
 

www.execucaopenal.org 

ARTIGOS 

De “Torquemada” ao ‘’Iluminismo’’, Vitimologia e o 

Princípio de Humanidade 

 

Heitor Piedade Jr. 

Mestrado e doutorado pela Faculdade de Direito da UFRJ 

 

 É de causar, a quase todos nós, estranha admiração, 

imaginarmos que, em meados do século XVIII, Cesare 

Bonessana tivesse necessidade de refugiar-se no 

pseudônimo de “ Marquês de Beccaria,’’ jurista e 

economista italiano (1738-1794) para, através de seu 

imortal Dei Delitti e delle Penne, publicado 

clandestinamente em Livorno, na Itália (1764), para 

manifestar suas ideias, traduzindo os protestos da 

consciência pública e dos filósofos da época, notadamente, 

quando se opunha aos processos e julgamentos secretos, 

ou aos julgamentos impostos aos acusados á tortura, como 

meio de obter a confissão, ás penas infamantes, ao 

confisco de bens, á pena de morte etc. 

 Mais estranho, ainda, é tomar conhecimento de que 

mais de 200 anos se passaram, de Beccaria até nossos dias 

e, diante da intensa e generalizada vitimização, sobretudo 

por parte dos poderosos contra os oprimidos, parece 

incrível que as Nações Unidas tivessem necessidade de 

positivar a Declaração Universal dos Direitos Humanos 
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(1948) e a Declaração Universal dos Direitos da Vítima 

(1985). 

 Viramos o século XX e a busca de uma consciência 

de justiça entre os homens, consolidadora dos direitos 

humanos e dos direitos das vítimas, encontre obstáculos 

dentro de uma sociedade, que se apresenta, cada vez mais 

impessoal, mais individualista e mais apática. 

 Se a Declaração dos Direitos Humanos, proclamada 

em 10 de dezembro de 1948, lapidou o respeito á 

dignidade do ser humano, insculpido em seus 30 artigos, a 

Declaração Universal dos Direitos da Vítima, de 29 de 

novembro de 1985, em seus vinte e um mandamentos, e 

seus anexos tendo-se tornada o grito dos excluídos, 

significando ambas um marco na construção de uma nova 

consciência mundial. 

 Todavia, parodiando o poeta, é de lamentar-se que a 

mão que escreve um poema de paz, é capaz de fazer uma 

guerra . 

 Uma página é a constatação de júbilo pelo conteúdo 

desses dois mandamentos universais de respeito e 

solidariedade humanas, outra são as cifras do desrespeito e 

das violações a essas mesmas normas. 

 Basta um olhar sobre o cenário trágico do processo da 

vitimização e da violação dos direitos fundamentais da 
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pessoa humana, no Brasil e no mundo, para que se chegue 

á conclusão de quão distantes encontram-se ainda os ideais 

de uns e a realidade de outros, sobretudo, quando 

constatamos que muitas dessas violações são praticadas, 

falsamente, em nome da paz, da justiça, das religiões, da 

democracia e da dignidade do ser humano. 

 Não vejo diferença ontológica entre grandes e 

pequenos desrespeitos aos direitos dos outros. Desrespeito 

é sempre desrespeito. A tão decantada globalização, sem 

dúvida, muitas vezes, pode ensejar processos de 

desrespeitos. Os povos periféricos não mais poderão traçar 

seu próprio destino. Há, por certo, quem os decida por 

outros mal intencionados, com absoluto desrespeito á sua 

identidade cultural. 

 Merece que se reflitam sobre alguns exemplos, que 

tão bem conhecemos, mas que sobre eles nem sempre nos 

sensibilizamos: 

 Como grande parte da atual sociedade, ainda se 

recorda, na data de 06 de agosto de 1945, um piloto norte-

americano despejou ás 8:15 hs, a bomba atômica (bomba 

A) sobre a cidade de Hiroxima, atingindo e destruindo em 

trinta segundos uma área de 12 km2, dizimando 130.000 

vítimas, sendo 80.000 fatais. Não satisfeitos, os 

vitimizadores voltaram e dias depois, em 09 de agosto, 

dessa vez sobre Nagasaki, lançando a segunda bomba 
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atômica, matando 20.000 pessoas e ferindo gravemente 

50.000, e o fizeram, ‘’em nome da paz” !!! e., ainda 

justificamos sobre o argumento de que, sem esses dois 

‘’holocaustos’’, estaríamos na ‘’grande guerra’’ até os dias 

de hoje. 

 Quando imaginamos que, segundo dados do Fundo 

das Nações Unidas para a Infância (UNICEF), nos últimos 

10 anos, cerca de dois milhões de crianças morreram em 

conflitos armados. E que durante a II Guerra Mundial, no 

mínimo, seis milhões de judeus foram exterminados pelos 

nazistas, em nome de uma paranoica purificação da raça 

humana. 

 E a II Guerra Mundial acabou, mas não aprendemos a 

lição. Achávamos que nunca mais uma guerra desse porte, 

ainda se repetiria. 

Em 1979, Laos e Vietnã sofreram a perda de 30.000 

mortos e cerca de 100.000 feridos. Vivemos dezenas de 

anos tensos, diante de uma guerra fria, com medo do 

‘’Cavalo de Troia”, em nome da democracia. 

 São diários os desrespeitos mútuos entre as 

superpotências no Oriente Médio, a despeito de afastar 

qualquer possibilidade da existência de armas nucleares.  

Em conflitos armados, mais de seis milhões de seres 

humanos ficaram gravemente feridos e mais de dez 
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milhões restaram com profundos e irreversíveis traumas 

psicológicos.  

 Ou que o conflito da Bósnia tenha exterminado quase 

um milhão de seres humanos e, em meio á guerra, tentava-

se impedir a independência da Croácia e da Eslovênia. Os 

bósnios muçulmanos eram levados a campos de 

concentração e ali, quando não morriam torturados, eram 

obrigados a lamber a própria urina, para não morrer de 

sede. 

 Em suma, basta lembrar de que, dos seis bilhões e 

duzentos milhões de habitantes do planeta terra, mais de 1 

bilhão e 500 milhões vivem abaixo da linha da miséria. 

 Entre nós, no Brasil, o processo de vitimização, 

embora não tenha atingido quantitativa e qualitativamente 

essas proporções, de modo tão ostensivos, a marca da 

vitimização e do desrespeito aos direitos humanos, sempre 

esteve presente em nossa história política, encontrando-se 

suas origens desde os primeiros momentos de nossa vida 

política e social. 

 Por esse motivo é que procuro seguir a proclamação 

de nosso sonhador amazonense, o poeta Thiago de Mello, 

em meio aos impasses que pesam sobre o nosso futuro: ‘’ 

Faz escuro, mas eu canto’’. 
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Genocídio Antropológico 

Sem dúvida, deve merecer registro o genocídio 

antropológico praticado, durante o Brasil Colônia. Basta 

lembrar que á época do descobrimento viviam aqui cerca 

de seis milhões de indígenas, distribuídos por mais de 

novecentos povos de diferentes culturas. Atualmente, a 

população indígena no país não passa de 350.438 pessoas, 

pertencentes a 225 povos, falando cerca de 180 idiomas. 

Acrescente-se, ainda, que 350.000 índios vivem inseguros 

em seus territórios e outros 191.000 ainda estão migrando 

para centros urbanos, premidos pelos mais diversos 

motivos. Vale esclarecer que das 771 terras indígenas, 

68% ainda não estão definitivamente demarcadas, até hoje 

e, em 178 delas, o processo de demarcação sequer foi 

iniciado. E temos uma Constituição Federal, em seu art. 

231, caput e em seus sete parágrafos e no art. 232, que 

cuida da matéria referente aos povos indígenas, definindo 

a competência da União quanto á sua demarcação, 

proteção e respeito, bem como definindo a legitimidade 

desses vitimizados para ingressar em juízo na defesa de 

seus direitos. Nesse sentido, há informes fidedignos de 

que: ‘’Nesses últimos 500 anos, os indígenas tem sido 

vítimas de extermínios , através do genocídio, escravidão, 

prostituição, destruição de sua religiosidade e mediante 

políticas oficiais que desejam integrá-los a nossa 

sociedade, incapaz de reconhecer-lhes o direito á 
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diferença. No entanto, eles resistem, malgrado as 

agressões de madeireiros, garimpeiros, latifundiários e 

laboratórios farmacêuticos’’ de acordo com o relato de 

Frei Beto).E, nessa mesma linha de raciocínio, adverte o 

ambientalista Leonardo Boff, in “Cuidar da Terra, 

proteger a Vida, fls.50, profetizando ‘’o que pode acabar 

não é a vida humana, mas esse tipo de vida humana, 

insensata, que ama a guerra e a destruição”. 

   

Escravidão Negra 

 Outra face da histórica vitimização e desrespeito aos 

direitos humanos entre nós, encontra-se em situação 

semelhante á anterior. Ela já se implantara desde os 

primeiros anos do descobrimento. Enquanto do outro lado 

do mundo já se findava o processo de abolição da 

escravatura, entre nós, em 1559, a Coroa Portuguesa 

autorizava o tráfico regular para o Brasil. Naquele ano, 

cada senhor de engenho teve permissão para importar da 

África até 120 escravos por ano, isso oficialmente, mas é 

sabido que essa autorização não era obedecida e o número 

de importações era bem maior. Por isso, até hoje, entre 

historiadores não existe unanimidade quanto ao número 

dos escravos importados, mas há uma estimativa que varia 

de 3 a 13 milhões de almas, sem falar do percentual de 

negros que morria nos porões dos navios, durante a 
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travessia do Atlântico, imaginando-se cerca de 20% dos 

embarcados. Devido ás péssimas condições de vida, 

agravadas pelos maus tratos a que eram submetidos, 

tratados como animais, a média de vida útil deles era de 10 

a 15 anos, segundo alguns pesquisadores. Nas Fazendas, 

trabalhavam de 12 a 16 horas, por dia. Além disso outros 

fatores contribuíam para a fragilidade de seu modo de 

sobreviver. Alimentação completamente diferente, clima 

diverso, saudade da pátria mãe, de seu idioma nativo, dos 

costumes, dos parentes e amigos, enfim arrancado um 

pedaço de sua existência, perderam, sem duvida, grande 

parte de sua vida sentimental e cultural, através  de um 

modelo violento. Vale registrar que a legislação vigente 

disciplinava um um máximo de 50 chicotadas que um 

escravo podia receber por dia, todavia, na realidade, esse 

número também não era obedecido, sabendo-se que ás 

vezes essa violência passava de uma centena, Eram 

torturados por qualquer motivo e a história pátria, que 

ainda não nos foi contada, um dia nos dirá toda a verdade. 

 Deve ser lembrado, para vergonha nossa, que o Brasil 

foi o último país do mundo a abolir a escravidão de 

negros, depois de longo e tumultuado processo de jogo de 

interesses por parte dos poderosos senhores de escravos. 

Mas, ainda, resta uma indignação de ordem ética, será que 

a escravidão já mesmo abolida ? 



 

www.execucaopenal.org 

ARTIGOS 

Violência Institucional 

 Foram quase quatro séculos de repressão política 

durante a época colonial. A repressão foi terrível e 

impiedosa, sob as ordens da louca Rainha de Portugal, 

Dona Maria Primeira, e sempre sob a inspiração do 

famigerado policial português Diogo Inácio de Pina 

Manique. 

 Na medida em que crescia o ideal de liberdade, o 

punho pesado da realeza tentava sufocar os sonhos dos 

libertários. 

 Basta que seja lembrada, para nossa reflexão , apenas 

uma fatia no tempo e no espaço, quando do movimento 

sedicioso de 1817, na cidade de Salvador, para que a 

história registre nomes como o do Padre José Inácio 

Ribeiro de Abreu Lima, que foi arcabuzado, por ordem do 

Conde dos Arcos, no Campo da Pólvora, em 25 de março 

de 1817, na histórica cidade de Salvador na Bahia. 

 Com esse idealista da libertação, subiram, 

igualmente, ao patíbulo, na mesma cidade de Salvador, o 

Padre Miguelinho, o Padre Pedro de Souza Tenório, o 

Padre António Pereira de Albuquerque, Amaro Gomes da 

Silva Coutinho, o Segundo Tenente de Artilharia Antonio 

Henrique Rebelo, Domingos José Martins, o Capitão de 

Artilharia Domingos Teotônio, Jorge Martins Pessoa , o 
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mineiro radicado na Paraíba e avo de Aristides Lobo, 

Francisco José da Silveira, Inácio de Abreu de 

Albuquerque Maranhão, o Capitão José de Barros Lima, 

vulgarmente conhecido por Leão Coroado, José Luis de 

Mendonça, o Padre Miguel Joaquim de Almeida e Castro 

e o mais jovem herói da História Pátria, o paraibano José 

Peregrino que, com dezoito anos de idade, ofereceu sua 

juventude em holocausto. 

 Merece registro especial um dos condenados, que não 

chegou a ser executado na forca, por ter-se suicidado, no 

Forte das Cinco Pontas, em Salvador, o Padre Antonio 

Cavalcanti Lins. 

 A legislação penal vigente era conhecida em toda a 

Europa, por sua crueldade, refiro-me ao famigerado Livro 

V das Ordenações Filipinas, que vigorou no Brasil, desde 

1603 até 25 de abril de 1821, data, a partir da qual, foi 

sendo elaborada, progressivamente e, finalmente, 

promulgada, uma legislação própria. Ainda assim, mesmo 

com a vigência do Código Criminal do Império, de 1830, 

vigorava a pena de morte, em suas diversas espécies. 

 Outro retalho no tempo e no espaço da história da 

violência política no Brasil foi, sem dúvida, a 

Inconfidência Mineira. Como sabido, denunciados por 

Silvério dos Reis, tornaram-se vítimas de seus ideais 

Claudio Manuel da Costa, Alvarenga Peixoto, Tomaz 
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Antonio Gonzaga, Joaquim José da Silva Xavier, o 

Tiradentes, e tantos outros submetidos a processos que se 

arrastaram de 1789 a 1792, do qual resultaram diversas 

condenações, degredos etc. Seu círculo político era 

composto de militares, padres, comerciantes, fazendeiros, 

juristas e poetas. Finalmente, em 18 de janeiro de 1790, 

premido pelos depoimentos dos próprios conspiradores, 

tendo á frente Silvério dos Reis, o delator maior. Isso 

porque a rainha estabelecera que somente o principal 

responsável fosse sacrificado, Tiradentes que, como 

sabido, foi enforcado, esquartejado, tendo seus restos 

mortais expostos nos principais pontos de sua pregação, 

tendo sua cabeça exibida na praça pública, em Vila Rica, 

em 21 de abril de 1792. Sua memória foi declarada 

infame, sua casa, além de destruída, foi arrasada e depois 

salitrada para que no piso não frutificasse nenhuma planta, 

tornando-se amaldiçoada para sempre. 

Em suma, a história do Brasil não foi uma história 

incruenta, como querem fazer crer nossos educadores. 

Durante o Brasil Colônia, tem-se uma história maculada 

pelo sangue de todos aqueles que sonharam com um nação 

livre e independente. 

Se o Brasil Colônia foi palco de muito derramamento de 

sangue, de muita injustiça praticada em nome de Deus, da 

pátria amada, por parte da Corte Portuguesa e do Poder 
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Institucionalizado, o Império foi a continuação desses 

processos de vitimização e do desrespeito aos direitos da 

pessoa humana.  

Sem dúvida, alguns avanços podem ser registrados no 

campo dos direitos humanos. Imagine-se que Dom Pedro, 

o Príncipe Regente e depois Imperador do Brasil, em 23 

de maio de 1821, num rasgo de generosidade, decretou: 

‘’... em caso nenhum, possa alguém 

ser lançado em segredo em masmorra 

estreita, escura, ou infecta, pois que a 

prisão deve só servir para guardar as 

pessoas e nunca para as adoecer e 

flagelar; ficando implicitamente 

abolido para sempre o uso de 

correntes, algemas, grilhões e outros 

quaisquer ferros inventados para 

martirizar homens ainda não julgados 

a sofrer em qualquer pena aflitiva por 

sentença final’’. 

 

 A violência política durante o Primeiro e o Segundo 

Império foi, sem dúvida, uma demonstração de barbárie, 

notadamente contra os humildes e desafortunados. O 

reinado de Pedro II não foi menos violento, e o pior foi 
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que essa violência era aceita pela sociedade como 

necessária para a manutenção da ordem pública. Basta que 

sejam citadas, como exemplos, as consequências da 

fracassada Confederação do Equador de 1824. Seus líderes 

foram presos e submetidos a julgamentos, sendo 

executados quinze deles no Recife, Ceará e Rio de Janeiro. 

Foram supliciados na forca, em Recife, o Capitão Lázaro 

de Souza Fontes, Antonio Macário de Morais, o Major 

Agostinho Bezerra Cavalcanti e Sousa, o Capitão Antônio 

do Monte Oliveira, o Tenente Nicolau Martins Pereira, 

Francisco Antonio Fragoso e James Heide Rodgers, este 

último, de origem norte-americana. Foi arcabuzado o 

valoroso Frei Joaquim do Amor Divino Caneca, que, por 

não haver quem tivesse coragem de enforcá-lo. Na cidade 

de Fortaleza, por esse mesmo motivo, subiram ao 

cadafalso o Coronel João de Andrade Pessoa, o Major 

Luis Inácio Azevedo, o Padre Gonçalo Inácio de Loiola 

Albuquerque e Melo, mais conhecido como Padre Mororó, 

Francisco Miguel Pereira Ibiapina e Feliciano José da 

Silva Carapinima. No Rio de Janeiro, subiram ao patíbulo 

Joaquim da Silva Loureiro, João Guilherme Tatcliffe e 

João Metrovich. Vale registrar que o Coronel José de 

Barros Falcão de Lacerda, Manuel de Carvalho Paes de 

Andrade e mais alguns outros conseguiram fugir e o poeta 

José da Natividade Saldanha homiziou-se na Colômbia, 

onde morreu em 29 de março de 1832. 
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 De todos conhecido, o baile da Ilha Fiscal, ainda no 

Rio de Janeiro, em 09 de novembro de 1889, onde cerca 

de seis mil convidados da nobreza banquetearam-se com 

recursos que se destinavam, segundo consta, para atender 

ao problema da seca do nordeste brasileiro. Verdadeiro 

Festim de Baltazar. Só faltou a mão invisível escrevendo 

na parede do salão as três palavras misteriosas: “ Menê, 

Tequêl, Perês”. Dario, o Meda, naquela noite tornou-se 

rei, mas a República derrubou o poderoso Império 

Brasileiro. 

 Com o advento da República, todos imaginavam que 

o quadro da violência e dos desrespeitos aos direitos 

humanos tivesse encontrado o seu ocaso, com a adesão 

dos nobres princípios republicanos. Ledo engano!!! 

 A mesma violência política, os mesmos desrespeitos 

aos direitos fundamentais da pessoa humana continuaram 

numa constante em toda a história republicana. 

 Logo depois da quartelada de 15 de novembro de 

1889, o Marechal Deodoro (Chefe do Governo Provisório 

até 25 de fevereiro de 1891) uma vez eleito pelo 

Congresso Constituinte primeiro presidente constitucional 

do Brasil, mudou sua trajetória política. Passou a governar 

como se fora um ditador, chegando a decretar a dissolução 

do Congresso Nacional. Para tanto mandou usar tropas 

militares, efetuando inúmeras prisões de líderes políticos 
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(aliados e adversários) decretou a censura da imprensa, 

(com ou sem razão), chegou a impor até o estado de sitio, 

e praticou tantas outras arbitrariedades. Seu curto governo 

não aconteceu como esperava, com duração de quatro 

anos. Na verdade, tanto a primeira quanto a segunda 

República foram, em diversos momentos, um desastre 

para o ideal democrático e para a paz social. 

 Basta lembrar que durante a metade do século XX, 

além de golpes e contragolpes políticos tivemos duas 

terríveis ditaduras, uma civil e uma militar, com um saldo 

de centenas de mortos e desaparecidos, mutilados, 

neuróticos e exilados. Cassações de direitos políticos a 

qualquer preço e uma cruel história de torturas, com 

consequências funestas até os dias de hoje, como relatam, 

dentre outros males, como nos relatam dezenas de livros, 

dentre eles, a merecer total credibilidade “BRASIL: 

NUNCA MAIS – Um relato para a História’’ e “1968, o 

Ano que não terminou”. 

 Em suma: vamos concluir este artigo com o 

extraordinário teólogo da ‘’Libertação’’ Frei Leonardo 

Boff: 

‘’Porque amamos as estrelas, não temos medo da noite 

escura. Lá se encontra nossa origem, pois somos feitos do pó das 

estrelas. Elas nos guiarão e nos farão novamente brilhar. Porque é 

para isso que emergimos neste planeta: para brilhar’’.    


