadurecimento Pessoal de Winnicott, é possível constatar que a criança adoece nos 

estágios mais primitivos da sua vida(WINNICOTT, 1983). 

De acordo com a Teoria do Amadurecimento Pessoal, o teórico aludido, diz que todo 

ser humano é dotado de uma disposiçãoà integração,a qual só será possível junto a um 

ambiente chamado por ele de ambiente facilitador.Esta integração, acontece em algumas 

etapas fundamentais do desenvolvimento, que são as etapas conhecidas como: dependência 

absoluta; dependência relativa; motilidade, destruição do objeto e reparação.  

As etapas que no momento nos interessam, seriam as etapas ou fases de dependência 

absoluta e dependência relativa do bebê com quem faz a maternagem, ou para Bowlby (1990), 

quando fala da importância para o bom desenvolvimento emocional,a figura de apego a quem 

a criança desenvolverá confiança e apreço. É nesta interação, às vezes, saudável, às vezes não, 

que se dará a construção da identidade. 

Na obra intitulada Paradoxo de Winnicott, de Clancier e Kalmanovitch (2010), em 

mençãoa Winnicott, trás à memória quando o compositordesta apaixonante teoria, exclama, 

―Mas não existe um bebê!‖Precisamente, para Winnicott não existe um bebê, mas sim, uma 

massa orgânica, movida e movimentada, sobre tudo, no princípio, por impulsos e instintos 

primários das necessidades mais básicas de um ser humano. Não existe um bebê e sim, um 
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tornar-se um bebê. Isso significa que é na interação da mãe com seu filho que este ―virá a 

ser.‖ 

Enesta interação, mãe,bebê e ambiente primário que poderia se dar os distúrbios do 

amadurecimento (Winnicott, 1983) culminando em sintomas, ou melhor, como ponderado na 

teoria de Oswaldo di Loreto (2004), a psicopatogênese contida nas relações familiares.  

Para entender o patológico, é preciso chegar a uma teoria do amadurecimento pessoal, 

nas palavras de Donald Winnicott ―Precisamos chegar a uma teoria do amadurecimento 

normal para podermos ser capazes de compreender as doenças e as várias imaturidades, uma 

vez que não nos damos por satisfeitos a menos que possamos preveni- las e curá- las‖ 

(WINNICOTT, 1983, p.65). 

A Teoria do Amadurecimento Pessoal está fundamentada em quatro eixos principais 

que são: 1) todo indivíduo humano é dotado de uma tendência inata ao amadurecimento. Esta 

tendência é para o sentindo de intenção a integração, que para tal fim dependerá 

exclusivamente de um ambiente facilitador.  

Uma tendência inata de amadurecimento e de integração, sem um ambiente capaz de 

aplacar as angústias provavelmente trará distúrbios no processo de desenvolvimento e 

adoecerá a criança. O bebê dependerá para uma saudável, da integração de um ambiente 

suficientemente facilitador. 2) exatamente após a concepção, é que aparecerá o movimento 

para saúde.  3) ao falar sobre saúde se levará em conta que esta é um estado absolutamente 

complexo com várias definições.  

Desta forma, o autor pontua para a dificuldade existente no fato de viver, e de por 

seguinte amadurecer. Essa percepção de saúde, perpassa todo o pensamento Winnicottiano, e 

diz que desde o início a vida é difícil em si mesma continuar vivo, e amadurecer é uma grande 

batalha. 4) não há possibilidade de pensar em saúde ou doença de forma independente da 

origem da vida, ou do processo inicial da vida. Ou seja, não existe possibilidade de pensar na 

agressividade, ou nas demais psicopatologias defensivas, sem antes buscar sua psico-origem, 

ou seja, buscar a origem das moléstias da mente no início das relações objetais.  

Como é a vida das crianças e bebê de poucos dias? Necessitados de uma resposta 

busca-se ilustrar a partir de um caso clínico, o início das fantasias inconscientes, até os 

primeiros indicativos da presença da psicopatologia, seu diagnóstico e seu prognóstico.  

 

5.5 NO LIMITE: O DESAMPARO INFANTIL CULMINANDO EM UM TRANSTORNO 

DE PERSONALIDADE BORDERLINE 
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Quando se averigua a Teoria Winnicottiana do Amadurecimento, compreende-se que 

esta, se faz em diferentes contornos da vida cotidiana, por meio de conquistas e dificuldades 

que estão presentes em todas as fases evolutivas da vida do indivíduo, ou seja, desde o útero à 

velhice. 

No entanto, quando se aborda sobre vida psíquica, desde a saúde à psicodoença, o 

enfoque, principalmente, neste estudo, está na relevância queesta teoria oportuniza, a saber, a 

origem ou a psicopatogênese e ainda ao destaque da teoria quesucede sobre os estágios 

iniciais da vida.Pois, são exatamente nessas ocasiões iniciais, que se organizam os alicerces 

da personalidade e da saúde psíquica.  

A seguir, é possível observar tais alicerces, formados na personalidade, por meio da 

nota de um caso específico de Transtorno de Personalidade Borderline. É notável que este 

caso a seguir, contém acontecimentos gravíssimos, porém na dinâmica familiar a negligência 

e a pressão podem aparecer por moldes mais amenizados da dinâmica familiar, como por 

exemplo, uma mãe deprimida, um ambiente inadequado e assim por diante.  

 

Caso 1: A paciente procurou-me, depois de uma crise onde a mesma 
nominou de ―crise de gente mimada.‖Ao relatar sobre a crise, ela disse que 
há muito tempo vem perdendo o controle por coisas mínimas,como ―quando 
minha mãe acha que sou criança e tenta me castigar me tirando coisas.‖ Ao 
ser perguntar sobre qual era a reação destes nestas situações, a paciente 
relata que dependia muito, às vezesexplode e quebra coisas, e às vezes se 
machuca um pouco. Ela passa a sessão relatando que quando ela fala parece 
bobo, coisa de criança, de gente imatura, pôr, quando sente é muito intenso, 
que dispara o coração, que sente uma dor insuportável que ela nem sabe 
onde é ou explicar. E que às vezes sai fazendo coisas para ficar longe da 
sensação ruim.Durante as sessões subsequentes, ela vai narrando os 
acontecimentos diários, que se modificam e intensificam de uma hora para 
outra. Uma hora acha que está apaixonada como nunca antes esteve, e ainda 
outra que ninguém a ama ou se interessa por ela. A paciente narra ainda, que 
neste momento encontrou alguém e que ela nunca sentiu tanta certeza de que 
era ele o amor da sua vida. Ao ser questionada se conhece a pessoa 
realmente, ela diz: ―não, quer dizer mais ou menos, ele estuda na mesma 
universidade e nos esbarramos algumas vezes, eu tomei a iniciativa e dei 
meu celular, fazem três dias que conversamos dia e noite, parece que 
encontrei a minha alma gêmea.‖Passaram-se dois ou três dias, a paciente 
chega na sessão e me mostra alguns cortes no pulso, e marcas na costela de 
pancada que ela mesma realizou. Ela disse que não doeu tanto, mas que 
mesmo que se machuque, é melhor do que a dor de perder alguém que ama(o 
rapaz que conversou por duas semanas). Na narração da sessão, ela falou que 
ele depois de ter se relacionado sexualmente com ela, foi parando de 
responder. E que percebeu que é bem provável que ele não tenha gostado do 
corpo dela. Com muita timidez, quase como se fosse uma criança, ela diz 
que ela faria tudo por um amor verdadeiro e que sabe separar sexo de amor. 
Perguntei o que de fato aconteceu, e a paciente narra que ele a chamou para 
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assistir TV e que quando chegou no apartamento tinha mais dois amigos. 
Que ele perguntou se ela confiava nele e que se sim não se preocupasse, 
então se relacionaram em quatro, ela e os três rapazes. Depois disso ele 
parece ter desaparecido. E outra sessão, narra sobre a tentativa de suicídio 
depois de ter discutido com a mãe, que não permitiu que fosse fazer uma 
viagem de final de semana. A paciente foi encaminhada para atendimento 
emergencial em ala psiquiátrica, e ficou lá por 15 dias. (E outras tentativas 
vieram). Em uma das sessões, ela começou a falar sobre sua infância. Que 
no hospital ela viu uma menina de 12 anos e se lembrou da idade em que foi 
adotada. Que a vida dela mudou, mas que às vezes as imagens de 
acontecimentos invadiam a sua mente. Só por períodos muito curtos, 
segundos, disse ela. 

 

A paciente relata que tem lembranças desde muito pequena e que não sabe se isso é 

normal. Descreve os acontecimentos com a idade de quatro anos (flashes): 

 

Ani: eu me lembro da minha casa com a mulher que é minha mãe biológica. 
Era uma casa, assim, um quarto que era sala e cozinha. Um cômodo só. Me 
lembro da louça e da sujeira. Minha mãe e meu pai lá daquela época, eles 
levavam amigos lá. E lá bebiam muito, lembro do cheiro da pinga até hoje. 
Eles bebiam tanto que acho que esqueciam que eu e meu irmão estávamos 
lá. E eles faziam umas coisas na época eu não sabia, não entendia o que era, 
depois eu fui entender. Mas aí teve um dia, que um homem começou a ir, 
eles bebiam, o homem tentava ficar com minha mãe, mas ela estava muito 
mal, e então, ela dormiu, umas pessoas foram embora e meu pai, eu não sei 
onde estava. Então minha mãe estava num colchão no chão e ele deitou na 
cama onde eu estava. Meu irmão era um bebê. Então ele fez umas coisas 
comigo [...]. 

 

A paciente narra os acontecimentos da infância com um distanciamento incrível, como 

se narrasse um filme qualquer.  

 

Ani: eu me lembro que minha mãe gritava que meu irmão bebia muito leite e 
que ela não tinha mais, foi aí que meu pai começou a me levar na casa de um 
vizinho, um que usava uma cadeira de roda. Ele dizia que era para fazer 
companhia porque ele era muito sozinho. Toda vez que ele ia me buscar, eu 
via ele dando dinheiro para meu pai. (Choro). Eu achava que meu pai não 
sabia, e que o homem o pagava porque eu ficava lá sópara fazer companhia. 
Mas, um dia eu contei para o meu pai, e ele me bateu, disse que não era para 
falar, que era só carinho o que ele fazia em mim, que era normal. Quando ele 
foi me levar lá, disse que eu ia posar lá com o homem, que ele ia pagar mais. 
Aí, eu corri e entrei na casa de uma mulher e ela chamou o Conselho Tutelar. 
Não sei por que eu voltei para casa, ou para casa deles. E naquela mesma 
noite eu posei na casa do homem. No outro dia, eu gritei e falei que eu não ia 
mais que ia fugir de casa. Aí minha mãe pegou o meu irmãozinho no colo 
me puxou pelo braço e me levou no fundo de casa. Ela o colocou no chão e 
tirou as tábuas de uma fossa que tinha lá. Colocou meu irmão no meu colo e 
falou que o dinheiro que eu trazia para casa era para comprar leite para ele 
que ele ia morrer sem o leite. E falou assim, ―joga ele lá, porqueagora não 
vai ter como comprar leite mais, e ele vai morrer‖. Algo assim. Ela gritava: 
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joga ele!Joga ele! Eu saí correndo e fui na casa da vizinha e ela chamou a 
polícia. Aí, eu fiquei uns dias na casa de uma mulher do Conselho Tutelar. 
Eu fui crescendo, passava uma semana em casa e uma na casa de alguém do 
Conselho. Até que depois de eu apanhar, com 11 anos e parar no hospital 
parou. Aí eu fui levada para uma brigo e fiquei láaté minha mãe essa de 
agora, me adotar. Porque foi que você apanhou? Porque o novo bebê da casa 
estava chorando muito, acho que de fome. Aí, eu não aguentava o barulho 
dela, não, ela não chorava ela gritava, só tinha uns 2 meses se tinha. Então eu 
fui lá na cama, e coloquei o travesseiro no rosto dela e comecei a apertar. 
Meu pai viu e falou que eu era louca, e me bateu. Foi isso. Acho que ele no 
fundo tinha razão. Se eu não era louca lá, parece que agora fiquei.  

 

Psicodiagnóstico: Paciente com Transtorno da Personalidade Borderline.O 

prognóstico: Paciente grave, necessidade de terapia 3 vezes semanais e acompanhamento 

psiquiátrico.Causa: Negligência; abuso da autoridade parental; abuso sexual, físico e 

psicológico, demora da intervenção funcional do sistema de proteção à criança.  

 

5.5.1 Transtorno de personalidade Borderline 

 

Segundo o Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais - DSM-5 (2014), 

há critérios muito específicos para cada psicopatologia. No caso específico em questão, o 

diagnóstico passa pelos seguintes termos: padrão prolixo de instabilidade das relações 

interpessoais, da autoimagem e dos afetos e de impulsividade exacerbada que surge no início 

da vida adulta e está presente em vários contextos, sejam pessoais, afetivos, fa miliar e/ou 

profissional. Os critérios de diagnóstico se fazem por meio dos itens abaixo e se dão pela 

afirmativa de 5 ou mais, dos seguintes: 

 

1. Esforços desesperados para evitar abandono real ou imaginado. (Nota: 
Não incluir comportamento suicida ou de automutilação coberto pelo 
Critério 5.); 2. Um padrão de relacionamentos interpessoais instáveis e 
intensos caracterizado pela alternância entre extremos de idealização e 
desvalorização;3. Perturbação da identidade: instabilidade acentuada e 
persistente da autoimagem ou da percepção de si mesmo;4. Impulsividade 
em pelo menos duas áreas potencialmente autodestrutivas (ex. gastos, sexo, 
abuso de substância, direção irresponsável, compulsão alimentar). (Nota: 
Não incluir comportamento suicida ou de automutilação coberto pelo 
Critério cinco.); 5. Recorrência de comportamento, gestos ou ameaças 
suicidas ou de comportamento auto mutilante; 6. Instabilidade afetiva devida 
a uma acentuada reatividade de humor (ex., disforia episódica, irritabilidade 
ou ansiedade intensa com duração geralmente de poucas horas e apenas 
raramente de mais de alguns dias); 7. Sentimentos crônicos de vazio; 8. 
Raiva intensa e inapropriada ou dificuldade em controlá-la (ex., mostras 
frequentes de irritação, raiva constante, brigas físicas recorrentes); 9. Ideação 
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paranóide transitória associada a estresse ou sintomas dissociativos intensos‖ 
(DSM-V, 2014, p. 663).  

 

No caso clínico apresentado, a paciente apresentou todos os critérios para o 

diagnóstico. Observa-se ainda, que das características mais marcantes da personalidade 

Borderline, segundo o DSM-V (2014) é de que estes pacientes frequentementesentem-se 

abandonados, e fazem tudo para evitar o abandono, seja um abandono real ou imaginário.  

 

A percepção de uma separação ou rejeição iminente ou a perda de estrutura 
externa podem levar a mudanças profundas na autoimagem, no afeto, na 
cognição e no comportamento. Esses indivíduos são muito sensíveis às 
circunstâncias ambientais. Vivenciam medos intensos de abandono e 
experimentam raiva inadequada mesmo diante de uma separação de curto 
prazo realística ou quando ocorrem mudanças inevitáveis de planos (p. ex., 
desespero repentino em reação ao aviso do clínico de que a consulta acabou; 
pânico ou fúria quando alguém importante para eles se atrasa alguns minutos 
ou precisa cancelar um compromisso(DSM-V, 2014, p. 664).  

 

Outro aspecto interessante da personalidade Borderline, é sobre a necessidade 

obsessiva de estar sempre acompanhados ou de serem vistos e desejados. Esses pacientes, 

como explicita o Manual de Diagnóstico citado acima, geralmente acreditam queesse 

―abandono‖ sugere que eles são ―maus‖, neste ponto, a mente é invadida de pensamento de 

menos valia e de sensações de fracasso, que geralmente terminam em uma crise de explosão 

ou implosão. 

Possui ainda,um baixo limiar à frustração, e são conhecidos também por sua 

incapacidade de tolerar, seja o que for, e principalmente incapacidade e intolerância de se 

estar só. De tal modo, este se empenhará em esforços desesperadores para evitar o abandono,  

e esses esforçosincluem: ações impulsivas, automutilação ou comportamentos suicidas. Ainda 

podem apresentar um padrão de relacionamento intenso, instável e perigoso. Idealiza m 

parceiros, cuidadores ou companheiros possíveismesmo nos primeiros encontros.  

Como possuem pressa e idealização das relações, buscam logo de início fixar uma 

intimidade ao ponto de compartilhar detalhes pessoais mais íntimos, logo no início de um 

relacionamento, incluindo as finanças. Entretanto, a idealização que surge rapidamente poderá 

se tornar desvalorização também com a mesma rapidez. Passando a sentir que aquela pessoa, 

que a pouco a amava já não se importa mais.  

Queixam-se até de que o parceiro mudou repentinamente com elas. Assim, é muito 

comum que de uma hora para outra, a pessoa idealizada como o/aparceiro perfeito comece a 

ser visto como quem não ama mais, não se interessa mais e não faz o suficiente pela relação.  
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Pacientes Borderline podem ainda demonstrar mudanças inesperadas e dramáticas 

tanto no abalo da autoimagem, ser bem voláteis e caracterizadas por metas, terem suas 

representações de valores e aspirações vocacionais inconstantes, a identidade sexual e mesmo 

a orientação sexual passa por momentos de incerteza ou certeza absoluta. Por isso, a 

dificuldade em fazer planos a longo prazo.  

O que se diferencia dos quadros de Bipolaridade onde há uma periodicidade nos 

sintomas depressivos e maníacos. Este quadro, tem suas mudanças extremadas, podendo 

mudar no mesmo dia,várias destas nuances, uma variação ligeira das combinações de 

sensações, pensamentos e sintomas.  

Todo este conjunto de possibilidades convivendo esobrepondo-se, traz o que 

chamamos de: um paciente entre a razão e a loucura.Nas palavras de Green―uma memória do 

desamor que funciona durante toda a vida de modo traumático, isto é, repetitivo, puxando o 

sujeito para trás, sob a forma de anti-crescimento‖(GREEN, 2000, p. 35). 

Neste sentido, ocorre em forma ampla, a violação dos direitos humanos para a criança, 

quando os principais cuidadores não levam em consideração a proteção da sua criança, 

colocando em risco a saúde física e mental desta, que no futuro dependera de funcionalidade 

paliativa para suportar seu sofrimento.  

Estes cuidadores estão desrespeitando no mínimo o princípio II da DUDC que versa 

sobre ―direitoà especial proteção para o seu desenvolvimento físico, mental e social‖ (UNICEF, 2019), onde assevera que a criança terá proteção especial e terá a disposição de formaprioritária serviços, a serem constituídos em lei por distintos meios, para que possa se desenvolver-se física, mental, moral, espiritual e socialmente 

normal esaudável, firmando ainda condições de liberdade e dignidade.  

A finalidade deste princípio é a consideração fundamental maiormente ao interesse da 

criança. 

 

 

 

6 ADOLESCÊNCIA EM CONFLITO COM A LEI 

 

6.1 VIOLÊNCIA JUVENIL 

 

Estaseção ostenta sobre a raiz, ou a gênese da agressividade, que na fase da 

adolescência, emWinnicott, pode-se entender que está presente em todo o desenvolvimento do 

ser humano, sendo que tais condutas vão sendo concebidas desde o nascimento. 

No entanto, a questão da agressividade e da violência cometidas por adolescentes em 

conflito com a Lei é entendida pelo autor como um fenômeno de privação. Uma criança 
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poderá sofrer este fenômeno,quando em determinado momento de seu desenvolvimento passa 

a lhe faltar importantes e essenciais características da vida familiar. Para o autor a privação da 

criança é o que leva ao fenômeno de delinquir, sendo esta conduta, na verdade, um pedido de 

‗socorro‘ por parte do adolescente. 

Para alcançar estes questionamentos, sobre quando se dá o início de um padrão 

antissocial na psique do indivíduo, buscou-se referencial bibliográfico entre a Psicanalise e o 

Direito, com a proposta de uma análise qualitativa das obras que se seguiram. 

As questões que envolvem a violência e criminalidade, as quais vêm se manifestando 

na adolescência podem ser transitórias. Entendendo que nesta fase, o padrão emocional é 

instável, demarcando o território da onipotência, da agressividade, de momentos de fúrias e 

explosões, assim sendo observa-se no adolescente um padrão comportamental que remete à 

psicopatia. É sabido que para Aberastury e Knobel (2000), a adolescência é um período no 

qual o indivíduo se vê em contradições, em estados de grande conflito consigo e com o 

mundo ao seu redor circuncidante (em especial sua família e seu meio social) cheio de 

conflitos internos, ambivalência e dor. Esse período é tão desajustante que é comumente 

confundido com crises e estados patológicos. 

Estudos das diversas áreas que se interessam pelaadolescência, equiparam essa fase do 

jovem a uma psicopatia normal, ou seja, é próprio do adolescente certos comportamentos que 

pode-se chamar de antissociais ou de risco. Somando a estes estados normais da adolescência 

pode-se ter ainda um fenômeno conhecido como delinquência advinda de uma privação 

afetiva sofrida pela criança, o que mais tarde, de algum modo, o adolescente iria buscar a 

privação experimentada pelo ato de delinquir. 

A questão em tela é ainda, um fator biopsicossocial, ou seja, não se podem dissociar 

aspectos individuais, psicológicos, familiares, afetivose sociais de tal ato. Buscando entender, 

sobretudo, que a delinquência é, em essência, um meio em que o adolescente encontrou para 

atrair um olhar mais cauteloso ou uma forma de se posicionar em um patamar social. A 

compreensão da violência e da criminalidade que se manifesta na infância e adolescência 

demandam a análise de diferentes autores e teóricos, em um esforço para integrar as 

contribuições de distintas áreas do conhecimento que atuam neste cenário, como a filosofia, a 

psicologia e o direito. 

A etiologia e as manifestações da violência juvenil envolvem múltiplos fatores, sendo 

assim, muitas das intervenções sociais e jurídicas sobre a população adolescente não podem 

ser dissociadas dos aspectos clínicos e de desenvolvimento psicoafetivo.  
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Durante a infância e adolescência, podem insurgir comportamentos agressivos, fora 

dos padrões socialmente aceitáveis considerados como antissociais, visto que tais 

comportamentos podem ser transitórios, podendo receber intervenções clínicas/legais, 

dependendo do caso. 

Winnicott (1987) tinha grande experiência clínica como médico pediatra e, ao 

observar crianças afastadas de suas famílias durante a guerra, considerou que a privação 

materna na infância poderiater efeitos decisivos sobre as tendências antissociais. Esse 

conceito de privação envolve um fracasso do ambiente em manter-se adequado às 

necessidades infantis numa etapa em quea criança percebe a sua própria dependência. Deste 

modo, as reações anormais podemcaracterizar-se como tentativa de recuperar este ambiente 

que lhe foi privado. Para o autor atendência antissocial segue duas direções: a do roubo, 

quando ainda existe a esperança deencontrar em algum lugar o que lhe falta; e a da 

destrutividade, quando a criança procura umsuporte ambiental para o seu comportamento 

impulsivo. 

Winnicott impetra dentro desta compreensão que, a família é a primeira responsável 

por oferecer à criança esse auxílioafetivo, ou seja, um ambiente suficientemente equilibrado. 

Se a família não oferece tal equilíbrio em ajudar a criança nesta busca a mesma, fará suas 

tentativas na escola. Se também neste contexto, ela não obtiver o que busca, seguirá 

procurando na sociedade podendo, então, encontrá- lo na Lei, na contenção do sistema de 

reclusão ou instituições para adolescentes infratores. No entanto, se o ambiente é incapaz de 

reconhecer a privação ea falta, recusando-se a tentar reparar estas deficiências, ou o faz 

tardiamente, a criança torna-se incapaz de usufruir dessa oportunidade, não podendo reagir 

positivamente (WINNICOTT, 1987).  

Quando o ambiente familiar é desequilibrado e o jovem se dirige à sociedade 

esperando que estapossa lhe acolher, estabelece-se um compromisso social e coletivo. Torna-

se entãoindispensável escutar os conflitos que os adolescentes estabelecem com a lei, na 

tentativa debuscar dar sentido aos mesmos, abrindo a possibilidade de compreensão de suas 

verdadeirasorigens e de reinserção social efetiva a estes jovens.  

É nítido que no cenário atual, a imagem do adolescente delinquente e irrecuperável é 

vendida como sendo um dos maiores causadores do mal-estar social. Seguindo este viés 

estamos diante de um direito que busca simplesmente reprimir a conduta, não oferecendo 

bases para que se chegue a verdadeira causa de tais distúrbios.  

Assim, pode-se observar a questão da redução da maioridade penal vista e entendida 

como mais um fator de privação, promovendo que o adolescente volte as origens e encontre 
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no patamar atual aquilo que o fez chegar até o ato, o que poderá repetir no adolescente um 

sentimento coincidido, ao mesmo sofrido em sua infância, a privação, gerando neste sistema 

um conjunto de sentimentos agressivos para aplacar as falhas ambientais e afetivas.  

Sobre toda esta compreensão do que é o ato emocional de delinquir, este estudo possui 

em seu fim, relacionar a legislação, doutrina e jurisprudência que hoje é regulamentada em 

nosso ordenamento, analisando a questão da Maioridade Penal pontuando aspectos 

importantes da visão psicanalítica, do que é a adolescência e seus estados de agressividade 

normal e patológica, que levam o jovem a delinquir, pontuando principalmente a questão 

postulada por Winnicott em sua obra Privação e Delinquência. 

Por mais presente que a violência se façano cotidiano, a sociedade apresenta diversas 

formas de como combatê- la e o ser por trás desta (a lei, a pena, a regra, a norma), existem 

raras propostas de combate sistemático e efetivo no que diz respeito ao método de prevenção, 

ou seja, formas efetivas de punição dissociadas de políticas públicas de prevenção e apoio as 

pessoas em situação de vulnerabilidade. Como no caso de adolescentes em conflito com a Lei, 

onde se pede a redução da maioridade penal, responsabilizando a pessoa em formação 

(sistema moral). Exemplo de sistema de punir por punir (WINNICOTT, 1987). 

Assim, não se combate a violência urbana, muito menos a violência realizada por 

adolescentes, o que se combate é a pessoa e não a psico-origem ou ainda a origem social do 

crime.  Essa amostra de feridadeurbana, tem como eixo central o homem e no caso deste 

artigo em especial o adolescente, é este quem opera e é operado pela violência urbana. Se 

punir sem prevenir for a forma de ação da Lei, voltamos aos meados do século XIX, onde a 

criminalidade era vislumbrada por uma concepção puramente individual. Seja de qual faixa 

etária for, um indivíduo pode ser agente da violência, na qual poderíamos dizer que o homem 

é quem leva a violência mas que antes foi levado em algum grau por esta, ou seja como se 

reproduzíssemos o que vivemos e desta maneira não chegando a um estado de paz social 

buscado pela grande mídia e o poder público.  

Na perspectiva de Leal (2008)acredita-se, que não se pode rotular ou classificar ‗tipos 

criminosos‘, pois isto seria voltar aos primórdios da psicologia jurídica e criminologia. Desta 

forma, o ideal, seria procurar estabelecer prováveis relações entre uma questão puramente 

humana dentro de um determinado contexto, como é a prática de ilegalidades, ou seja, 

procurar a origem do ato de delinquir e não somente penalizar quem os faz.  

Esta é a condição de que se coloca à frente ainvestigação da Psicologia Jurídica.  

Claramente assim, pode-se localizar que não existe um perfil puramente criminoso 

e,observam-se  as variáveis e as circunstâncias que levam um sujeito a infringir normas 
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penais, podendo em fim trabalhar com prevenção, atuando no contexto e origem do delito. 

Como explicitado por Winnicott,quando se deteve em uma obra única para explicar que a raiz 

da agressividade infanto juvenil, portanto, para que se compreenda como um adolescente 

pode se tornar criminoso, se deve entender primeiramente o que é a adolescência.  

 

6.2 ACERCA DA DEFINIÇÃO DE ADOLESCÊNCIA 

 

Definir a adolescência é, realmente, uma árdua tarefa. Muitas instituições e pensadores 

apresentam seu pensamento sobre o tema,muitas vezes divergindo uns dos outros. Este fato 

revela o quão subjetiva pode ser essa resposta e a subjetividade humana tornando a 

problemática do adolescente em conflito com a Lei uma discussão ainda mais complexa.  

Para a ONU, por exemplo, a adolescência é definida cronologicamente, abrangendo 

indivíduos de 15 a 24 anos. Confirmando a falta de exatidão sobre o tema, a Organização 

Mundial da Saúde (OMS, 2002), braço da ONU, pontua um período cronológico que está 

entre 10 e 19 anos. Já no Brasil, o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) define, com a 

Lei 8.069/90, adolescente as pessoas da faixa etária que varia de 12 a 18 anos. Em casos 

excepcionais, e quando disposto na lei, a adolescência é aplicável até os 21 anos de idade, 

segundo os arts 121 e 142 do estatuto. 

Abrangendo outro foco que vai além do cronológico, Aberastury e Knobel (1981) 

define em seu livro ―Adolescência Normal‖ que adolescência é a fase entre a puberdade e a 

vida adulta, sendo o componente emocional, em muitos casos, o determinante temporal dessa 

fase. 

Aberastury e Knobel (1981) dissertam que, exatamente por entender que a puberdade 

é o fator biológico que leva a grandes mudanças fisiológicas e emocionais não se pode definir 

um começo e um fim para todos, mas um período de transição que intermédia a infância e o 

início da vida adulta. 

Os autores entendem que talperíodo corresponde ao desenvolvimento completo do 

corpo e da mente e está situado, geralmente, cronologicamente, por volta dos 13 aos 23 anos, 

podendo, até se estender aos 27 anos em certos casos (ABERASTURY; KNOBEL, 1981). 

É entendível que, diante de tantas definições, que o jovem que se envolve com 

aspectos criminosos é sobretudo um adolescente e, em muitos casos, ainda passando pelos 

conflitos próprios desta fase de transição que o levará à vida adulta. Afinal, conforme vimos 

acima, a definição de adolescência extrapola a idade cronológica e pode ser definida pela 

idade mental ou emocional. Ainda para Aberastury e Knobel (1981) em uma visão analítica, o 
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adolescente passa por uma fase evolutiva que o fará se perceber por meio do corpo, este 

período o leva a se relacionar com os pais e a com o social por meio de uma nova perspectiva. 

Neste período o adolescente fica entre uma ―dependência e uma independência extrema‖, e 

será por meio da maturidade que conseguirá um desenvolvimento saudável, mesmo que a 

cuidada pelos pais. No entanto, até que se alcance esta maturidade, o adolescente caminhará, 

ou se movimentará, por meio de impulsos que nada mais são além de defesas do medo do 

desconhecido. 

Outra análise sobre a adolescência é feita por Sigmund Freud, que aponta para o 

retorno a processos do conflito edipiano. Segundo o pai da psicanálise, o conflito edipiano, 

após ser retomado pelo adolescente, traz à tona os possíveis conflitos e situações relacionadas 

ao Édipo, ao recalque, à castração, à identificação, às escolhas objetais e às instâncias ideais. 

Em nome da primazia da genitalidade, o adolescente é confrontado pelo desafio de vencer os 

processos incestuosos, encaminhando-se para novas escolhas de objeto fora do círculo 

familiar, buscando se libertar da autoridade dos pais para vivenciar novas formas de relações 

(Freud, 1996). 

Portanto, para Freud, ocorre uma reedição do conflito edipiano, o adolescente rompe 

com a afetividade estabelecida durante a infância, e assim, com este rompimento, todo o 

psiquismo é invadido por novas pulsões e desejos, mas que na verdade já estavam lá desde o 

nascimento e que são reativados agora em um corpo maduro e genitalizado, mas em uma 

mente cheia de conflitos. Ou seja, um corpo de adulto em uma mente ainda conflituosa e 

imatura. (FREUD, 1996). 

Winnicott (1975), em O Brincar e a Realidade, aponta para uma imaturidade própria 

do adolescente, a isto diz:  

 

O que estou afirmando (dogmaticamente, a fim, de ser sucinto) é que o 
adolescente é imaturo. A imaturidade é um elemento essencial da saúde na 
adolescência. Só há uma cura para imaturidade, e esta é a passagem do 
tempo, e o crescimento em maturidade que o tempo pode 
trazer(WINNICOTT, 1975, p. 232).  

 

O autor, psicanalista e pediatra pontuam sobre a questão da imaturidade do 

adolescente como sendo uma parte preciosa para que este ande rumo a maturidade, porém esta 

mesma imaturidade é capaz de levá-lo a atos impensados, a reações impulsivas e agressivas, 

gerando comportamento de risco.  

Diante de tudo isso, pode-se perceber que os adolescentes em situação de 

vulnerabilidade em relação a ações delituosas, frente aos seus conflitos típicos, podem 
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apresentar comportamentos que geram riscos a si e para o redor. Fica evidente que a 

maturidade em Winnicottsó é conquistada com o tempo, ou seja, o completar da idade de 18 

anos não é bastante para o alcance da responsabilidade de cuidar de si e de outros, muito 

menos a redução da maioridade penal como atributo para se alcançar a responsabilidade. 

Dados de pesquisas da OMS, revelam que os acidentes de trânsito são hoje uma das 

principais causas de morte no mundo. De acordo com esta organização, 1,3 milhões de 

adolescentes morreram em todo o mundo em questões relacionadas a acidentes de trânsito, 

dados este que nos leva a pensar que a delinquência não está nas margens da sociedade, 

operada pelo adolescente desapossado, os atos delituosos são em grande proporção realizados 

pelos jovens das chamadas classes superiores, algo pouco mostrado pela grande mídia. A 

pesquisa revela que estes acidentes geralmente são causados pela alta velocidade, pelo uso de 

bebidas alcoólicas, drogas ou pela simples busca de emoção almejada pelo jovem, que neste 

caso tem idade de 16 a 25 anos(não seriam estes atos também criminosos?). 

Ainda estes mesmos dados revelam que é a grande imaturidade, associada a 

negligencia e imprudência própria do adolescer que os colocam e da mesma forma colocam 

terceiros em riscos, estes são fatores que implodem na nossa sociedade atual.  

 

6.3 O ADOLESCENTE E A SOCIEDADE ATUAL 

 

A relação entre adolescência e comportamento de risco vem sendo estudada em várias 

situações. Muitas vezes essa relação é considerada uma resposta normal para esta fase de 

transição e crise. A essa questão (crise adolescente) deve-se somar as questões sociais e 

históricas nas quais se enquadram os jovens de hoje, elementos que os levam a ter 

comportamentos próprios, muito diferentes das atitudes dos jovens adolescentes de outras 

épocas (OUTEIRAL, 1994). 

Gastaldo e Braga (2011) pontuam sobre questões culturais e sociais que levam a 

padrões de comportamentos de risco, dentro da chamada pós-modernidade, causados sobre 

tudo pelo individualismo e pela busca da satisfação dos impulsos. Para os autores, estes 

aspectos podem ser vistos de forma positiva ou negativa da mesma forma influenciam toda 

uma geração. O indivíduo passa da coletividade para um olhar voltado para si mesmo, onde o 

centro agora não é mais o Outro, mas o Eu. 

Lipovetsky (2005) discorre sobre o mesmo fato social, dizendo que a sociedade passa 

do coletivo para o individual dentro de um sistema de personalização, onde tudo o que resta é 

prolongar-se o máximo possível, permanecer jovem e lutar contra o tempo. É a luta do corpo 
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contra a própria natureza, a não aceitação de que o corpo é corruptível. Aspectos estes 

narcisistas, individualistas, imediatistas e onipotentes de continuidade eterna. Este 

pensamento vem de encontro ao que diz a psicanálise, sobretudo Aberastury e Knobel (1981), 

a isto diz que o adolescente passa por uma fase inteiramente voltada para si, fantasiando sobre 

a questão da imortalidade, de ter um corpo não corruptível, muitas vezes os levam a ações 

impensadas e agressivas e a condutas de risco.  Para estes jovens e adolescentes, o que vale é 

o momento, fruto do imediatismo e do egocentrismo próprios desta fase de vida e, como 

descreve Lipovetaky (2005), próprios desta fase histórica da humanidade, a pós-modernidade. 

Desta forma Muza (2000) diz que o adolescente da pós-modernidade passa por 

conflitos reais próprios da situação fisiológica do seu desenvolvimento corporal, e que pode 

somar a isto a questão emocional, que é um turbilhão de conflitos consigo mesmo, com seus 

pais e com a sociedade. Para o autor a questão da onipotência é algo que acompanha o 

adolescente em toda esta fase da vida, assim, para ele, uma das maneiras de mostrar poder, 

autonomia e individualização, é correr riscos. Assim, tal comportamento adotado por muitos 

destes adolescentes apenas demonstram uma marca desta geração que é a onipotência e 

egocentrismo. O adolescente sente-se indestrutível, invencível e é aí que tem comportamentos 

que geram riscos. 

Para Plastino (2000) dentro do pensamento psicanalítico pode-se enfatizar que o 

sujeito é pensado como um ser voltado para o social e que possui uma afetividade constitutiva 

que gera conflitos, mas que o torna um ser que busca sempre estar em grupos, buscando 

sempre o outro. Nesse contexto, destaca-se a ambivalência afetiva originária pela qual cada 

sujeito nutre, com relação aos demais, sentimentos de amor e ódio, sentimentos ambivalentes 

que devem ser superados para a aceitação de limites e de um olhar que vai além de si mesmo, 

olhar muito pouco usual dentro da questão pós-moderna descrita por Lipovetsky (2005). 

Assim, a superação da ambivalência dos sentimentos leva ainda à aceitação da lei 

social, das regras, limites e obrigações a qual leva a maturidade e a saída da adolescência para 

a vida adulta. Seguindo este pensamento, infere-se que a inserção social do sujeito supõe a 

aceitação da alteridade, ou seja, aceitar a existência do outro e que este é diferente em seus 

aspectos e constituição. O olhar em direção ao próximo possibilita uma saída saudável da 

questão onipotente e narcísica. A alteridade é, portanto, uma necessidade tanto para a 

sociedade e a vida social quanto para cada indivíduo e seu desenvolvimento, e a maturidade 

em fim, contribuindo para a redução de crime e delitos das mais diferentes ordens. (MUZA, 

2000; LIPOVETSKY, 2005). 
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Não é por acaso que Winnicott (1987) salienta que um indivíduo só pode tornar-se 

diferente do que está fazendo quando tem a oportunidade de experimentar processos nunca 

antes experimentados na vida, desde a infância. Ele chama este processo de ―processo de 

amadurecimento‖ onde precisa vivenciar o que lhe foi roubado ainda quando bebê, o autor 

declara que o processo antissocial que darão nos conflitos com a Lei se iniciarão na mais tenra 

infância. 

 

6.4 A PSIQUÊ DO ADOLESCENTE EM CONFLITO COM A LEI 

 

A questão da delinquência é ainda, para Winnicott, um fator biopsicossocial, ou seja, 

não se podem dissociar aspectos individuais, psicológicos, familiar, afetivos e sociais do ato 

de delinquir. Buscando desta forma, entender a propósito de tudo, que tal matéria é na 

verdade um meio em que o adolescente encontrou para pedir uma assistência ou um lugar na 

sociedade.  

Freud (1974), em Totem e Tabu, advertiu que ainda na nossa sociedade existem 

homens que vivem como os primitivos, e dentro deste prisma se relacionando de forma 

primitiva, onde a violência seria uma linguagem comum e aceitável entre tais homens. Freud  

(1993) em seu artigo, ―Pulsões e seus destinos‖, diz que o homem para tornar-se civilizado 

precisa abandonar seus instintos mais primitivos em razão da sobrevivência da espécie., em 

prol da sociedade. O autor pontua: ―Sentimos repulsa ao objeto desprazeroso e o odiamos. 

Este sentimento pode intensificar-se até a tendência à agressão contra o objeto e o propósito 

de aniquilá-lo‖ (FREUD, 1993). 

 

O Ego odeia, perturba e persegue com propósitos destrutivos a todos os 
objetos que chega a supor como fonte de sensações de desprazer, 
constituindo uma privação da satisfação sexual ou da satisfação de 
necessidades de conservação. Pode-se, inclusive, afirmar que o verdadeiro 
protótipo da relação de ódio não procede da vida sexual, mas da luta do ego 
por sua conservação e manutenção (FREUD, 1993). 

 

Dito isto, pode-se compreender que este adolescente que se encontra na oposição da 

Lei está manifestando o que cada um de nós conseguiu de forma adequada sublimar. A 

violência é na sua máxima uma forma de manifestação do nosso próprio inconsciente, das 

raízes da nossa psique motivada, estimulada pelo instinto e pelas pulsões, e em especial o 

instinto de morte.  
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Dentro deste ponto de vista alcançado por Freud, se pode assegurar que o impulso de 

morte na psique do adolescente aparece nas ações delituosas. E se este não puder aprender por 

meio de outro canal que não só a punição, a agressividade se cristalizaram e então tem-se 

finalmente um criminoso. 

Winnicott (1987), na observação de crianças vindas do pós-guerras, constatou que a 

raiz da agressividade vinha de uma grande privação destas crianças com suas mães. (Entende-

se privação como um conceito Winnicottiano onde a criança sente-se roubada de algo que lhe 

importantíssimo ―o afeto‖). Estas crianças apresentavam estresse generalizado, depressão, 

agitação psicomotora, ansiedade e agressividade impulsiva.  

Percebe-se ainda, que a exposição destas crianças a um ambiente pe rsecutório e 

agressivo fazia com que a mesma introjetasse o mal como sendo o único bem que havia. Ou 

seja, a criança tornava-se o mal de modo que o eu real poderia ser visto e sentido pela 

agressividade, de forma que em determinado momento a criança se voltaria contra o objeto 

agressor, no nosso entendimento, começaria com pequenos gestos como pequenos delitos 

como o ―furto‘ em casa ou no seu meio social, pequenas agressões a amigos da mesma idade 

e então já na adolescência se voltaria contra a sociedade, representante oficial do roubo 

emocional de que este sofreu. 

A criança a longo período buscaria na sociedade, na Lei que alguém pudesse aplacar a 

angústia e raiva que nem sua mãe e pai pode fazer, desta forma, se pode concluir que a eles 

buscam na punição estatal um limite que não foi posto em seu próprio ambiente.  

O adolescer é um período segundo Winnicott (1987) no qual o púbere terá nova 

chance de sedimentar as conquistas já obtidas e, fazer a integração de sua personalidade de 

tudo aquilo que foi alcançado nos estágios de desenvolvimentos anteriores (das fases 

psicossexual da personalidade) do amadurecimento. É um período de ambivalência, dor e 

fricções com o meio familiar e social, onde as oscilações de humor e até de caráter são 

entendidas como naturais da idade, tendo que a família e sociedade ou instituições aceitar e 

acolher para ajudar a integrar e assim esse jovem possa passar por essa fase conflitante e 

enfim chegar ao amadurecimento.  

Este ambiente, no qual o púbere está inserido, deve estar apto e totalmente disponível 

para uma comunicação, onde sim, existe lei, mas a Lei não pode ser tão ou mais agressiva que 

o adolescente ou o ambiente de onde estava ou ainda está inserida. Restaria educar sem 

violência, atendendo desta forma também a princípios penais e constitucionais, que são de 

maneira frequente desrespeitados em nosso sistema punitivo.  
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De forma que a Lei exerça sua função sem retalhar e sem apenas punir. Neste ciclo 

benigno o adolescente em fim poderia experimentar contenção sem agressão. Desta forma o 

adolescente em embatecom a Lei poderia amadurecer e transformar-se. Em palavras 

freudianas, ―facilitar a integração dos instintos mais primitivos e abandoná- los em prol da 

vida em sociedade.‖Maria da Graça Blaya Almeida (2000) pontua, que o trauma e a dor 

mental desestrutura o indivíduo de tal forma que este não terá espaço para outra coisa que não 

reprimir. 

As manifestações psíquicas, com seus efeitos traumáticos e estruturantes, conscientes 

e inconscientes, são algumas mutáveis, outras estáveis ou mutáveis de forma tão lenta que 

necessitam gerações para se tornarem perceptíveis, como ocorre comas mudanças de 

mentalidade, nas palavras da autora supracitada: 

 

[ ...]. As manifestações psíquicas dependem das construções das diferentes 
esferas de relações da subjetividade. Pode-se dizer que, na 
contemporaneidade, o trauma e a dor mental estão presentes quando o 
insuportável afeta a espontaneidade e a autonomia do sujeito dentro de um 
determinado contexto. Isso significa que, para se compreender a violência de 
nossa sociedade e da sociedade contemporânea, é desejável que se 
identifique as características que a distingue da de outras épocas. 

 

 Almeida (2000) reconhece que a sociedade é quem terá que se desdobrar para dar 

respostas mais eficientes do que a punição, no caso reduzir a maioridade penal torna-se 

meramente vingança pública e não visa reabilitação alguma. No que tange a criminalidade 

está não pode ser considerada uma ação separada da psique humana, não é puramente 

instintual, porque não somos animais, o elemento principal da criminalidade, da ação de 

delinquir está na constituição da psique, está no desenvolvimento da pessoa humana com 

todos os Aparatos que a rodeia. Como declara Lacan referindo sobre a criminalidade.  

Ao arrazoar sobre criminalidade, Lacan, distingue que a sociedade sobre tudo 

alterada,não consegue se distanciar dos moldes do século XIX de expulsar o mal para dentro 

da ―Nau dos loucos‖ (DIAZ, 2012). No entanto, por sua vez usa de mecanismos de exclusão 

do mal, ou seja, punir ao que não se adapta, sem critérios superiores. Lacan diz, que desta 

forma o na sorte este indivíduo, (no nosso caso o adolescente) difunde em uma experiência 

que não será de grande valia e de modo vantajoso somente para a sociedade, para ele o 

homem passa por um processo de crueldade em relaçãoao seu igual que no geral excede até 

mesmo o que podem fazer um animal, pois essa ferocidade existe e com certeza da própria 

humanidade, em uma luta mortal por seu próprio prestigio.  
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Onde a realidade humana não é apenas uma obra de organização social, mas sim uma 

relação subjetiva que por estar aberta a uma didática patética de se submeter do particular ou 

universal, sendo que as significações que revela esse sujeito culpado não o excluem da 

comunidade humana possibilitando a ele sua responsabilização para que não fique alienado 

em si mesmo. 

 

 

7 EUGÊNIA NO CAMPO DA LOUCURA 

 

7.1 EUGÊNIA SOCIAL E LOUCURA 

 

O final do século XIX, Francis Galton, de acordo com a celebre obra ―A guerra contra 

os fracos‖ de escrita por Black (2003), fundamentou os estudos sobre Eugenia, a qual pode ser 

definida como sendo um movimento científico e social. Como esfera cientifica, buscava o 

entendimento da herança biológica, as características marcantes dos ascendentes sobre os 

descendentes. No entanto, como tudo o que é biológico acaba tendo ainda um viés social, ou 

seja, a sociedade toma um tema para si e o torna particular.  

O formato social de Eugenia teve seu ápice durante o século XX, no grandioso 

acontecimento histórico conhecido por Holocausto provocado sobre tudo por Adolfo Hitler na 

Alemanha nazista(BLACK, 2003). 

Influenciado pelos pensamentos de Darwin no campo da evolução humana Galton, 

buscou em seus estudos demonstrar a importância da seleção natural, para um melhor 

assentamento da hereditariedade (essa teoria era vista como a potencialidade de uma religião). 

Segundo Black (2003), Frances Galton teria a finalidade de aplicar as pressuposições ou 

hipóteses da ―teoria da seleção natural‖ ao ser humano, (cunhada por Darwin seu primo).  De 

tal modo, Galton, incorporou em seus estudos os termos procedentes do grego, ―Eugênia‖ ou 

ainda conhecido como ―Bem-nascido‖ (BLACK, 2003, p. 56). 

Sobre o autorsupracitado, observa-se que estes pensamentos estão presentes dentro da 

ciência contemporânea, principalmente no quesito reprodução humana assistida, também 

conhecida como reprogramação genética. É claro que a Eugênia nas reproduções assistidas só aconteceria quando se passasse a escolher: cor de pele, cor de olhos e atrib utos considerados esteticamente desejáveis pela sociedade. No mais, a reprogramação genética seria ferramenta desejável para biologia, medicina e sobre tudo 

para a genética como ciência.  

Neste campo, haveria a conveniência de associar ciência e sociedade numa visão 

crítica sobre Eugênia para dentro do campo da educação, oportunizando a comunidade 

acadêmica e ainda social a entender critérios ético-morais que se encerram sobre o tema.  
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A grande questão que se quer fazer refletir aqui é sobre a Eugênia na Loucura. 

Inteirados do sentido da Eugênia, como o diz o termo ―bem-nascido‖ a Eugênia social no 

campo da loucura seria num âmbito estético ―banir os loucos, limpar a cidade, ordenar  as 

coisas.‖Essa ideia vem delineada ao longo da obra A Guerra contra os fracos de Edwin Black 

(2003).Não foi de forma explicita que as ideias de Frances Galton começaram a ganhar 

potência e vida entre os americanos, neste tempo se distinguiu a diferença e aplicação da 

Eugênia positiva e negativa.  

A Eugênia positiva almejava a melhoria dos indivíduos considerados de ‗sangue 

bom‘por meio de um controle realizado por trás de casamentos arranjados, logo tal ideia 

mostrou-se inviável, pois ficava a critério pessoal. Já a Eugênia negativa, era um tanto mais 

agressiva. Esta defendia que a seleção natural do indivíduo deveria vir pela eliminação dos 

ditos ‗sangue ruim‘ ou ‗geneticamente inferior.‘ A grande questão é que mesmo em uma 

Eugênia dita positiva se chegará certamente à Eugênia negativa. Nesta perspectiva pode-se 

perceber que tal forma de purificação social e biológica foi o que deu origem aos pensamentos 

sobre eliminação dos geneticamente inferiores, ou seja, eliminar seja de forma material ou 

social os ditos: incapazes; enfermos; indesejados e economicamente desfavorecidos.  

Neste momento os EUA se apropriam de tais pensamentos e começam a aplicar 

contornos legais e ilegais visando saídas eugênicas como: banir da sociedade o incapaz; os 

imigrantes; os deficientes mentais e criminosos.  Uma das ferramentas, mas utilizada na época 

foi à esterilização compulsória (assunto muito discutido na atualidade).  

 Não foi nada difícil no final no século XIX, estes caminhos alcançarem a 

criminologia americana que passou a considerar a criminalidade sobre o prisma individual e 

claro então, hereditário. Pinheiro(2013) diz que o crime passou a ser enxergado como sendo 

de responsabilidade totalmente individual e nunca social. Nesta mesma época Cesário 

Lambroso, August Morel e próprio Frances Galton defendiam o crime sobre o prisma 

frenológico ou hereditário. Essas teorias trouxeram grande incomodo social, pois, segregavam 

e discriminavam o sujeito sem lhe dar oportunidade de ascender a condição de humano.  

 

A criminologia levou o ódio racial e étnico para a esfera da hereditariedade. Nos 

últimos anos do século XIX, o crime fo i sendo considerado progressivamente um 

fenômeno de grupo e, de fato, um traço familiar herdado. Os criminologistas e os 

cientistas sociais acreditavam amplamente no ―tipo criminoso‖, então identificados 

pelos ―olhos com aparência da uma conta‖ e por certas formas frenológicas. A noção 

de ―criminoso natural‖ se tornou popular (BLACK, 2003, p. 70-72). 

Destarte, o próximo passo segundo Black (2003) foi à esterilização do chamado 

imbecil ou débil. O teórico deflagra que a Eugênia sempre teve uma preocupação principal em 
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purificar ou melhorar a raça humana, e os adeptos a este pensamento foram se posicionando 

cada vez mais. Foi Charles Davenport (considerado figura da maior importância no 

movimento eugenista) que cunhou o termo ―germe plasma defeituoso.‖ No ano de 1904, 

Charles Davenport obtém adesão e apoio do Carnegie Institute onde é criado o Escritório de 

Registro Eugenistas, nomeados de Eugenics Register Officeo (ERO), o maior objetivo deste 

departamento era delinear a linhagem genética e identidade hereditária, ou seja, a linhagem 

racial de cada americano (claro, por trás desta faina havia um desejo de purificação da raça).  

As ideias começaram a sair dos papeis, estes eugenistas começaram a se movimentar 

politicamente, e encontraram apoio legal para os atos de barbáries que se seguiram por anos. 

Posteriormente as classificações do ERO, constituíram-se no sentido de promover uma 

legalização para os atos eugênicos como meio principal a esterilização dos então apontados 

como incapazes (aqui entrava também o doente mental)(BLACK, 2003,p. 181). 

O autor supramencionado diz que ―Foram identificados dez grupos de ‗incapazes 

sociais‘, estabelecidos como alvo para ―eliminação.‖Primeiro, os deficientes mentais; 

segundo, a classe indigente; terceiro, a classe dos alcoólatras; quarto, os criminosos de todas 

as espécies, incluindo os pequenos criminosos e os encarcerados por não pagamento de 

multas; quinto, os epilépticos; sexto, os insanos; sétimo, a classe constitucionalmente frágil; 

oitavo, os predispostos à doenças específicas; nono, os fisicamente deformados; décimo, os 

com defeitos em órgãos dos sentidos, ou seja, surdos, cegos e mudos.‖ Neste contexto, 

evidencia-se a Eugênia no âmbito biológico e social muito explicitamente (BLACK, 2003, 

p.121). 

 

7.2 BANIR O ESTRANHO: DOS LEPROSÁRIOS AOS HOSPITAIS PSIQUIÁTRICOS 

 

Para além dos movimentos nefários de Eugênia, aparece Michel Foucault (1997 ) final 

do século XIX, fazendo apontamentos para humanização, Foucault traz para o centro das 

discussões sobre a loucura a dignidade da pessoa humana portadora de uma psicopatologia.  

Neste campo, por meio da obra A História da Loucura na Idade Clássica  escrito por 

Michel Foucault (1997), percebe-se de forma muito clara dos processos da Eugênia limpando 

a cidade e superlotando os hospícios da época. Nesta obra, há um grande levantamento que 

remonta desde o século XV dos antigos leprosários que num outro momento foram ocupados 

por doentes venéreos, marginalizados, criminosos e doentes mentais até aos manicômios do 

século XX. Estes locais não tinham como objetivo (o esperado) uma eficaz terapêutica, ao 
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contrário, os antigos leprosários viraram grandes depositários humanos, mantendo longe da 

sociedade todo aquele que estava a margem da coletivo saudável.  

 

Ao final da Idade Média, a lepra desaparece do mundo ocidental. Às 
margens da comunidade, às portas das cidades, abrem-se como que grandes 
praias que esse mal deixou de assombrar, mas que também deixou estéreis e 
inabitáveis durante longo tempo. Durante séculos, essas extensões 
pertencerão ao desumano. Do século XIV ao XVII, vão esperar e solicitar, 
através de estranhas encantações, uma nova encarnação do mal, um outro 
esgar do medo, mágicas renovadas de purificação e exclusão. (FOUCAULT, 
1997, p. 7). 

 

O autor denuncia que as reais intenções das hospitalizações eram de afastar o doente 

(o louco) das pessoas ditas saudáveis, ou por assim dizer a higiene social. A obra Foucaultiana 

de 1997, sobre a história da loucura marcou o pensamento do século XX e ainda permeia o 

imaginário do século XXI. Ao pensar nos caminhos da loucura e suas formas de desumanizar 

o doente, a obra ajuda com que tenhamos um parâmetro para pensar na relação da loucura 

com a sociedade atual. 

Foucault (1997) narra em sua obra, os momentos pelo qual o dito louco passa.  O 

primeiro momento, a ameaça que louco se torna dentro de uma sociedade ‗limpa‘. Ao se 

deparar com o louco a sociedade teria que se deparar com sua própria possibilidade de 

deformidade, essa visão trazia grande desconforto. Em outro contexto o louco passa das 

sombras e invade a cidade, neste ínterim, este começa a falar o que ninguém diz; fazer o que 

ninguém faz. Os olhares são outros, mas não menos incomodo. Aqui o louco ganha status de 

entretenimento e seu sentido de sofrimento é as poucos esquecido. O teórico aludido passa a 

entender que nesta ocasião a ‗Loucura se sustenta‘. O autor narra à forma cruel em que eram 

tratados os ditos loucos, estes passavam por espancamentos públicos, eram chicoteados e 

apedrejados, perseguidos e expulsos das cidades.  

Estes acontecimentos não ficaram no passado, a pessoa com transtornos mentais é 

tratada de forma cruel em pleno século XXI, ainda é banida e esquecida nos hospícios. Isto 

nos faz questionar: Porque o diferente nos causa tanto espanto, porque o que nos é estranho 

precisar ser banido? Do que temos tanto medo? 

A estas questões retornando à Sigmund Freud, o autor em seu texto O Inquietante, de 

1919, faz apontamentos interessantes sobre os processos de angústia frente àquilo que 

amedrontam as pessoas, porque também de alguma forma lhes é familiar. 

Dentro desta sopese, entra o horror a que a sociedade tem ao se deparar com o louco. 

O estranho que espanta, deve ser banido por simplesmente trazer à tona sentimentos 
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angustiantes, recalcados, latentes que há dentro de nós mesmos projetados no dessemelhante. 

Ao se deparar com a loucura do outro, deparamo-nos com nossos medos de nos tornarmos 

‗Aquilo.‘ Ou seja, nas palavras de Freud: ―Unheimlich seria tudo o que deveria permanecer 

secreto, oculto, mas apareceu‖ (FREUD,2010, p.338). 

Neste ponto retomamos Foucault (1997) na História da Loucura e associamos o 

conceito de Unheimlich (o estranho em nós) com a necessidade urgente de ocultar a loucura. 

Com a superlotação dos hospitais e a impossibilidade de alta, os loucos são lançados a própria 

sorte. Estes eram colocados em grandes navios e lançados ao mar. Este episódio ficou 

conhecido como a Nau dos Loucos. Claro, o intento aqui era purificação sem culpa.  

 

Mas a isso a água acrescenta a massa obscura de seus próprios valores: ela 
leva embora, mas faz mais que isso, ela purifica. Além do mais, a navegação 
entrega o homem à incerteza da sorte: nela, cada um é confiado a seu próprio 
destino, todo embarque é, potencialmente, o último. É para o outro mundo 
que parte o louco em sua barca louca; é do outro mundo que ele chega 
quando desembarca (FOUCAULT, 1997, p. 15).  

 

A Nau dos loucos revela a divisão entre sociedade e loucura. Longe de ser liberdade a 

navegação do louco é concomitantemente divisão e passagem. E neste sentindo suprimir para 

sempre uma ameaça iminente. Não é apenas distância geográfica é na verdade uma forma 

permanente de exclusão. Mas porque em um navio? Para que se tenha a sensação de dar 

liberdade quando na verdade abandona-se o vulnerável a própria sorte. (FOUCAULT, 1997, 

p. 16-17). 

Em uma analogia possível, se pode associar a Nau dos loucos aos hospitais 

psiquiátricos que exilam pessoas há décadas. No mundo toda a problemática da saúde mental 

revela números preocupantes. De acordo com a OMS, os transtornos mentais comprometem 

mais de 400 milhões de pessoas em todo o mundo. De acordo com a ONU existem cerca 

de 75% e 85% de pessoas em sofrimentos psíquicos, ou seja, que possuem algum tipo de 

psicopatologia e não têm acesso a tratamento adequado como psiquiatria e psicoterapia. 

No Brasil, 23 milhões são acometidas por algum tipo de transtorno mental, destes ao 

menos 5 milhões estão em nível moderado a grave (JORNAL EBC,2018). 

Estes dados indicam a necessidade de que a reforma psiquiátrica, (em andamento) 

possa trafegar em aliança aos direitos fundamentais, aos direitos humanos e a dignificação 

da pessoa humana. Pois não pensamos numa reforma estritamente burocrática e sim na 

recuperação social do doente.  
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7.3 OS CAMINHOS DA LOUCURA NO BRASIL 

 

Orientados por Franco Basaglia, o movimento da Reforma Psiquiátrica, surgiu no 

Brasil em meados ao ano de1987, esse movimento tinha como uma das suas finalidades o 

fechamento dos hospitais psiquiátricos, a humanização da relação médico/paciente e a 

redução dos danos caudados pelas terapêuticas da época. Dentro de todos os motivos para 

uma reforma psiquiátrica um desejo era uniforme, o desejo de devolver ao ‗alienado‘ o lugar 

de humano que lhes cabiam e, ainda devolvê- los ao convívio da família, e se possível 

reabilitá- los ao convívio da sociedade, com o escopo de ser assistido como sujeito de direito 

(AMARANTE, 2009, p 32). 

O autor acima referido pontua que dentro dos pensamentos desta grande reforma 

percebeu-se a urgência do desenvolvimento de leis de referência para nortear as formas 

terapêuticas e a possibilidade de devolver ao doente mental a sua natureza humana. Nesta 

época havia uma cultura, uma visão pré-estabelecida sobre o que era loucura e as formas 

terapêuticas, sobre tudo, desumanizadas. Nesta configuração, muitos dos profissionais, não 

oportunizavam ao doente mental tomar posse de si mesmo. Por tanto, o movimento da 

Reforma Psiquiátrica abalizava a grande necessidade de alargar uma nova concepção sobre o 

tema, produzir novos sentidos referente às pessoas com transtornos mentais, assim, 

abandonando a cultura dominante sobre a saúde mental e seus portadores.  

Este novo olhar sobre a loucura e o louco estabelecia um novo tempo, um período que 

apontaram para a dignificação da pessoa humana, para o direito da personalidade e colocava o 

doente em primeiro lugar em detrimento a doença como até então era de costume. Como 

denuncia Amarante (2009) em uma de suas falas, nas palavras do referido autor, ―A 

psiquiatria colocou o sujeito entre parênteses para ocupar-se da doença; para Basaglia a 

doença é que deveria ser colocada entre parênteses para que pudéssemos ocupar-nos do 

sujeito em sua experiência‖ (AMARANTE, 2009). 

Amarante (2009) professa que este movimento é sobre tudo um movimento para a 

humanização, seria a era da despatologização, colocando o doente em primeiro lugar em 

relação à doença, e que de forma alguma anularia a grande importância da Medicina 

Psiquiátrica, da Psicologia, do Estado e das subespecialidades que cercam este campo. O que 

mudaria de forma significativa seriam o manejo e trato em relação à pessoa portadora de 

transtornos mentais. Ou seja, devolver o lugar de humano que a doença e o processo de 

adoecer tiram da pessoa que têm direitos. No que se entende não de forma romântica, mas 

sobre tudo devolver-lhe o direito de ter Direitos. Isso implicaria, em novas leis, novas práticas 



96 
 

que dariam sentido, e significado não ao sujeito atrás da doença, mas sim a pessoa humana 

que porta uma psicopatologia. 

Neste ponto pode-se localizar tanto em Basaglia, Amarante e Foucault que a história 

da loucura perpassa séculos de desumanização, onde o núcleo da questão também se encerrara 

sobre a relação médico/paciente, mas da sociedade e pessoa digna de direitos doente. A obra 

foucaultiana mostra de forma linear a grande problemática da loucura e da sociedade que 

ainda hoje tentam banir o ‗louco‘ das cidades (FOUCAULT, 1997). 

Observando a massa teórica sobre o tema, o Brasil possuía um modelo asilar que 

segregacionista, produtor de preconceitos em relação aos internos, lhes arrancando todos os 

direitos. Assim é visto, neste percurso, nestes teóricos citados, os esforços em teorizar a 

necessidade de mudanças na saúde mental brasileira e estas diligências conseguiram mesmo 

que em partes, modificar a desenho do atendimento em saúde mental.  

Para Amarante(2009), o que mudaria seria o modelo medico/doença, para o modelo 

medico/doente; atendimentos respaldados em uma rede extra-hospitalar de desospitalização, 

desinstitucionalização preconizando as diretrizes de Franco Basaglia. O Intuito desta forma de 

tratamento estaria entre internações estritamente necessárias e apoio em redes de atenção 

psicossocial. Destarte, nesta nova configuração de se fazer saúde mental, as internações só 

ocorreriam se não houvesse outros meios (nos casos mais graves), garantindo leitos 

hospitalares ao mesmo tempo em que uma forte rede de assistência básica como é o Centro de 

Atenção Psicossocial (CAPS) pudesse atender deforma aberta o portador de transtornos 

mentais. 

No contexto que se mostra, se percebe uma nova formato de atuação na saúde mental, 

ao qual vem trazendo um olhar a muito esperado, olhar voltado para novo contorno de 

atendimento as pessoas com transtornos mentais. Este novo modelo de atendimento foi 

chamado de ―Clínica Ampliada‖, estabelece aqui novo padrão de atendimento ao usuário do 

sistema de saúde mental. Esta nova forma de atendimento visaria sobre tudo à escuta, o 

acolhimento e daria voz para um indivíduo digno de seus direitos. Isso humanizaria a relação 

do usuário deste sistema para além da doença e do sintoma. ―É a clínica como encontro, capaz 

de produzir senso, sentidos; produção de sentidos, no lugar de reprodução; como lugar onde 

as identidades dos participantes já estão predefinidas‖ (AMARANTE, 2005, p.30). 

Neste ínterim de acolhimento e humanização do sujeito, os passos seriam dados em 

direção a desinstitucionalização. Este processo não é visto pelo autor citado como algo novo a 

ser construído, nem ainda como potencialidade de reestruturação técnica, o esperado seria a 

construção de novas formas de tratamento humanizado redirecionado para o bem-estar do 



97 
 

doente. A importância vai para além desta reconstrução procedimental, ela vai para 

construção de nos saberes e práticas na relação com o humano, ―O objetivo maior deste 

processo não é a transformação do modelo assistencial [...], mas a transformação social da 

loucura, da diferença e da divergência‖ (AMARANTE, 2009). 

De acordo com a Lei 10.216/01, de proteção aos pacientes psiquiátricos a legislação 

de direitos dos portadores de problemas mentais, deve dar ao paciente o direito de receber na 

medida do possível (não de forma romântica, aqui se trata de desmistificar a questão 

assistencialismo social que leva para um pensamento de caridade. A preocupação do texto em 

diretos humanos é diferenciar a exata medida de visão de assistencialismo para uma visão de 

garantia de leis) tratamento conforme sua necessidade. Em parágrafo único esta lei dispõe os 

seguintes termos apontando para a proteção e aos direitos das pessoas portadoras de 

transtornos mentais e redireciona o modelo assistencial em saúde mental: 

 

São direitos da pessoa portadora de transtorno mental: ter acesso ao melhor 

tratamento do sistema de saúde, consentâneo às suas necessidades; ser 

tratada com humanidade e respeito e no interesse exclusivo de beneficiar sua 

saúde, visando alcançar sua recuperação pela inserção na família, no 

trabalho e na comunidade; ser protegida contra qualquer forma de abuso e 

exploração; ter garantia de sigilo nas informações prestadas; ter direito à 

presença médica, em qualquer tempo, para esclarecer a necessidade ou não 

de sua hospitalização involuntária; ter livre acesso aos meios de 

comunicação disponíveis; receber o maior número de informações a respeito 

de sua doença e de seu tratamento; ser tratada em ambiente terapêutico pelos 

meios menos invasivos possíveis; ser tratada, preferencialmente, em serviços 
comunitários de saúde mental. (BRASIL, 2001). 

 

A atenção psicossocial teve maior destaque a partir do ano de 1992, agitados pelo 

Projeto de Lei Paulo Delgado, pelos movimentos sociais e as medidas da Reforma 

Psiquiátrica guiados por Franco Basaglia, assim, ―conseguem aprovar em vários estados 

brasileiros as primeiras leis que determinam à substituição gradativa dos leitos psiquiátricos 

por uma rede integrada de atenção à saúde mental‖ (BRASIL, 2005).  

É a partir deste período que a política do Ministério da Saúde para a saúde mental, 

busca acompanhar as diretrizes em construção da Reforma Psiquiátrica, começando a ganhar 

contornos mais acentuados. Por volta da década de 90, com o compromisso firmado do  Brasil 

diante da Declaração de Caracas e pela realização da II Conferência Nacional de Saúde 

Mental, passam a entrar em vigor as primeiras normas Federais que regulamentaram a 

implantação de serviços de atenção diária, ou seja, as redes de atenção extra- hospitalares, 
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como os primeiros CAPS, Núcleo de Atenção Psicossocial (NAPS) e Hospitais-dia, e desta 

forma a criação das normas que classificaram e fiscalizavam os hospitais psiquiátricos, até 

então se servindo principalmente do modelo asilar. (BRASIL, 2005). 

A aprovação, da Lei Paulo Delgado, foi sancionada após 12 anos de tramitação no 

Congresso Nacional, em 2001. 

 

Assim, a Lei Federal 10.216 redireciona a assistência em saúde mental, 
privilegiando o oferecimento de tratamento em serviços de base comunitária, 
dispõe sobre a proteção e os direitos das pessoas com transtornos mentais, 
mas não institui mecanismos claros para a progressiva extinção dos 
manicômios. Ainda assim, a promulgação da lei 10.216 impõe novo impulso 
e novo ritmo para o processo de Reforma Psiquiátrica no Brasil (BRASIL, 
2005).  

 

Para Amarante (2005), é no contexto da promulgação da Lei 10.216 e da realização da 

III Conferência Nacional de saúde Mental, que a política de saúde mental do governo Federal, 

alinhada com as diretrizes da Reforma Psiquiátrica, passa a consolidar-se, ganhando maior 

sustentação e visibilidade, pelo processo de desinstitucionalização, que abrange os processos 

de conceito psicossocial, que quando referido às políticas públicas de Saúde Mental, aspira 

justamente à inclusão de todos os aspectos que procura articular sobre: Reabilitação: é a volta 

do indivíduo para as posições anteriores de capacitação. Estados de reabilitação, retornar ao 

estado anteriormente habilitado, tornar- se hábil novamente; Apoio: tem-se pelo termo o 

sentido daquele que dá suporte, do que sustenta. Referindo-se às políticas públicas pode se 

dizer que tal termo aponta para atenção, no que se refere a atenção psicossocial e ao apoio 

psicossocial; Atenção: a atenção está fortemente direcionada ao sentido próprio da palavra, ou 

seja, exatamente o sentido de: dar a atenção, acolher, receber com atenção, tomar em 

consideração, levar em conta e escutar atentamente.  

Assim pode-se dizer de concordância com Amarante (2005), que este pontos a cima 

mencionados ( reabilitação, apoio e atenção) apresenta-se em sentido e conformidade com os 

pontos primordiais da Reforma Psiquiátrica e de todo o seu contorno, buscando 

principalmente atingir o objetivo que se tem em relação a ações de atenção Psicossocial nas 

práticas em Saúde Mental no contexto brasileiro atual (AMARANTE, 2005, p 20).  

O autor supramencionado informa ainda, para que tais conceitos tornem-se realidade 

dentro da saúde mental, fica clara a importância de ser ter dentro destes locais, onde são 

atendidos pacientes com transtornos mentais a noção de escuta, que vem para atender a 

necessidade de um olhar atento ao indivíduo, ou seja, é o olhar que vê além do sintoma, além 
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da doença. ―É a clínica como um encontro, capaz de produzir senso, sentidos; produção  de 

sentidos, no lugar de reprodução; onde as identidades dos participantes já estão predefinidas.‖ 

É na verdade a busca por uma clínica de significado a dor e sofrimento subjetivos, buscando 

novas formas de atuação junto ao paciente que sofre.  

Assim, buscaria o equilíbrio entre as diferentes áreas de atuação, com uma clínica num 

sentido amplo que vise dar sentido ao sofrimento daquele que sofre, buscando novas formas 

de atuação com foco no indivíduo e não mais na doença, a saída da visão de assistencialismo 

para a aplicação da Lei. É a busca da clínica ampliada: 

 

[...] buscaria pelas diversas áreas do conhecimento que 

solidificam e se harmonizam na tentativa de compreensão dos 

diferentes desequilíbrios emocionais, físicos e sociais, tendo 

uma visão totalitária do paciente sendo fundamental a 

interdisciplinaridade. A isto chamaríamos de Clínica 
Ampliada (AMARANTE, 2005). 

 

O referido autor adverte sobre a desinstitucionalização e desospitalização para a 

clínica ampliada, bem como que os caminhos a percorrer ainda são longos. Na atualidade, a 

luta antimanicomial faz-se tão necessária quanto em seus primórdios. Ainda hoje, mesmo 

depois de tantos embates, aos poucos e lentamente vê-se a luta pela humanização do portador 

de doença mental sendo ganha.  

Notícias de fechamentos de hospitais psiquiátricos são recebidas com entusiasmo. 

Claro, não deveria ser novidade o fechamento destes locais que tiram a dignidade humana e 

incitam o sofrimento, mas não deixam de ser o reflexo de uma grande luta que iniciou há 

séculos. No dia 06 de marco de 2018, o Hospital psiquiátrico Vera Cruz em Sorocaba é 

oficialmente desativado. Desde 2017 a justiça já havia feito o pedido para seu fechamento 

após longa investigação de maus tratos, cárcere privado e tortura.  

Segundo o jornal virtual G1 os pacientes que estavam internados na unidade deixaram 

o local no período da manhã e foram encaminhados para residências terapêuticas de Salto 

(SP). G1 diz: ―Os pacientes transferidos foram: Adalgiza Siqueira da Silva, de 70 anos, que 

estava internada no hospital há 26 anos; AdimaelLatanzio, 50 anos, internado há 12 anos; 

Ananias Martins, 45 anos, internado há 30 anos, e Roberto Justino da Silva, 52 anos, que 

estava há 16 anos na unidade.‖ Os pacientes foram encaminhados para residências 

terapêuticas nas cidades onde haviam familiares. a cidade de Sorocaba já foi o centro do 

maior polo manicomial no Brasil, com 2,7 mil pacientes, a decisão da justiça faz-se fechar 
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oficialmente toda sua rede de hospitais psiquiátricos.Esta rede de hospitais estava sendo 

investigada por maus tratos, crueldade um índice de morte de internos maior do que em outros 

hospitais.‖ 

O jornal virtual G1, diz que ―O Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime 

Organizado (GAECO) de Sorocaba desencadeou, no dia 21 de agosto de 2012, uma operação 

no Hospital Vera Cruz para verificar situação de irregularidades e graves violações de direitos 

fundamentais dos pacientes internados‖. Em razão desta operação, o Hospital Vera Cruz teve 

uma interdição cautelar determinada pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária 

(ANVISA) após inspeção no hospital por diversos órgãos da união, estado de São Paulo e 

município de Sorocaba. Em dezembro, a Prefeitura de Sorocaba assumiu a direção do hospital 

psiquiátrico Vera Cruz. A intervenção veio depois que o hospital começou a ser investigado 

pela polícia e pelo GAECO por maus-tratos e cárcere privado. O hospital já havia sido 

interditado parcialmente pela ANVISA e não recebia mais paciente desde agosto daquele ano. 

No mesmo mês, o Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) foi confirmado. (JORNAL G1, 

2018). 

Em pleno século XXI a crueldade para com pacientes com distúrbios mentais deflagra 

características medievais no trato a pessoa humana. A notícia acima é reveladora de como 

neste âmbito a Lei prossegue sendo explicitamente desrespeitada. Os Direitos da 

Personalidade, Direitos Fundamentais, arrolados no preâmbulo do artigo 5º da CF/88 são 

desobedecidos e fere a dignidade da pessoa humana portadora de doença mental. Sendo assim 

este tema deve ser levado em consideração e dentro desta máxima resta desfazer os equívocos 

históricos em relação ao sofrimento de uma minoria que ainda hoje clama por dignidade.  

 

 

8 CONCLUSÃO 

 

A criação da ONU em 1945, e a confecção da Carta das Nações Unidas demonstraram 

a necessidade de reafirmar os direitos inerentes a todos os seres humanos e suas liberdades 

fundamentais.Portanto, é fato que a Declaração das Nações Unidas de 1948, empregou a 

expressão Direitos Humanos, e referindo-se à Constituição brasileira de 1988 (CF/88), esta, 

tratou deste assunto como sendo Direitos e Garantias Fundamentais, bem como o Código 

Civil brasileiro trata como Direitos da Personalidade.  

Salientando, que estes termos, não devem gerar confusão, tendo em conta que todas 

essas designações se orientam a fim de completar atributos da personalidade humana 
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merecedores de proteção jurídica, mudando apenas o plano em que a personalidade humana 

se manifesta.Fato é que o caráter universal outorgado aos direitos humanos, leva à definição 

de valores universais, bem como sua relação com a diversidade cultural, posto que os direitos 

descritos na DUDH de 1948 têm matriz cultural na modernidade ocidental, então, a 

universalização dos direitos humanos pode ser considerada uma característica ocidental.  

Narciso Leandro Xavier Baez conceitua os direitos humanos, às vistas de duas 

dimensões: básicas (protegendo os indivíduos contra qualquer forma de coisificação ou de 

redução do seu status como sujeitos de direitos) e cultural (protegendo a diversidade moral, 

representada pelas diferentes formas como cada sociedade implementa o nível básico da 

dignidade humana).A compreensão da existência de duas dimensões de direitos humanos 

permite uma avaliação objetiva de casos concretos, pois, ao mesmo tempo em que se busca a 

proteção universal da dimensão básica da dignidade humana, respeitam-se as diferenças 

morais adotadas por cada sociedade. 

Desta forma, para Arendt,  em relação aos verdadeiros direitos humanos, estes devem 

atentar-se à igualdade dos homens, bem como sua liberdade plena, o que não é algo ―dado ao 

indivíduo ao nascer‖, negando a afirmação de que ―todos os homens nascem livres e iguais, 

pois tal igualdade somente é obtida, posteriormente por meio da organização política dos 

homens.‖ 

A liberdade está ligada às relações de poder na sociedade, pois os homens são livres – 

diferentemente de possuírem o dom da liberdade. Diante disto, a ação se descaracteriza 

quando deixa de ser livre, perdendo a capacidade de inovação. Assim, Arendt defende, 

portanto, a participação política livre como elemento constituinte de qualquer comunidade 

política e democrática, não há critérios superiores ou substitutos do agir (a liberdade), pois a 

ação é livre em si mesma. 

As duas grandes Guerras Mundiais foram responsáveis por transformações na 

economia e nas sociedades. De um total desrespeito pela vida humana e pela liberdade do 

homem, presente nos regimes totalitários, as constituições passaram a regulamentar relações 

jurídicas fundamentais, e uma crescente ‗descodificação do direito‘, com a subordinação das 

normas aos princípios e valores inseridos na Constituição.  

Em suma, a relevância dada à dignidade humana, ocasionou uma busca de valores que 

pudessem explicar e dirigir as ações do Estado e do direito, bem como na reestruturação da 

ordem política e jurídica. 

Na contemporaneidade, a dignidade humana é o fundamento do Estado, capaz de 

legitimar o poder constituído e dirigir os fins estatais e sociais, servindo ainda como guia à 
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atuação concreta de cada uma das funções (legislativa, executiva e judiciár ia), que decorre 

justamente do reconhecimento de que a pessoa é o fim, e o Estado não mais do que um meio, 

para a garantia e promoção de seus direitos fundamentais. 

Sob a visão Kantiana dos direitos humanos, sempre que algo se mostrar prejudicial à 

dignidade de quem a está exercendo ou para terceiros, estando a dignidade humana acima de 

todos os preços, não se admite qualquer substituição por valores, por não existir nada que lhe 

possa ser equivalente. Portanto, quando o Estado de fato garante os direitos sociais devidos, 

consequentemente contribui para a promoção do ser humano, interferindo, assim, diretamente 

nos direitos da personalidade. Por outro lado, quando a condição humana é depreciada pela 

falta de concretização de direitos sociais, como acontece no Brasil, há que se verificar a 

ausência de efetividade no cumprimento das leis. 

Quando pessoas, individualizadas ou em grupos vulneráveis ficam expostas à negação 

dos direitos fundamentais, isso se caracteriza como umaviolência, e conclui-se que esta, nada 

mais é do que a negação dos direitos fundamentais tanto Estado, quanto por outros 

semelhantes (dessemelhantes neste caso). Mas, cabe ao Estado garantir a dignidade, a 

proteção e a igualdade em toda a extensão de seu significado. Quando não há proteção dos 

direitos fundamentais, existe então, a quebra dos direitos universais dos grupos vulneráveis. A 

dignidade contemporaneamente, por ser o alicerce do próprio Estado, especialmente do 

Estado democrático de direito, também é o fundamento do sistema jurídico, valor máximo, 

instrumento de integração, de diretrizes para produção e interpretação das normas.  

A violência é abordada pela filosofia, antropologia, sociologia, psicologia e ciências 

jurídicas, sendo um tema pelo qual se interessam leigos e doutos. Estão presentes na história 

da humanidade, nas desmarcações das guerras e barbáries, e agora, em sua forma mais 

passiva, a política (como em casos de corrupção).  

A violência precisa de meios que a justifiquem para alcançar o seu objetivo, assim, a 

violência pode destruir o poder, mas é incapaz de criá-lo. A autora em questão esclarece, que 

a violência aparece onde o poder esteja em perigo, e a prática violenta, como toda a ação 

transforma o mundo, porém, a transformação mais provável, é de um mundo mais violento. 

A respeito da violência velada ou até mesmo legalizada, esta deriva de mentalidades 

ignorantes, que não são críticas o suficiente para se darem conta de que (ainda) estão no 

processo de dominação. Portanto, o conceito de violência perpassa o formato físico, pois em 

diversas formulações de violência, fica claro que esta, é sobre tudo subjetiva, estrutural e para 

finalidades de força política. Sua contribuição tão importante traz o entendimento profundo do 

conceito, não o delimitando em apenas um contorno ou substrato da mesma variável. Mostra 
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ainda a que das várias formas e contornos que se encerra sobre o tema ―violência‖, existe 

grande confusão e dificuldade nas separações de tais temas, que mesmo sendo sinônimas, suas 

implicações e formatos vão em diferentes ações. 

No caso da violência contra a mulher, foi exposto que como a violência tem vários 

formatos e, que estes perpassam a forma física, fica claro que, seja ela psicológica, moral, 

estrutural ou física sempre existirá, devido ao desejo de domínio do outro. 

Essa expressão de violência física, subjetiva, moral e/ou parte de estruturas complexas 

como é Patriarcado, onde todas as formas de gênero que não se submetam a raiz heterossexual 

acabam por auferir retaliação. Assim como se vê na atualidade, o grande aumento dos casos 

de feminicídio no Brasil, qual chama a atenção do mundo.  

Sobre a saída da violência de gênero, isto não estaria no registro de reincidentes nem 

na psicologização do violador, senão na inscrição na Lei de todas as formas de violência de 

gênero como experiências não desejáveis para uma sociedade. Criminalmente tratando, não 

seria interessante o agravamento de pena, mas a certeza da punição, pois o ser humano só 

segue as regras que teme, e sem isto a lei é não apenas injusta para com as vítimas de 

violência doméstica, como também altamente ineficaz mesmo em seus aspectos positivos.  

Isto, devido aos efeitos que revelam a pouca importância que a sociedade atribui a um 

fenômeno com consequências muito negativas para a saúde orgânica e psíquica das mulheres, 

para a educação das novas gerações e, na medida em que milhares de horas de trabalho 

deixam de ser preenchidas todos os anos, para o próprio desenvolvimento da nação. O 

patriarcado ou ordem patriarcal de gênero é demasiadamente forte, atravessando todas as 

instituições, tornando-se até então irredutível e incorruptível.  

Compreender a história humana, seus sistemas de poder, a Lei que rege uma nação, 

seja ela positivada ou estrutural como é o patriarcado, é cabo importantíssimo para fazer valer 

por todas as vias os direitos das mulheres, mas segue-se nas próximas seções, outros grupos 

vulneráveis que merecem debate.  

Quando se pensa em família, considera-se um conjunto de pessoas que se reúnem pelo 

amor, pelo afeto e pela proteção de seus membros. Em muitos dos casos sim, estes vínculos 

familiares se dão nesses moldes. No entanto, isso não impede que as variáveis da dinâmica 

familiar, a falta de conhecimento na educação psicológica e manejo de filhos para um bom 

desenvolvimento psíquico fiquem emperrados nas nuances de uma insuficiência nestes 

vínculos. Nesta seção, o enfoque é poder oferecer uma visão do que significa os danos 

causados por vínculos familiares insuficientes que acompanharão a vida do sujeito, e em 
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casos mais extremados, pode ocorrer, logo de início, que a família levou ao adoecimento da 

criança e futuro adulto. 

Destarte, quando o contexto familiar em formatos mais graves, não puder oferecer o 

mínimo para um bom desenvolvimento, quer físico, quer material e emocional, há que se 

levar em conta a vulnerabilidade da criança e sobre tudo, agilizar o processo de sua saída 

deste local, que tornou-se empecilho para saúde. As falhas conhecidas como mãe/ambiente 

acontecerem na fase da relação, onde acriança é absolutamente dependente (do nascimento até 

seis meses), antes da formação do mundo exterior, essas falhas serão conhecidas como 

privação. Esse tipo de falha geralmente leva a angústias profundas tão graves, que mais tarde 

serão conhecidas na literatura como agonias impensáveis.  

Assim, as condições psicológicas da criança e futuro adulto, dependerá 

exclusivamente de um ambiente suficientemente bom que propicie saúde mental onde no 

futuro, a criança que cresceu num ambiente bom, poderá e conseguirá se relacionar com o 

mundo externo, com o outro si- mesma de forma saudável. São muitos os pais, que na ânsia 

pela melhor educação acaba por forçar muito a psique dos filhos, e, esta pressão sempre 

causará complicações. 

Neste sentido vê-se de forma ampla a violação dos direitos humanos para a criança, 

quando os principais cuidadores não levam em consideração a proteção da sua criança, 

colocando em risco a saúde física e mental desta, que no futuro dependera de funcionalidade 

paliativa para suportar seu sofrimento. Estes cuidadores estão desrespeitando no mínimo o 

princípio II da DUDC que versa sobre ―direito à especial proteção para o seu desenvolvimento físico, mental e social‖ (UNICEF, 2019), onde assevera que a criança terá proteção especial e terá a disposição de forma prioritária serviços, a serem constituídos em lei por distintos meios, para que possa se desenvolver-se física, 

mental, moral, espiritual e socialmente normal e saudável, firmando ainda condições de 

liberdade e dignidade. A finalidade deste princípio é a consideração fundamental maiormente 

ao interesse da criança.  

A compreensão da violência e da criminalidade que se manifesta na infância e 

adolescência demandam a análise de diferentes autores e teóricos, em um esforço para 

integrar as contribuições de distintas áreas do conhecimento que atuam neste cenário, como a 

filosofia, a psicologia e o direito, assim, buscando entender, sobretudo, que a delinquência é, 

em essência, um meio em que o adolescente encontrou para atrair um olhar mais cauteloso ou 

uma forma de se posicionar em um patamar social. 

Quando o ambiente familiar é desequilibrado e o jovem se dirige à sociedade 

esperando que esta possa lhe acolher, estabelece-se um compromisso social e coletivo. Torna-

se então indispensável escutar os conflitos que os adolescentes estabelecem com a lei, na 
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tentativa de buscar dar sentido aos mesmos, abrindo a possibilidade de compreensão de suas 

verdadeiras origens e de reinserção social efetiva a estes jovens.  

Assim, pode-se observar a questão da redução da maioridade penal vista e entendida  

como mais um fator de privação, promovendo que o adolescente volte as origens e encontre 

no patamar atual aquilo que o fez chegar até o ato, o que poderá repetir no adolescente um 

sentimento coincidido, ao mesmo sofrido em sua infância, a privação, gerando neste sistema 

um conjunto de sentimentos agressivos para aplacar as falhas ambientais e afetivas.  

A psique, como demonstrou este estudo, está intimamente relacionada com a 

criminalidade e, portanto, não pode ser considerada uma ação em separado, pois a psique 

humana, não é puramente instintual, porque não somos animais, o elemento principal da 

criminalidade, da ação de delinquir está na constituição da psique, está no desenvolvimento da 

pessoa humana com todos os aparatos que a rodeia. 

Torna-se imprescindível voltar-se aos cuidados dos transtornos da mente humana, e, 

de acordo com a Lei 10.216/01, de proteção aos pacientes psiquiátricos a legislação de 

direitos dos portadores de problemas mentais, deve ser dado ao paciente o direito de receber 

na medida do possível (não de forma romântica, aqui se trata de desmistificar a questão 

assistencialismo social que leva para um pensamento de caridade. A preocupação do texto em 

diretos humanos é diferenciar a exata medida de visão de assistencialismo para uma visão de 

garantia de leis) tratamento conforme sua necessidade.  

Em pleno século XXI, a crueldade para com pacientes com distúrbios mentais, bem 

como com os indivíduos pertencentes aos grupos vulneráveis ou minorias,  deflagra 

características medievais no trato à pessoa humana. E o âmbito da Lei prossegue sendo 

explicitamente desrespeitado, onde os Direitos da Personalidade, Direitos Fundamentais, 

arrolados no preâmbulo do artigo 5º da CF/88 são desobedecidos, ferindo os fundamentos da 

dignidade da pessoa humana. 
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