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 “...toda pessoa humana tem direito ao reconhecimento de sua dignidade” 

(Pacto de São José da Costa Rica) 

  

Os operadores da Vitimologia e dos Direitos Humanos só 

sobreviverão se não perderem a capacidade de indignar-se diante das 

injustiças sociais. 

 Não foi por outro motivo que há mais de 2000 anos atrás, “Alguém”, 

símbolo mais perfeito da justiça, da paz e da mansidão, “começou a lançar 

fora os que vendiam e compravam no Templo, derrubando as mesas e as 

cadeiras dos que vendiam pombas, e o que fazia, era em sinal de protesto, 

pois aquele lugar era Casa de Oração e estava sendo transformada em 

covil de especuladores”. Custou-lhe a vida, mas mostrou sua capacidade de 

indignação. 

 Direitos Humanos e Vitimologia, em que pese, muitas vezes, tão mal 

compreendidos, por acentuada parte da sociedade humana e, até mesmo, 

por forte segmento de profissionais equivocadamente especializados, tem-

se apresentado como uma parcela que vem dando certo. 

 Etimologicamente, como sabido, Vitimologia vem do latim victima 

ae e da raiz grega logos = estudo. Portanto estudo da vitima. A seu lado, 

basta o exame etimológico de duas palavras que constituem um programa 

do império da justiça: “direito” e “humano”, para todos, indistintamente de 

sexo, idade, religião, etnia, condição social etc. 
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 A bibliografia sobre a Vitimologia, até certo ponto, é quase tão 

extensa e profunda quanto aquela sobre Direitos Humanos. Leis não faltam, 

Congressos, Simpósios, Cursos, Tratados, Compêndios. Organizações 

sobre o sentido humanitário existem aos borbotões. Só oriundos das Nações 

Unidas temos mais de duzentos documentos nacionais e internacionais, em 

vários idiomas da face da terra. Mas como adverte o eminente professor 

André Franco Monteiro, lecionando: 

“Não basta ensinar direitos humanos. É preciso criar 

uma cultura prática desses direitos. Pois, as palavras 

voam. Os exemplos arrastam. O caminho é avançar no 

sentido da solidariedade”. 

 No estudo das ciências do comportamento humano, dentre outras 

justificativas corretas de Vitimologia, cuidando-se de uma ciência 

autônoma ou de um ramo da Criminologia, que tem como objetivos estudar 

a personalidade da vítima, sua gênese, seu comportamento, sua 

classificação doutrinária, sua eventual participação no evento em razão do 

direito, o estudo de suas causas conscientes ou inconscientes, a 

implementação de mecanismos de prevenção, de defesa e proteção da 

vítima e do respectivo processo de reparação do dano sofrido com ela, em 

decorrência de um crime, de abuso de poder ou de qualquer outro ato ilícito 

ou, até mesmo, de um acidente da natureza. 

 Pensar de modo diverso é palmilhar pelos caminhos da necedade e 

incipiência ou má fé. 

 Nascida da pesquisa e da reflexão de uma vítima da Segunda Grande 

Guerra Mundial (1939-1945) Benjamin Mendelson, no final da década de 

40, hoje, a Vitimologia já se tornou presença obrigatória em todos os 

estudos mundiais das ciências do comportamento humano e social e 

indispensável no exame do direito penal e dos diversos outros ramos do 

direito e, em geral, da sociologia, da psicologia, da política criminal, da 

antropologia, em suma, de todas as ciências sociais. 



 

www.execucaopenal.org 

ARTIGOS 

 Face a tanto, pensar em Vitimologia é pensar em Direitos Humanos, 

pois. Essas duas faces das ciências sociais completam-se mutuamente.  

 Não é sem razão que são considerados atores e expressões sociais a 

caminhar juntos, na mesma direção, buscando os mesmos objetivos, é 

dizer, o respeito pela dignidade do semelhante, a implementação e o resgate 

dos princípios basilares da pessoa humana. 

 Direitos Humanos são os direitos fundamentais de todas as pessoas, 

homens e mulheres, negros, brancos, amarelos ou vermelhos, crianças, 

adolescentes e idosos, portadores de deficiências, físicas ou psicológicas, 

populações de fronteiras, estrangeiros, migrantes, refugiados, portadores de 

HIV/AIDS, policiais, pessoas acusadas, denunciadas, condenadas e presas, 

mendigos e despossuídos e os que não tem acesso à riqueza, trabalhadores 

sem terra, sem teto, sem vez, sem voz e sem acesso à justiça, enfim, todos, 

sem exceção, são portadores dos direitos humanos. 

 Entre os direitos fundamentais, podem ser lembrados não apenas a 

vida e a integridade física, como também o direito à educação, à 

habilitação, ao trabalho, à terra, à saúde, ao lazer, à informação, ao direito 

de ser diferente, física, social e a um meio ambiente saudável e preservado.  

 Em suma: os direitos humanos são um conjunto de direitos sociais, 

políticos, civis, econômicos, ambientais e culturais, são, enfim, direitos de 

todos que embrionariamente surgiram. 

 Sabemos todos nós ser difícil essa longa e árdua caminhada, mas por 

isso mesmo que ela é meritória e digna dos fortes. 

 A Vitimologia e as Comissões de Direitos Humanos, implantadas no 

coração da humanidade e em todos os territórios nacionais ou não de 

qualquer país do mundo desde seus nascedouros, com normas e dimensões 

diferentes no acidental, mas semelhantes no essencial, sempre conviveram 

de mãos dadas, objetivando a paz individual e social, fim maior dos anseios 

humanos. 
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 Já conheci, muitas vezes, pessoas dos diversos níveis sociais, 

afirmarem que a Vitimologia é uma estratégia, através da qual, procura-se 

deslocar a responsabilidade social, civil ou penal, do agente, para fazer 

recaí-la sobre a vítima e que direitos humanos só existem para proteger 

pessoas á margem da lei. 

 Semelhantes afirmações constituem vesgos por parte de pessoas que, 

com certeza, desconhecem, por um lado, a Declaração Universal dos 

Direitos das vitimas, prevista na Resolução nº 40/34 da Assembleia Geral 

das Nações Unidas, de 29 de novembro de 1985 e seu anexo, ou são 

pessoas jejunas, nos termos da Declaração Universal dos Direitos 

Humanos, fruto da Assembleia Geral das Nações Unidas, reunida, em 

outubro de 1948, no Pallais Challiot, em Paris, com a presença de 58 

países-membros, e em 10 de dezembro do mesmo ano, foi declarada sua 

vigência para todo o mundo. Ambas reconhecidas pela comunidade 

internacional e baseadas na dignidade e na igualdade de todos os membros 

da família humana, paladinos instrumentos a reunir um conjunto de 

princípios que incorporam o exercício dos direitos fundamentais e da 

liberdade da pessoa humana. 

 Os protagonistas da desviada interpretação dos postulados desses 

dois diplomas da justiça e da solidariedade humanas ou desconhecem ou 

interpretam maldosamente tais textos que reafirmam o exercício do respeito 

aos direitos fundamentais da pessoa da vitima ou de qualquer outra pessoa 

humana. 

 Imagino que tais opositores da Vitimologia, com todo respeito pelas 

diferenças, se assim agem, por ignorância (do latim ignorantia, aquilo que 

não sabe) ou por querer fazer oposição gratuita a esse ramo tão 

significativo do saber humano, assim se posicionam. Prefiro crer que tais 

estrabismos sejam fruto do não saber (ignorância), pois no dia em que 

passarem a conhecer as sábias regras da hermenêutica, juntar-se-ão aos 

operadores e transformadores da tese da solidariedade humana presente na 

Vitimologia e nos Direitos Humanos. Por outro lado, deles não se poderá 
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esperar nada de mais positivo, a não ser a recomendação de que procurem 

um bom analista. 

 A isotropia desses personagens minimamente encontra-se de modo 

geral, marcando presença em dois segmentos da vida social. Um deles 

encontra-se no pessimismo dos cépticos para quem a efetividade de tais 

exercícios não passa de uma utopia, no sentido quimérico da expressão, 

propalando a impossibilidade da realização plena desses direitos, talvez 

porque o ser humano historicamente convive com a necessidade da 

violação desses direitos com o meio da “lei das selvas”. Já um segundo 

grupo compõe-se de pessoas que, por uma questão de insensibilidade e 

associabilidade, e se encontram satisfeitos com a plenitude, ainda que 

efêmera, dos direitos que usufruem, em razão de privilégios expropriados à 

custa da fome e de outros sacrifícios de muitos, ignorando o drama de 

pessoas e de povos vitimizados. 

 Com certeza, haverá sempre, aqui ou ali, alguns outros motivos de 

oposição às teses da Vitimologia ou dos movimentos de direitos humanos, 

esparsos, mas não merecedores de nossos comentários. 

 Tanto a Vitimologia como a proposta dos exercícios dos Direitos 

Humanos, ambas, defendidas por todas as comissões dos direitos humanos, 

no mundo inteiro e por todas as entidades sociais.  

 A humanidade de então e uma parcela de hoje, até parece que ainda 

não conheciam os princípios formulados por um movimento cultural 

filosófico, conhecido como Iluminismo, que caracterizou o pensamento 

europeu na França, Inglaterra e Alemanha, baseado na crença do poder da 

razão, por solucionar os problemas sociais, tendo como corifeus os imortais 

Hume, Goete, Voltaire, Rousseau, Diderot, Montesquieu, bem como todos 

os outros enciclopedistas de então, que tornaram consagrado o Princípio da 

Humanidade, segundo o qual, o objetivo da pena privativa de liberdade não 

é o sofrimento imposto pelo Estado ou a degradação do homem condenado 

e preso. O Estado não pode aplicar sanções que atinjam a dignidade da 

pessoa humana, ou lesionem a constituição físico-psíquico do condenado. 
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 Ainda no apagar das luzes desse mesmo século, fruto da Revolução 

Francesa (1830), surgiu, pouco mais de 30 anos depois de Beccaria a 

Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão em 22 de agosto de 1795, 

traduzindo o anseio de avanço filosófico e ético pela universalização do 

respeito aos direitos básicos da pessoa humana. 

 Leciona o Professor Álvaro Mayrink, dizendo que:  

“O principio de humanidade defluente da dignidade da 

pessoa humana é o fundamento do Estado de Direito 

deduzido, pelo conjunto de normas contido em nossa 

Carta Política, desde a vedação da pena de morte, 

prisão perpétua, de trabalhos forçados ou cruéis, até 

qualquer pena ou medida a qualquer título infamante, 

degradante à pessoa humana”.   

Nesse mesmo diapasão, defende o mestre Victor Roberto Prado Saldarriaga 

(Lima Peru), nos seguintes termos: 

“O Princípio da Humanidade sustenta que o Estado, 

em seu poder punitivo, não pode aplicar sanções que 

atinjam a dignidade da pessoa humana ou que 

lesionem a constituição físico-psíquica dos 

condenados”. 

Nessa mesma linha de raciocínio, entende o mestre e Membro do 

Magistério Publico do Estado da Paraíba. DR. Luciano de Almeida 

Maracajá: 

“Durante séculos, a finalidade da pena foi atingir os 

corpos dos condenados (Punir). As condenações 

brutais foram retratadas com precisão pelos teóricos 

da época. As descrições das execuções, com uma 

enorme riqueza de detalhes, revelavam os suplícios e 

os martírios a que eram submetidos os condenados”. 
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  O Principio da Humanidade recomenda que seja reinterpretado o que 

se pretende com “reeducação e reinserção social”, posto que se forem essas 

propostas determinadas coativamente implicarão verdadeiros atentados 

contra a pessoa como ser social, diante da lição de Bustos Ramires 

(Barcelona) e Armida Bergamini Miotto (Brasilia). 

 E, com a segurança do eminente Marc Ancel, concluía proclamando: 

 “que a verdadeira justiça penal é humanista”. 

 

    

 

 


