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1. TORTURA – UM DESAFIO ATUAL E GLOBAL 

 

A mobilização mundial em torno do combate à tortura iniciou-se durante o pós-

Segunda Guerra Mundial, com a criação da Organização das Nações Unidas em 1945 

e a adoção da Declaração Universal dos Direitos Humanos1 por sua Assembleia Geral, 

em 1948. Neste momento, governos do mundo todo reconheceram a importância de 

se proteger determinados bens jurídicos, agora tidos como inerentes a todo ser 

humano2. Foi aqui que o direito de viver livre da tortura passou a ser defendido 

internacionalmente, sendo certo que, nas décadas seguintes, foram elaborados 

diversos tratados e convenções abordando o tema, os quais apontam para um 

reconhecimento geral acerca de sua importância.  

No entanto, como bem apontado pela Anistia Internacional em relatório 

recente, existe um abismo entre as promessas feitas por nossos representantes 

quando da assinatura da Convenção da ONU, 31 anos atrás3, e suas atitudes atuais. 

Falando especificamente sobre a América Latina, a Anistia afirmou que a incorporação 

da tortura como crime específico e a criação de comissões de direitos humanos, na 

maior parte dos países latino-americanos, não foi acompanhada pela investigação 

efetiva das denúncias de abuso, de modo que os perpetradores da tortura raramente 

enfrentam a justiça4. Esta crítica feita pela Anistia, como se buscará demonstrar na 

sequência, é perfeitamente aplicável à realidade brasileira. 

                                                           
1 Declaração Universal dos Direitos Humanos, artigo 5º, III - Ninguém será submetido à tortura 
nem a tratamento ou castigo cruel, desumano ou degradante. 
2 GONÇALVES, Vanessa Chiari. A tortura como violência instituída e instrumento para a 
simulação do réu confesso. Curitiba, 2011, 272 f. Tese (Doutorado em Direito) – 
Universidade Federal do Paraná, p. 24. 
3 Note-se que, embora a Convenção contra a Tortura e outros Tratamentos ou Penas Cruéis, 
Desumanos ou Degradantes tenha sido adotada pela ONU em 1984, ela só foi aprovada e 
ratificada pelo Brasil em 1989, há 26 anos, portanto.  
4 AMNESTY INTERNATIONAL. Relatório de maio de 2014. Torture in 2014: 30 years of 
broken promises. [online] Disponível para download na Internet via WWW.URL: 
<https://www.amnesty.org/en/ documents/ACT40/004/2014/en/>. Último acesso em: 11 out. 
2015. 



 
 

O movimento de inclusão da proibição da tortura na legislação brasileira se deu 

com a promulgação da Constituição Federal de 1988, a qual determinou que ninguém 

será submetido à tortura5 e que sua prática constitui crime inafiançável e insuscetível 

de graça ou anistia, respondendo por ele os mandantes, os executores e os que, 

podendo evitá-lo, se omitem6. A criminalização da tortura, portanto, faz parte das 

demandas trazidas pela sociedade na ocasião da elaboração de nossa Constituição, 

como parte de uma onda de redemocratização pós-ditadura ocorrida no final da 

década de 807. Foi neste período, inclusive, que o Brasil se tornou signatário da maior 

parte dos instrumentos internacionais e regionais voltados para a proteção e promoção 

dos direitos humanos – tais como a Convenção Americana de Direitos Humanos e o 

Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos8 –, bem como dos instrumentos 

específicos sobre a tortura – como a Convenção contra a Tortura e outros 

Tratamentos ou Penas Cruéis, Desumanos ou Degradantes da ONU e a Convenção 

Interamericana para Prevenir e Punir a Tortura9. 

Contudo, apesar dos compromissos internacionais firmados e da própria 

previsão constitucional, a criminalização efetiva da tortura através de uma lei 

específica só se deu em 1997, através da Lei nº 9.455. Foi através deste instrumento, 

portanto, que se incorporou concretamente a Convenção contra a Tortura da ONU à 

legislação nacional. Até então, a tortura somente era prevista como agravante ou 

qualificadora em outros crimes, e os policiais que a praticassem eram processados 

pelos crimes de abuso de autoridade, lesão corporal ou maus tratos10. É possível 

perceber, portanto, que a tipificação da tortura é bastante recente. 

Desde a edição da referida lei, diversas ações foram tomadas a fim de se 

implantar uma cultura de respeito aos direitos humanos e de se enfrentar o problema 

da tortura no Brasil. Neste sentido, foram instauradas comissões, organizadas 

campanhas de conscientização e mecanismos de denúncia, bem como foram 

elaborados diversos planos de ação integrada. De acordo com a ONG Human Rights 

Watch, as medidas adotadas pelo Brasil ao longo das últimas décadas refletem o 

reconhecimento por parte das autoridades de que conter a prática da tortura por 

                                                           
5 Constituição Federal, artigo 5º, III. 
6 Constituição Federal, artigo 5º, XLIII. 
7 PASTORAL CARCERÁRIA DA CONFERÊNCIA NACIONAL DOS BISPOS DO BRASIL. 
Relatório sobre tortura: uma experiência de monitoramento dos locais de detenção para 
prevenção da tortura. [online] Disponível na Internet via WWW.URL: <carceraria.org.br/wp-
content/uploads/2012/10/Relatorio_ tortura_revisado1.pdf>. Último acesso em: 11 out. 2015. 
8 Ambos promulgados no Brasil em 1992. 
9 Ambas aprovadas pelo Congresso Nacional brasileiro em 1989. 
10 PASTORAL CARCERÁRIA DA CONFERÊNCIA NACIONAL DOS BISPOS DO BRASIL. 
Relatório sobre tortura... [online] 



 
 

agentes estatais permanece um desafio11. Ainda, de acordo com o consultor de 

Direitos Humanos Conor Foley, a atuação do governo brasileiro tem se refletido em 

uma série de boas práticas de abertura e inclusão, tanto no que se refere às medidas 

internas quanto em relação à ratificação de instrumentos internacionais e à abertura 

do país aos Relatores Especiais da ONU12. 

Contudo, inobstante serem bem vindas todas as iniciativas do governo, assim 

como os elogios dos especialistas que as apontaram como bons exemplos a serem 

seguidos, é de se questionar qual a eficácia prática de tais medidas. Questiona-se se 

o longo trajeto percorrido pelo governo brasileiro durante as últimas décadas 

conseguiu diminuir a tortura, estabelecendo uma cultura de respeito aos direitos 

humanos e ampliando a rejeição da prática deste crime por parte da opinião pública13. 

Mostra-se especialmente interessante resgatar, neste sentido, os dados 

obtidos pela Anistia Internacional em pesquisa recente14, na qual se constatou que, 

enquanto quase metade da população mundial (44%) teme sofrer tortura se estiver 

sob custódia de seu Estado, no Brasil este número sobe para 80% – o que lhe 

garantiu o primeiro lugar dentre os 21 países entrevistados. Este dado demonstra 

claramente que os brasileiros não se sentem a salvo da tortura; e eles de fato não o 

estão, conforme se percebe a partir dos registros das denúncias recebidas pelo 

Disque 100 da Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República desde 

201115.  

Para além da constatação acerca do constante crescimento do número de 

denúncias recebidas16, os dados são significativos sobretudo para confirmar que a 

                                                           
11 HUMAN RIGHTS WATCH. Carta ao Congresso Nacional. Brasil: Proteja Pessoas sob a 
Custódia do Estado. [online] Disponível na Internet via WWW.URL: <https://www. 
hrw.org/pt/news/2014/ 07/25/254670>. Último acesso em: 11 out. 2015. 
12 FOLEY, Conor. Protegendo os brasileiros contra a tortura: um manual para juízes, 
promotores, defensores públicos e advogados. Brasília: International Bar Association 
(IBA)/Ministério das Relações Exteriores Britânico e Embaixada Britânica no Brasil, 2011, p. 52-
53. 
13 CARDIA, Nancy; SALLA, Fernando. Um Panorama da Tortura no Brasil. In: CARDIA, Nancy; 
ASTOLFI, Roberta. (Org.). Tortura na Era dos Direitos Humanos. São Paulo: Editora da 
Universidade de São Paulo, 2014, p. 327. 
14 Pesquisa realizada entre dezembro de 2013 e abril de 2014. Ver AMNESTY 
INTERNATIONAL. Resultado de pesquisa global realizada entre dezembro de 2013 e abril de 
2014. Attitudes to torture. [online] Disponível na Internet via WWW.URL: <https:// 
www.amnestyusa.org/pdfs/GlobalSurveyAttitudesToTorture2014.pdf>. Último acesso em: 11 
out. 2015. 
15 Os dados atualizados foram obtidos diretamente com o Coordenador-Geral do Disque 100 
da Secretaria de Direitos Humanos, Sr. Sidnei Souza Costa, em 14 de setembro de 2015. 
16 O que, ao contrário de sugerir necessariamente um aumento no número de ocorrências, 
parece muito mais indicar que o número de denúncias aumenta acompanhando a divulgação 
do serviço e a sua popularização, conforme ponderado pelo próprio Coordenador-Geral do 
Disque 100 da Secretaria de Direitos Humanos, Sr. Sidnei Souza Costa, de acordo com notícia 
publicada em 29 de julho de 2014, no site de notícias Último segundo. Ver OLIVEIRA, Ana 
Flávia. Denúncias de tortura praticada por agentes públicos crescem 21% em 2013. 



 
 

tortura realmente ocorre no Brasil, não se constituindo, ainda, como problema isolado 

de uma única região, mas sim como característica sistêmica, estando presente na 

maioria dos estados brasileiros. Além disso, é interessante notar que, desde 2011 – 

ano em que o módulo específico para denúncias de tortura foi implantado –, a ordem 

de colocação dos três ambientes com maior número de denúncias permanece a 

mesma: em primeiro lugar têm-se os Presídios17; em segundo, as Cadeias Públicas18; 

e, por fim, as Delegacias de Polícia19. Outros espaços físicos, como, por exemplo, as 

Unidades de Medida Sócio-Educativa e os Hospitais Psiquiátricos, têm tido uma 

crescente representatividade nos dados levantados20, embora com números bastante 

reduzidos quando comparados aos ambientes supramencionados. 

A partir de todos os dados e reflexões acima expostos, é possível chegar a 

algumas constatações. Primeiramente, nota-se que o Brasil é signatário dos mais 

importantes instrumentos internacionais de combate à tortura, bem como adotou, ao 

longo das últimas décadas, iniciativas bastante interessantes e proativas em relação à 

sua prevenção, o que mostra a preocupação e o reconhecimento acerca da 

complexidade e urgência do problema. Contudo, verifica-se que os brasileiros não 

estão e não se sentem protegidos contra a tortura. Esta prática continua ocorrendo de 

maneira sistemática, em diversos ambientes, e os poucos números que possuímos 

para análise21 indicam que os locais nos quais indivíduos encontram-se privados de 

sua liberdade, ainda que precariamente, são aqueles nos quais este tipo de violação é 

mais comum.  

 

2. EXPECTATIVAS FRUSTRADAS – OS 18 ANOS DA LEI Nº 9.455/97 

 

Conforme exposto acima, a criminalização efetiva da prática da tortura no 

Direito brasileiro se deu através da Lei nº 9.455/97, a qual, desde então, tem sido 

                                                                                                                                                                          
[online] Disponível na Internet via WWW.URL: <http://ultimosegundo. ig.com.br/brasil/2014-07-
29/denuncias-de-tortura-praticada-por-agentes-publicos-crescem-21-em-2013.html>. Último 
acesso em: 11 out. 2015. 
17 Foram 414 denúncias em 2011, 797 em 2012, 727 em 2013 e 1278 em 2014. 
18 Foram 128 denúncias em 2011, 380 em 2012, 451 em 2013 e 758 em 2014. 
19 Foram 114 denúncias em 2011, 199 em 2012, 222 em 2013 e 280 em 2014. 
20 Em relação ao primeiro, os números foram de 1 denúncia, em 2011, para 17 em 2012, 29 em 
2013 e 72 em 2014, enquanto em relação ao segundo foram 4 denúncias em 2011, 12 em 
2012, 34 em 2013 e apenas 14 em 2014, cumprindo destacar que a significativa redução 
percebida no último ano não alcançou a maioria dos demais ambientes levantados, tendo sido 
bastante excepcional. 
21 Sobre os poucos dados disponíveis para análise, a diretora da Human Rights Watch do 
Brasil, Sra. Maria Laura Canineu, destacou a importância do Disque 100, como sendo a única 
fonte de dados que possibilita dimensionar o problema, de acordo com notícia publicada em 29 
de julho de 2014, no site de notícias Último segundo. Ver OLIVEIRA, Ana Flávia. Denúncias 
de tortura... [online] 



 
 

objeto de diversas críticas. O principal ponto questionado diz respeito ao reduzido 

número de condenações que ela ensejou desde a sua edição, bem como à sua 

ineficiência em relação à redução da frequência com que este crime ocorre. Além 

disso, verifica-se que com base nela foram condenados principalmente indivíduos 

privados, enquanto agentes do Estado continuam sendo processados – quando o são 

– a partir de outros tipos penais, tais como o abuso de poder e a lesão corporal22. É 

possível questionar, a partir disso, os motivos pelos quais a lei brasileira contra a 

tortura não teve a eficácia esperada, no que se refere a alterar este preocupante 

quadro de violência estatal. 

 Neste sentido, é interessante tratar da análise feita pela professora Mariana 

Thorstensen Possas acerca dos discursos paradoxais sobre a tortura no Brasil23. De 

acordo com ela, é possível reconhecer a existência de dois discursos oficiais sobre a 

tortura e sua prática em nosso país: um contrário, expresso, por exemplo, na própria 

lei que criminaliza a conduta; e outro favorável, refletido na prática policial24. A 

existência dessas duas visões radicalmente diferentes sobre o tema está na base para 

se compreender o motivo pelo qual a lei de 97 – assim como todos os outros 

instrumentos normativos assinados pelo Brasil – não foi eficaz para eliminar a prática 

da tortura. O motivo para isso é que a mera edição de uma lei não é capaz de 

homogeneizar discursos contrários dentro da sociedade, de modo que seria 

extremamente ingênuo acreditar que a considerável parcela da população que aceita a 

prática da tortura em determinadas situações pudesse mudar de posicionamento 

somente a partir de uma nova lei sobre o tema25.  

 Além disso, Mariana Possas fala sobre as diferentes expectativas que podem 

surgir acerca da criminalização de uma determinada conduta. Segundo ela, é possível 

que a opção pela criminalização tenha como objetivo simplesmente indicar de maneira 

explícita a reprovação daquele comportamento, ou seja, declarar que a sociedade o 

considera inaceitável e repulsivo. Mas o objetivo pode ser, por outro lado, a repressão 

do comportamento, de modo que se opere uma redução drástica quanto à prática do 

                                                           
22 FOLEY, Conor. Protegendo os brasileiros contra a tortura..., p. 110. 
23 POSSAS, Mariana Thorstensen. Os Discursos Paradoxais sobre a Tortura no Brasil: 
Reflexões a partir da Criação da Lei n. 9.455/97. In: CARDIA, Nancy; ASTOLFI, Roberta. 
(Org.). Tortura na Era dos Direitos Humanos. São Paulo: Editora da Universidade de São 
Paulo, 2014, p. 437-471. 
24 De acordo com a autora, o fato de este segundo discurso, favorável à tortura, não estar na lei 
não significa que seja menos oficial que o primeiro. Afinal, “se a polícia pratica a tortura com a 
autorização ou, no mínimo, com a conivência dos seus superiores – sejam estes o delegado de 
polícia, o secretário de Segurança ou, em última instância, o governador – não dá para dizer 
que essa não é uma política de Estado”. Ver POSSAS, Mariana Thorstensen. Os Discursos 
Paradoxais sobre a Tortura no Brasil..., p. 468. 
25 POSSAS, Mariana Thorstensen. Os Discursos Paradoxais sobre a Tortura no Brasil..., p. 
463. 



 
 

crime26. De acordo com a autora, a razão pela qual se percebe um sentimento de 

frustração em relação à Lei nº 9.455/97 é a mistura de expectativas verificadas quando 

de sua edição. Se, por um lado, havia um desejo de tornar clara a rejeição da prática 

da tortura, por outro lado era forte a esperança de que a criminalização seria a solução 

efetiva para o problema. Note-se que, quanto à primeira expectativa citada, não há 

dúvidas de que tanto a Lei de 97 como os tratados internacionais assinados pelo Brasil 

são plenamente eficazes, uma vez que apontam para um claro compromisso nacional 

de repúdio à tortura. Por outro lado, é certo que tais instrumentos normativos são 

extremamente limitados quanto aos seus efeitos práticos, sendo certo que a tipificação 

não impedirá que a tortura continue ocorrendo27. 

 A partir desta análise, resta claro o motivo pelo qual a Lei nº 9.455/97 e os 

demais instrumentos normativos assinados pelo governo brasileiro não foram 

suficientes para eliminar a prática da tortura: a única expectativa que se pode ter em 

relação a eles é a de explicitar a reprovação do comportamento, mas jamais esperar 

que sejam capazes de alterar a realidade. Afinal, a aprovação de uma lei não alcança 

as causas do problema. E há que se considerar ainda o perigo de se criar expectativas 

neste sentido, uma vez que isso desvia as atenções de outras possibilidades de ação 

situadas fora da esfera penal28. Assim, se o objetivo do governo for de fato reduzir 

significativamente a prática da tortura no Brasil, é preciso pensar em alternativas que 

atuem sobre o que de fato sustenta sua prática nos dias atuais: a nossa própria 

cultura. 

 

3. A VIOLÊNCIA BANAL E O COMBATE AO INIMIGO 

 

 Embora a tortura possa ter diferentes significados e diferentes motivações 

dependendo do contexto no qual se encontra, do local em que ocorre e de quem são 

os personagens envolvidos, é possível identificar dois elementos comuns à tortura 

praticada contra pessoas que se encontram privadas de sua liberdade devido ao seu 

envolvimento ou suposto envolvimento na prática de crimes – elementos estes 

diretamente relacionados ao que sustenta essas violações ainda hoje. A banalização 

da violência e a desvalorização da figura do infrator seriam, neste sentido, os pilares 

                                                           
26 POSSAS, Mariana Thorstensen. Os Discursos Paradoxais sobre a Tortura no Brasil..., p. 
452-453. 
27 POSSAS, Mariana Thorstensen. Os Discursos Paradoxais sobre a Tortura no Brasil..., p. 
457. 
28 POSSAS, Mariana Thorstensen. Os Discursos Paradoxais sobre a Tortura no Brasil..., p. 
457. 



 
 

que sustentam a prática deste tipo específico de tortura atualmente, razão pela qual se 

mostra interessante compreender melhor em que consistem tais fenômenos sociais. 

 Diversas são as abordagens através das quais é possível analisar a questão da 

banalização da violência. Uma delas, no entanto, mostra-se especialmente 

interessante, por envolver o resgate das reflexões de uma das mais influentes filósofas 

políticas do século XX. Trata-se da releitura contemporânea da banalidade do mal de 

Hannah Arendt. 

 A expressão “banalidade do mal” foi cunhada pela autora em seu relato sobre o 

julgamento de Adolf Eichmann, na cidade de Jerusalém29. Ela está relacionada com a 

indiferença com que a sociedade alemã e parte considerável dos executores da 

política nazista percebiam o sofrimento infringido nos campos de concentração30. É 

neste sentido que se argumenta que Eichmann não era movido por um ódio 

enlouquecido ou por qualquer motivação criminosa, mas pela simples incapacidade de 

reflexão sobre seus atos31. Isso não quer dizer que Hannah defendesse a teoria 

segundo a qual deveria ser atribuída aos participantes do regime nazista a condição 

de simples peças de uma grande engrenagem, isentando-os de culpas e 

responsabilidades individuais. Ao contrário disso, ela defendia que Eichmann deveria 

sim ser responsabilizado, mas levando-se em conta que seu erro não correspondia ao 

desejo de extermínio – presente nos líderes do movimento totalitário –, mas sim em 

não ter elaborado um juízo crítico e reflexivo sobre as ordens que recebia e 

executava32. De acordo com a autora, a maior lição aprendida com o julgamento de 

Jerusalém foi a maneira pela qual a ausência de reflexão e o desapego em relação à 

realidade podem gerar mais devastação do que todos os maus instintos juntos33.  

 Essa ausência de vínculo entre o pensar e o agir, para além de explicar o 

abismo existente entre a crueldade do genocídio nazista e o sentimento de indiferença 

de parte de seus executores34, serve para a compreensão da tortura contemporânea. 

                                                           
29 CASANOVA, Marco. Do domínio do impessoal à banalidade do mal. In: DUARTE, André; 
LOPREATO, Christina; MAGALHÃES, Marion Brepohl de. (Org.). A banalização da violência: 
a atualidade do pensamento de Hannah Arendt. Rio de Janeiro: Relume Dumará, 2004, p. 329. 
30 LEISTER, Margareth Anne; COSTA, Arlei da. “A Banalidade do Mal”: Uma releitura da 
expressão criada por Hannah Arendt. [online] Disponível na Internet via WWW.URL: 
<http://www.academia.edu/3670369/_A_Banalidade_do_Mal_._Uma_releitura_da_express%C3
%A3o_criada_por_Hannah_Arendt>. Último acesso em: 11 out. 2015. 
31 ANSART, Pierre. Hannah Arendt: a obscuridade dos ódios públicos. In: DUARTE, André; 
LOPREATO, Christina; MAGALHÃES, Marion Brepohl de. (Org.). A banalização da violência: 
a atualidade do pensamento de Hannah Arendt. Rio de Janeiro: Relume Dumará, 2004, p. 29. 
32 SIQUEIRA, José Eduardo de. Irreflexão e a banalidade do mal no pensamento de 
Hannah Arendt. [online] Disponível na Internet via WWW.URL: <http://www.saocamilo-
sp.br/pdf/bioethikos/89/A5.pdf>. Último acesso em: 11 out. 2015. 
33 ARENDT, Hannah. Eichmann em Jerusalém: um relato sobre a banalidade do mal. São 
Paulo: Companhia das Letras, 1999, p. 311. 
34 SIQUEIRA, José Eduardo de. Irreflexão e a banalidade do mal... [online] 



 
 

Neste sentido, diversos autores afirmam a atualidade do pensamento de Hannah 

Arendt, utilizando-se de suas reflexões para compreender fenômenos percebidos em 

nossa sociedade, tais como o professor Bruno Gustavo Muneratto35 e a socióloga 

Claudine Haroche36. Um trabalho em especial merece destaque, publicado pelos 

autores Margareth Anne Leister e Arlei da Costa37, o qual, embora não trate do tema 

da tortura, apresenta uma análise bastante relevante sobre a maneira como nossa 

sociedade mostra-se indiferente ao sofrimento de determinados grupos de indivíduos – 

no caso, as pessoas em situação de rua –, com as quais não há um sentimento de 

identificação. Como bem colocado, a semelhança verificada entre o comportamento da 

sociedade alemã do período nazista e os brasileiros que circulam pelas grandes 

cidades nos dias de hoje relaciona-se ao fato de que a ausência de identificação com 

o outro desencadeia um processo de coisificação do homem, do qual se retira 

qualquer humanidade. Ao desconsiderarmos aquele indivíduo como igual, aflora um 

sentimento de indiferença, e o resultado disso é que a maioria das pessoas não se 

deixa incomodar pelas constantes violações de direito por ele sofridas38.  

 Esta mesma anuência implícita da sociedade com as constantes violações 

impostas aos moradores de rua se verifica em relação aos indivíduos vitimados pela 

tortura praticada em nossos presídios, cadeias públicas e delegacias de polícia. Como 

os torturados são em sua maioria indivíduos investigados ou condenados pela prática 

de crimes, ocorre um processo de identificação da sociedade em geral somente com 

as vítimas da conduta delituosa, ao mesmo tempo em que aqueles não possuem 

qualquer visibilidade enquanto iguais39. E se a sociedade não reconhece neles a 

humanidade, também os policiais e agentes penitenciários, dentre outros, devem ser 

capazes de negá-la, convencendo-se de que o indivíduo torturado não é um ser 

humano e distanciando-se emocionalmente de suas próprias ações, pois somente 

assim podem torturar sem remorso. Além disso, o torturador não se percebe agindo 

sozinho, mas sim em meio a um grupo que lhe confia o exercício deste papel40.  

 Neste sentido, é interessante explorar as reflexões do filósofo Marco Casanova 

acerca do domínio do impessoal. Segundo ele, nós vivemos cotidianamente sob o 

                                                           
35 MUNERATTO, Bruno Gustavo. A Nova “Banalidade do Mal”: O retorno de Hannah Arendt 
e a morte do Chapolin Colorado. [online] Disponível na Internet via WWW.URL: 
<http://www.historiaem perspectiva.com/2014/03/a-nova-banalidade-do-mal-o-retorno-de.html>. 
Último acesso em: 11 out. 2015. 
36 HAROCHE, Claudine. Reflexões sobre a personalidade não totalitária. In: DUARTE, André; 
LOPREATO, Christina; MAGALHÃES, Marion Brepohl de. (Org.). A banalização da violência: 
a atualidade do pensamento de Hannah Arendt. Rio de Janeiro: Relume Dumará, 2004, p. 299. 
37 LEISTER, Margareth Anne; COSTA, Arlei da. “A Banalidade do Mal”... [online] 
38 LEISTER, Margareth Anne; COSTA, Arlei da. “A Banalidade do Mal”... [online] 
39 GONÇALVES, Vanessa Chiari. A tortura como violência instituída..., p. 181. 
40 GONÇALVES, Vanessa Chiari. A tortura como violência instituída..., p. 94. 



 
 

domínio do impessoal, o que significa que o que pensamos e o modo como agimos 

estão estruturalmente ligados a um manancial de significações e sentidos previamente 

constituídos. Este impessoal não se confunde com qualquer dimensão específica, tais 

como a família, os meios de comunicação ou as lideranças políticas, mas perpassa 

todas elas. A partir do momento em que este impessoal prescreve todo julgamento e 

decisão, o nosso próprio se perde em meio a ele, e nós somos dispensados de ser41. 

Deste modo, nos é retirado o encargo de assumirmos nossas responsabilidades, e 

todos passam a se apoiar no impessoal, o qual responde por tudo já que, ao mesmo 

tempo em que é todos, também não é ninguém42. 

 Direcionando este estudo para a questão da tortura, é fácil perceber que a 

comunidade como um todo se exime de questionar a cultura de violência disseminada 

nestes ambientes específicos, por ser muito mais simples não se sentir responsável 

por isso. Embora saibam da prática frequente da tortura, e das consequências terríveis 

que ela traz para os torturados, os indivíduos no geral se limitam a lamentar, quando 

não estão aplaudindo e repetindo discursos do tipo “bandido tem que apanhar 

mesmo”, ou “bandido bom é bandido morto”43. As pessoas se recusam a refletir sobre 

o assunto, se recusam a tomar posições pessoais frente ao impessoal do coletivo, 

anestesiam suas consciências ao perceber que todos ao redor agem da mesma 

forma44, e essa indiferença e irresponsabilidade generalizada constituem-se como um 

dos pontos centrais de sustentação da prática da tortura na atualidade. 

Outro importante pilar que sustenta a prática da tortura contra este grupo 

específico de indivíduos – qual seja aquele composto por investigados e condenados 

pela prática de crimes – é a desvalorização da figura do infrator, através de sua 

visualização como inimigo da sociedade. Neste sentido, é propagada a ideia de que os 

indivíduos investigados pela prática de delitos não merecem um tratamento digno nem 
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o respeito às suas garantias e direitos, devendo ser punidos não só pelo que 

eventualmente fizeram, mas por tudo aquilo que representam. Embora as reflexões 

sobre o tema por vezes em muito se aproximem do ponto anteriormente abordado – 

sobretudo no que se refere à desumanização do outro, à dificuldade de se percebê-lo 

como igual e à incapacidade de reflexão dos indivíduos – é interessante analisar esta 

questão separadamente, uma vez que está envolvida aqui, para além da indiferença, a 

manipulação do ódio da sociedade. 

 De acordo com o relatório divulgado em maio deste ano pela Anistia 

Internacional, não há dúvidas de que, dentre os direitos humanos defendidos 

internacionalmente, o direito de viver livre da tortura é um dos que conta com a 

proteção mais robusta. As leis internacionais não abrem qualquer exceção em relação 

a este direito, de modo que a proibição da tortura se estende a todos, em qualquer 

lugar e em quaisquer circunstâncias. Nem mesmo situações de emergência, tais como 

guerras ou ataques terroristas, abrem espaço para este tipo de violação45. Contudo, a 

verdade é que exceções são abertas constantemente e a tortura continua ocorrendo 

em larga escala em diversos países do mundo, sendo que em cada um deles é 

possível identificar grupos de indivíduos especialmente vulneráveis a esta prática. 

Enquanto a religião, a visão política ou a nacionalidade podem ser decisivas em 

alguns países46, no Brasil destacam-se dois elementos que caracterizam a 

vulnerabilidade à tortura: o racial e o econômico/social.  

 Para se compreender o uso atual da tortura e o seu direcionamento a 

determinados grupos, alguns autores defendem a necessidade de se fazer uma 

análise histórica, resgatando certos aspectos de nosso passado. A socióloga Vera 

Malaguti Batista, por exemplo, explica que a tortura aflorou no Brasil pela primeira vez 

no próprio encontro civilizatório, em meio ao genocídio de nossos índios e ao 

estabelecimento da escravidão. Ela defende que foi por causa do olhar etnocêntrico de 

nossos colonizadores que se naturalizou uma hierarquização dos indivíduos, através 

da qual alguns homens eram tidos como menos humanos do que outros47. A 

historiadora Angela Mendes de Almeida, por sua vez, afirma que o traço da 

mentalidade brasileira que criminaliza a pobreza a priori e percebe alguns indivíduos 

como não humanos tem suas origens em nosso escravismo. Segundo ela, a opção 

tomada pelos colonizadores de se construir a sociedade com base em grandes 

propriedades agroexportadoras trabalhadas por escravos – ao invés de pequenas 
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propriedades com trabalho familiar – fez com que não se desenvolvesse aqui um 

sentimento de solidariedade e igualdade entre os membros da comunidade. A 

desigualdade radical percebida entre escravos e homens livres marcou profundamente 

a mentalidade nacional, motivo pelo qual permanece a recusa em se admitir que todos 

os indivíduos tenham direitos iguais48. Ela explica ainda que, com a abolição da 

escravatura, os castigos corporais comumente aplicados aos escravos foram 

transferidos para o tratamento dos delitos dos ex-escravos, de modo tal que a tortura 

implementou-se nas delegacias como método privilegiado de investigação destes 

indivíduos49.  

 Resta claro, portanto, que o processo de construção de um olhar que não 

reconhece o outro como igual – no que se refere aos indivíduos oriundos de classes 

mais desfavorecidas e, dentre eles, especialmente os de descendência africana – 

remonta a uma longa tradição de exclusão social, cujas raízes podem ser encontradas 

na escravidão e no extermínio dos povos indígenas50. Assim, a especial 

vulnerabilidade destes indivíduos à tortura não é de hoje, constituindo-se como 

característica histórica do Brasil. Somente em dois períodos específicos – quais sejam 

o Estado Novo e a Ditadura Militar – é que a figura do inimigo mudou de 

direcionamento, atingindo pela primeira vez na história membros da classe média e 

elite brasileiras, na figura dos dissidentes e dos intelectuais51. Foi por este motivo que 

a tortura destes períodos chocou a sociedade e é lembrada ainda hoje: porque foi 

derrubada a imunidade dos setores privilegiados. Com o retorno à democracia, no 

entanto, a tortura não acaba, apenas retorna às suas vítimas habituais52. 

 Para além desta questão histórica, é possível distinguir dois motivos principais 

pelos quais os grupos mencionados são tão vulneráveis à prática da tortura nos dias 

de hoje. Primeiramente, há que se considerar que estes indivíduos são aqueles que 

têm maiores dificuldades no acesso à proteção e aos mecanismos de denúncia. As 

razões pelas quais eles não recorrem a estes meios podem variar desde a falta de 

                                                           
48 ALMEIDA, Angela Mendes de. Violência e cordialidade no Brasil. [online] Disponível na 
Internet via WWW.URL: <http://bibliotecavirtual.clacso.org.ar/ar/libros/brasil/cpda/estudos/nove 
/angela9.htm>. Último acesso em: 11 out. 2015. 
49 ALMEIDA, Angela Mendes de. Raízes históricas da violência policial. Juízes para a 
democracia. São Paulo: Associação Juízes para a Democracia, n. 63, 2014. 
50 Outros autores que defendem este raciocínio, para além daquelas já citadas, são Mariana 
Joffily e Luciano Mariz Maia. Ver JOFFILY, Mariana. Mecânica do Interrogatório Político. In: 
CARDIA, Nancy; ASTOLFI, Roberta. (Org.). Tortura na Era dos Direitos Humanos. São 
Paulo: Editora da Universidade de São Paulo, 2014, p. 379; e MAIA, Luciano Mariz. Tortura no 
Brasil: a banalidade do mal. [online] Disponível na Internet via WWW.URL: <www. 
altrodiritto.unifi.it/ricerche/ latina/maia.htm>. Último acesso em: 11 out. 2015. 
51 PASTORAL CARCERÁRIA DA CONFERÊNCIA NACIONAL DOS BISPOS DO BRASIL. 
Relatório sobre tortura... [online] 
52 PASTORAL CARCERÁRIA DA CONFERÊNCIA NACIONAL DOS BISPOS DO BRASIL. 
Relatório sobre tortura... [online] 



 
 

informação e uma série de dificuldades práticas até o medo de não serem levados a 

sério ou sofrerem retaliações53. Inclusive, há quem destaque a dificuldade que os 

membros desta parcela da sociedade têm para enxergar a si mesmos como sujeitos 

de direito. Isso porque muitos deles convivem diariamente com a sua exclusão dos 

meios de acesso aos direitos fundamentais mais básicos, graças a esta condição de 

desigualdade determinada historicamente54. Certamente os torturadores têm 

conhecimento desta situação, e é bastante provável que se utilizem desta razoável 

certeza de impunidade para praticar a tortura tranquilamente55. 

 O segundo motivo diz respeito à existência de um discurso que busca 

individualizar inimigos dentro da sociedade, autorizando todo tipo de tratamento 

violento e abusivo em busca de sua neutralização – ou, em casos mais extremos, até 

a sua aniquilação. Contra tais indivíduos é declarada uma espécie de guerra interna, 

marcada pelo total desrespeito às garantias constitucionais e aos limites do poder 

estatal56. Essa estratégia, como bem explica Eugenio Raúl Zaffaroni, tem sido utilizada 

pelo poder punitivo desde a sua própria origem, o qual se vale do reforço aos 

preconceitos da sociedade como forma de impor medo e, consequentemente, justificar 

níveis repressivos elevados57. Alguns exemplos históricos disso são: as feiticeiras e 

demais hereges, combatidos pelas Inquisições; os judeus, exterminados pelo regime 

nazista; os comunistas perseguidos, por exemplo, pelas ditaduras latino-americanas; 

e, atualmente, os indivíduos ligados ao tráfico de drogas e ao terrorismo. 

 É possível perceber, através destes exemplos, que sempre se admitiu um trato 

diferenciado daqueles indivíduos que, por uma ou outra razão, incomodavam a 

sociedade e, sobretudo, os detentores do poder. Inclusive, para os governantes é 

bastante interessante manipular a opinião pública a fim de atribuir aos inimigos todas 

as frustrações e revoltas do povo, porque isso possibilita a ocultação dos verdadeiros 
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males que sustentam a estrutura de dominação e poder58. Como bem exposto pela 

juíza Maria Lúcia Karam, o combate a um inimigo determinado desvia as atenções da 

busca por soluções eficazes que tratem não da punição do sujeito, mas sim das fontes 

geradoras de criminalidade, permanecendo estas intocadas59. 

Tudo isto se torna um problema ainda mais grave na medida em que os dados 

sobre a criminalidade são manipulados a fim de se agravar o sentimento de 

insegurança da população. Neste sentido, os professores Massimo Pavarini e André 

Giamberardino afirmam que “no Brasil, o ‘medo do crime’ parece ter sido sempre 

instrumentalizado como recurso político de legitimação do extermínio, e assim ainda o 

é, atualmente, especialmente em face da altíssima percepção subjetiva de 

insegurança atual”60. Segundo eles, mesmo que se admita um aumento real nas 

possibilidades de vitimização, é imprescindível que se compreenda não ser este risco 

o produtor direto da insegurança. Diferentemente disto, o que ocorre é a construção de 

um imaginário que possibilita que se governe através do medo, enquanto tudo passa a 

ser socialmente reconstruído segundo a ótica da segurança61. Neste mesmo sentido, 

Maria Lúcia Karam afirma que a manipulação e a espetacularização dos dados sobre 

a criminalidade substituem os verdadeiros riscos por superdimensionados riscos 

imaginários. Segundo ela, a manipulação do sentimento de insegurança e do medo 

coletivo difuso “gera um crescente clima de histeria e de pânico diante da 

criminalidade, alimentando exacerbados desejos repressores e punitivos”62. 

É dentro desta lógica que se insere aquilo que Zaffaroni chamou de o “novo 

autoritarismo cool”63. De acordo com o autor, este novo tipo de discurso autoritário, 

bastante difundido no mundo e especialmente na América Latina, se caracteriza pela 

exagerada simplicidade e superficialidade das ideias que defende, reduzindo-se a 

mera mensagem publicitária. Existe um apelo emocional que, promovendo impulsos 

vingativos, busca vender o poder punitivo como uma mercadoria. Uma considerável 

parcela da população adere a estes discursos, sem qualquer reflexão mais 

aprofundada, acreditando em suas promessas de resgate da segurança perdida. Ao 

mesmo tempo, diversos políticos sustentam este discurso sem qualquer convicção, 
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somente para não perder espaço publicitário. É por esta razão que tantas leis 

absurdas são aprovadas, assim como é comum perceber uma rejeição por vezes 

bastante violenta dos discursos relacionados aos direitos humanos64. 

É interessante notar a considerável contribuição que a imprensa presta para a 

disseminação destas ideias autoritárias. Ao mesmo tempo em que é ela que, 

eventualmente, substitui os aplausos cotidianos à atuação violenta da polícia por 

exigências de punição dos torturadores – ao divulgar ações particularmente cruéis65–, 

ela também cumpre um papel estratégico na exacerbação dos desejos punitivos da 

coletividade, ao favorecer a construção do medo e divulgar teses de endurecimento 

penal66. É por isso que Zaffaroni fala na revolução tecnológica/comunicacional como 

elemento central que permite o avanço deste discurso punitivo e repressivo em escala 

mundial67. Esta guerra ao inimigo interno, como bem apontou o professor Massimo 

Pavarini, nos convenceu progressivamente como uma escolha inevitável. Segundo 

ele, defender-se, inclusive militarmente, do inimigo interno nos é apresentado como 

uma necessidade68, e é por esta razão que já não a questionamos mais. 

 É possível perceber, portanto, que o medo exacerbado de ser vítima de 

violência, a exclusão dos infratores do sistema de proteção e garantias legais e a 

presença de valores, dentro de nossa sociedade, que promovem a aceitação desta 

prática, podem sim ser considerados como alguns dos principais motivos pelos quais a 

tortura continua ocorrendo, a despeito das várias iniciativas adotadas para erradicá-la 

– como bem ponderado por Nancy Cardia e Fernando Salla69. É preciso se atentar a 

isso, e à já citada banalização da violência – que se verifica através da coisificação do 

outro, da negação da capacidade de reflexão sobre nossos próprios atos e da 

ausência de um sentimento de responsabilidade perante o mundo –, uma vez que tais 

fenômenos culturais e sociais são diretamente responsáveis pela crescente aceitação 

da tortura e flexibilização das regras que a proíbem, por parte da população brasileira.  
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4. A COMUNIDADE ENQUANTO AGENTE TRANSFORMADOR 

 

A partir do momento em que se percebe, conforme exposto acima, que a 

permanência da prática da tortura em nossa sociedade atual está muito mais 

relacionada a questões culturais do que a uma eventual inércia do governo – 

lembrando, ainda, que o Brasil tem sido bastante elogiado no que se refere à sua 

postura frente a este tema –, resta claro que a sociedade civil não depende e nem 

deve esperar que seja o Estado a protagonizar este movimento. O caminho, pelo 

contrário, deverá ser trilhado pela própria comunidade, já que leis e demais medidas 

adotadas pelo Estado jamais serão capazes de alterar uma realidade fática que 

permeia toda a história de nosso país. 

Em um primeiro momento, no que se refere à banalização da violência, a 

solução para essa questão passa pelo resgate da capacidade de formular juízos 

críticos, pela reconstrução do vínculo com o outro e pela conscientização acerca de 

nossas responsabilidades para com o mundo. Neste sentido, é importante recordar as 

reflexões do filósofo Marco Casanova sobre o domínio do impessoal, acima 

traduzidas. Para o autor, a saída para aquele domínio do impessoal, caracterizado 

pela dissolução de toda reflexão ética e pelo abandono das responsabilidades 

individuais, está na conquista do si próprio. Nas palavras do autor, “só o si próprio é 

capaz de prescrever no momento da decisão o caminho necessário a ser percorrido. 

[...] Todo o nosso esforço precisa apontar, por isso, antes de tudo para uma luta contra 

o que há em nós de impessoal”70. A partir disso, conclui-se que a solução para a 

questão da banalização da violência envolve uma mudança de postura envolvendo 

toda a sociedade. Todos devem se esforçar para abandonar a cômoda situação da 

irreflexão e passar a questionar todo e qualquer discurso, assumindo responsabilidade 

pelo mundo, a fim de garantir que não seremos cúmplices das violações às quais 

ainda hoje tantos indivíduos são submetidos.  

 E a segunda mudança cultural necessária envolve a superação da tendência 

de desvalorização da figura do infrator, a qual se opera, sobretudo, sobre aqueles que 

pertencem a determinados grupos que têm sido vistos e tratados historicamente como 

inimigos da sociedade – quais sejam os negros e os pobres. Como visto, os 

investigados e condenados pela prática de crimes são muitas vezes considerados 

como casos excepcionais, aos quais não se aplica a proteção contra a tortura. A 

principal explicação para a aceitação deste tratamento diferenciado diz respeito à 

existência de discursos que buscam afirmar uma suposta prevalência da impunidade e 
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reforçar preconceitos sociais, bem como contribuir para a exacerbação de sentimentos 

como a insegurança e os desejos punitivos da sociedade. Não há dúvidas, portanto, 

de qual a principal medida a ser adotada a fim de se romper com este segundo pilar 

que sustenta a tortura contemporânea: é preciso atacar os discursos que legitimam a 

sua prática. Primeiramente, há que se trabalhar no sentido de desconstruir 

preconceitos historicamente presentes na mentalidade brasileira, promovendo a 

inclusão dos excluídos e a interação entre os diversos grupos sociais71. Além disso, é 

de extrema importância que o discurso se altere no sentido de não mais perceber os 

infratores como inimigos, mas sim como cidadãos, reconhecendo e respeitando todos 

os seus direitos e garantias. É fundamental, ainda, que deixem de ser constantemente 

veiculados os discursos alarmistas sobre a impunidade e o crescimento da 

criminalidade – os quais só contribuem para aumentar a insegurança da população e 

exacerbar o ódio e incentivo à repressão. Por fim, considerando-se o que foi dito 

anteriormente sobre a dificuldade que as vítimas da tortura têm para perceberem a si 

mesmas como sujeitos de direito, resta clara a importância de se garantir sempre o 

seu acesso a todos os seus direitos, para que tenham confiança na hora de denunciar 

qualquer violação. 

 Não se pretende, com o presente trabalho, retirar a importância das medidas 

adotadas pelo governo brasileiro ao longo das últimas décadas, as quais foram 

fundamentais para facilitar a realização de denúncias e para reforçar a reprovação 

deste comportamento. Não há dúvidas, no entanto, de que a necessária 

transformação cultural deverá ser protagonizada pela comunidade, a qual deverá atuar 

de maneira incisiva sobre os valores e concepções difundidos em nossa sociedade 

que permitem a perpetuação de práticas violentas contra grupos pré-determinados. 

Somente assim é que se poderá construir um ambiente livre da tortura. 
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