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RESUMO 
 
 
Estuda-se a mistanásia enquanto um neologismo bioético consistente em uma morte infeliz e 
sofrida de inúmeras pessoas provocada por situações de desigualdade decorrentes de sistemas 
que desfavorecem a vida e contribuem para disseminar uma cultura excludente e mortífera. 
Constata-se que apesar de acontecimentos histórico-mistanásicos impulsionarem o surgimento 
do movimento bioético norte-americano hegemônico, este não possui uma dimensão social, 
mas individualista e direcionada para interesses clínico-biotecno-científicos, e verifica-se que, 
ao se excluírem das suas apreciações questões decorrentes da injustiça e desigualdade social, 
o paradigma hegemônico bioético “Made in USA”, globalmente difundido, favorece contexto 
para a eclosão de Escolas Bioéticas contra-hegemônicas brasileiras, as quais abordam em seus 
debates dilemas macrossociais ressonantes com a realidade periférica latina e propiciam 
espaço para inclusão da mistanásia nas reflexões bioéticas. Para o debate teórico de tais 
questões, a pesquisa respalda-se em aportes de um pensamento bioético-jurídico crítico e 
concebe-se, como proposta de tese, o enfrentamento do fenômeno mistanásico a partir desse 
pensamento contextualizado com o processo de empoderamento-libertação-emancipação dos 
sujeitos sociais. Destaca-se a projeção acadêmica da Bioética Social com a promulgação da 
Declaração Universal sobre Bioética e Direitos Humanos e indaga-se como, juntos, a bioética 
e os direitos humanos poderiam se constituir em instrumento de intervenção nos fatos 
geradores da mistanásia. No campo empírico, vislumbra-se a multiplicidade de elementos 
suscitadores da mistanásia e elege-se, dentre eles, a violência para investigá-la, sendo este o 
recorte dado na presente investigação, a qual tem como objetivo delinear o perfil da vítima 
brasileira no período compreendido entre 2005 a 2014. Para responder ao questionamento 
formulado, perfaz-se uma revisão de conjunto da literatura bioética contra-hegemônica, 
conjugada a uma concepção crítico-dialética dos direitos humanos, ao tempo em que se 
realiza, como estratégia de investigação, pesquisa qualitativa para obtenção de informações 
dos óbitos por violência no Brasil em sites oficiais, e desenvolve-se análise 
interseccionalizada a partir dos dados coletados, tendo-se como categorias a cor/etnia, o  
gênero/sexo, idade e nível de alfabetização das vítimas da violência por Unidade Federativa 
do Brasil. Como resultado, após análise dos dados nacionalmente obtidos, identifica-se que o 
perfil da vítima brasileira da mistanásia relativa à violência provem do nordeste brasileiro, 
configura-se como sendo masculina, negra, alfabetizada e com idade compreendida entre 15 e 
29 anos.  Conclui-se que, através das confluências entre as reflexões bioéticas de cunho social 
e os direitos humanos concebidos sob uma perspectiva crítica, aliada à consciência 
participativa dos atores sociais, poderá ser viabilizada uma existência humana digna, afastada 
de fatores que conduzem à mistanásia, inibindo-a. 
  
 
Palavras-chave: Mistanásia. Violência e mortalidade.  Bioética e Direitos humanos. 
                            Pensamento bioético-jurídico crítico. Dignidade humana. 
                            
            
 
 
 
 
 



 
 

 

 
ABSTRACT 

 

Misthanasia is studied as a consisting bioethical neologism of an unhappy and suffering death 
of countless people caused by situations of inequality arising from systems that disfavor life 
and contribute to spread an excluding and deadly culture. It is observed that although the 
historical-misthanasics events stimulate the emergence of the hegemonic North American 
bioethical movement, it does not have a social dimension, but individualistic and directed 
towards clinical-biotechnology-scientific interests and it is verified that, by excluding it from 
their appreciation issues arising from injustice and social inequality, the bioethical hegemonic 
paradigm "Made in USA", globally diffused, favors the context for the outbreak of the 
Brazilian counter-hegemonic Bioethical Schools, which approach in their debates, resonant 
macrossocial dilemmas in Latin American peripheral reality and provide space for the 
inclusion of misthanasia in bioethical reflections. For the theoretical debate of such questions, 
the research is based on contributions of a critical bioethical-legal thinking and it is 
conceived, as a thesis proposal, the confrontation of the misthanasic phenomenon from this 
contextualized thought with the process of empowerment-liberation-emancipation of social 
subjects. The academic projection of Social Bioethics is highlighted with the promulgation of 
the Universal Declaration on Bioethics and Human Rights and investigates how, bioethics and 
human rights could constitute an instrument of intervention in the generative events of 
misthanasia. In the empirical field, the multiplicity of elements that provoke misthanasia is 
glimpsed, and among those elements, violence is chosen to be investigated. That is the field of 
the present research which aims to outline the profile of the Brazilian victim from 2005 to 
2014. In order to respond to the questioning formulated, a review of the whole counter-
hegemonic bioethical literature is done, allied to a critical-dialectical conception of human 
rights, and takes place, at the same time, as a strategy research, a qualitative research to obtain 
information on official sites of death rates from violence in Brazil. Also, an intersectional 
analysis is developed based on the data collected, using as categories, color/ethnicity, 
gender/sex, age and literacy level of victims of violence occurred in every Brazilian 
Federative Unit. As a result, after analyzing the nationally obtained data, it is identified that 
the profile of the Brazilian victim of misthanasia related to violence in the Brazilian Northeast 
is male, black, literate and aged between 15 and 29 years. It is concluded that, through the 
confluences between bioethical reflections of a social nature and human rights conceived in a 
critical perspective, allied to the participatory awareness of social actors, a dignified human 
existence can be made possible inhibiting the factors which lead to misthanasia. 

 

Keywords: Misthanasia. Violence and mortality. Bioethics and Human Rights. Critical 
bioethical-legal thinking. Human dignity.  

                            
 
 
 
 



 
 

 

 
RESUMEN 

 
 
Se estudia la mistanasia mientras un neologismo bioético consistente en una muerte infeliz y 
sufrida de innúmeras personas provocada por situaciones de desigualdad provenientes de 
sistemas que desfavorecen la vida y contribuyen para diseminar una cultura excluyente y  
mortífera. Se constata que, aunque acontecimientos histórico-mistanasicos impulsen el 
surgimiento del movimiento bioético norteamericano hegemónico, éste no posee una 
dimensión social, pero individualista y direccionada para intereses clínico-biotecno-
científicos, y se verifica que, al excluirse de sus apreciaciones cuestiones provenientes de la 
injusticia y desigualdad social, el paradigma hegemónico bioético “Made in USA”, 
globalmente diseminado, favorece contexto para la expansión de Escuelas Bioéticas contra-
hegemónicas brasileñas, las cuales abordan en sus debates dilemas macro-sociales resonantes 
con la realidad periférica latina y propician espacio para inclusión de la mistanasia en las 
reflexiones bioéticas. Para el debate teórico de tales cuestiones, la pesquisa se respalda en 
soportes de un pensamiento bioético-jurídico crítico y se concibe como propuesta de tesis, el 
enfrentamiento del fenómeno mistanasico a partir de ese pensamiento contextualizado con el 
proceso de empoderamiento-liberación-emancipación de los sujetos sociales. Se destaca la 
proyección académica de la Bioética Social con la promulgación de la Declaración Universal 
sobre Bioética y Derechos Humanos y se cuestiona cómo, juntos, la bioética y los derechos 
humanos podrían constituirse en instrumento de intervención de los hechos generadores de la 
mistanasia. En el campo empírico, se columbra la multiplicidad de elementos suscitadores de 
la mistanasia y se elige, de entre ellos, la violencia para investigarla, siendo éste el fragmento 
dado en la presente investigación, la cual tiene como objetivo delinear el perfil de la víctima 
brasileña en el periodo comprendido desde 2005 hasta 2014. Para contestar al 
cuestionamiento formulado, se hace una revisión de conjunto de la literatura bioética contra-
hegemónica, conjugada a una concepción crítico-dialéctica de los derechos humanos, al 
tiempo en que se realiza, como estrategia de investigación, pesquisa cualitativa para obtención 
de informaciones de los óbitos por violencia en Brasil en sitios oficiales, y se desarrolla 
análisis interseccionado  a partir de los datos obtenidos, teniéndose como categorías el 
color/etnia, el género/sexo, edad y nivel de alfabetización de las víctimas de la violencia por 
Unidad Federativa de Brasil. Como resultado, después de analizar los datos nacionalmente 
obtenidos, se identifica que el perfil de la víctima brasileña de la mistanasia relativa a la 
violencia proviene del nordeste brasileño, se configura como siendo masculina, de color 
negro, alfabetizada y con edad comprendida entre 15 y 29 años. Se concluye que, a través de 
las confluencias entre las reflexiones bioéticas de cuño social y los derechos humanos 
concebidos bajo una perspectiva crítica, aliada a la consciencia participativa de los actores 
sociales, podrá ser viabilizada una existencia humana digna, alejada de factores que conducen 
a la mistanasia, inhibiéndola.   
 

Palabras clave: Mistanasia. Violencia y mortalidad.  Bioética y Derechos humanos. 
                           Pensamiento bioético-jurídico crítico. Dignidad humana. 
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1 INTRODUÇÃO 
 
A bioética enquanto área do conhecimento transdisciplinar desponta na década de 1970 

nos Estados Unidos com vistas, segundo o criador do neologismo “bioética”, Van Rensselaer 

Potter, a promover a união necessária de duas vertentes aparentemente inconciliáveis: a 

científica e a humana. Em sua ótica, a bioética configuraria uma “ciência da sobrevivência”, 

pois estaria baseada na aliança entre o saber biológico, representado pelo “bio”, e os valores 

humanos, retratado pela “ética”, ou seja, na concepção potteriana, era concebido à bioética um 

amplo espectro de atuação que englobava a paz, pobreza, ecologia, o bem-estar da 

humanidade, logo, a sobrevivência humana (DURAN, 2007). 

Assim, percebe-se que, ao se atribuir à bioética o papel de uma “ciência da 

sobrevivência”, outorga-se a ela a relevante função de proteger a vida humana em seu mais 

extenso sentido, não somente em um contexto individual, mas, principal e 

preponderantemente, no âmbito coletivo e social.   

Nesse sentido, na condição de ética aplicada à vida, a bioética tem o impostergável 

compromisso com pessoas/grupos hipossuficientes existentes na sociedade, notadamente com 

aqueles cujas vidas são prematuramente interrompidas em razão de um sistema que não os 

valoriza enquanto seres humanos, e que, vulnerabilizando-os, os exclui de um viver digno e 

feliz, resultando em uma morte miserável, dolorosa, precoce, social e coletiva: a mistanásia. 

A mistanásia, termo decorrente da conjugação do prefixo grego mys (infeliz) ao sufixo 

thanatos (morte), trata-se de um neologismo oriundo da bioética latina, mais precisamente, da 

brasileira, e sua ocorrência se dá em razão de diversos fatores que, associados ou não, 

acarretam a morte infeliz e antes do tempo de inúmeras pessoas, pelo fato das suas vidas 

terem sido negligenciadas e o futuro de cada uma delas peremptoriamente negado.  

Os fatores que propiciam a ocorrência da mistanásia são plúrimos e vão desde a fome e 

a desigualdade social até a violência social, preconceitos decorrentes de 

raça/etnia/classe/gênero, que inferiorizam categorias de pessoas, ou seja, elementos que 

contribuem para que seja fomentada uma cultura excludente e mortífera. 

Não obstante, a bioética que em suas origens potterianas possuía uma visão ampla e 

sistêmica da vida, transfigura-se e, baseada em diretrizes principiológicas  para a resolução de 

conflitos medico-clínicos, passa a ter sua aplicação restrita aos conflitos morais decorrentes de 

casos clínicos e de pesquisas provenientes dos avanços da biotecnologia, olvidando que 

existem situações de vulneração de inúmeras vidas humanas que encontram-se além dos 
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limites clínico-biotecno-científicos e que as conduzem para uma a morte dolorosa, infeliz e 

precoce. 

Esse padrão bioético “Made in USA” de cunho essencialmente clínico foi 

mundialmente difundido e, sendo “transplantado” para a América Latina na década de 1970, 

foi, na década de 1990, fortemente criticado por bioeticistas latinos, em especial os 

brasileiros, porquanto constataram que suas análises direcionadas estritamente aos casos 

clínicos e de pesquisas biomédicas, não conseguiam refletir os dilemas enfrentados pela 

população latina, tais como desigualdade social e violência urbana, entre outras situações que 

promovem contundentemente a morte de inúmeros seres humanos.  

Nessa perspectiva, questionamentos e reflexões acerca do fenômeno mistanásico não 

obteve espaço no paradigma bioético hegemônico norte-americano, razão pela qual emerge da 

América Latina um movimento bioético, representado por diversas escolas bioéticas 

brasileiras, que se propõe a ampliar o horizonte das análises da bioética enquanto campo do 

saber, principalmente porque, na essência desse movimento, entende-se que antes de se buscar 

um morrer digno, deve-se empenhar ao máximo para se alcançar um viver digno, pois não faz 

qualquer sentido a bioética se preocupar com a finitude da vida humana, sem antes albergar e 

proteger a sua gênese e, principalmente, o percurso existente entre ela e o seu final, sendo 

exatamente nessa fase do ciclo vital humano que mais se encontram presente fatores que 

favorecem a ocorrência da mistanásia e que a bioética, nos moldes hegemônicos norte-

americanos, incontestavelmente negligencia. 

Sob esse influxo, o movimento bioético contra-hegemônico latino, que denominamos de 

Bioética Social, busca preencher o vazio negligenciado pela visão obliterada do pensamento 

bioético estadunidense, intitulado nesta pesquisa de Bioética Clínica, de modo que sejam 

atendidas as necessidades e os reclamos não somente dos países periféricos, mas de todas as 

pessoas que se encontram vulneradas onde quer que elas estejam, inclusive nos países 

centrais, pois o fundamento maior do surgimento da bioética, enquanto “ética da vida”, foi a 

de buscar proteger, através de suas reflexões e críticas, toda e qualquer vida humana, 

independentemente de local, cor, etnia, gênero, credo e classe social. 

Nesse particular, com a Bioética Social abre-se espaço para a análise do fenômeno da 

mistanásia e dos vários elementos que incitam a sua ocorrência, tais como fome, condições de 

trabalho massacrantes, insuficiência e até mesmo ausência de atendimento médico hospitalar, 

situações precárias e desumanas de habitação, consumo e overdose de drogas, violência 

urbana, entre outros fatores que silenciosamente promovem o extermínio em massa de 

pessoas e que muitas vezes resta invisibilizado, cabendo à Bioética Social através dos seus 
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aportes teóricos, ainda em construção, problematizar e refletir tais situações com vistas a 

apontar caminhos que possivelmente possam modificá-las. 

Com efeito, partindo da premissa de que são múltiplos os fatores que provocam a 

mistanásia e que a iniciativa pelo seu estudo enquanto fenômeno ocorreu através da bioética  

brasileira, pretende-se com o presente trabalho investigá-la sob o enfoque de um dos seus 

elementos suscitadores, qual seja, a violência brasileira, mais precisamente no tocante aos 

óbitos decorrentes de agressões físicas ocorridos nos estados brasileiros e no Distrito Federal, 

a fim de perscrutar o perfil brasileiro que, em face dessa morte social1, teve sua vida 

injustamente ceifada. 

Nesse sentido, tem-se como objetivo nesse trabalho, tornar visível a vítima brasileira 

que padece da violência enquanto elemento suscitador mistanásico, a partir da delineação do 

seu perfil alusivo à Unidade Federativa brasileira onde reside, sua cor/etnia, sexo, 

alfabetização e, desta forma, obter um parâmetro para aferir quem é o brasileiro que mais se 

encontra suscetível a ser vítima dessa prática de letalidade violenta, que se configura em um 

verdadeiro processo genocida no Brasil, sendo exatamente esse o recorte dado à presente 

investigação acerca da mistanásia. 

Por outro lado, partindo da concepção de que a mistanásia, enquanto categoria analítico-

bioética da finitude do ser humano, emerge das reflexões contra-hegemônicas da Bioética 

Social, que, por sua vez, possui uma estreita relação com os direitos humanos, notadamente 

após a homologação da Declaração Universal sobre Bioética e Direitos Humanos pela Unesco 

(Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e Cultura), questiona-se: como 

juntos a bioética e os direitos humanos poderiam se constituir em um instrumento de 

intervenção nos fatos geradores da mistanásia? 

Dessa forma, para atender aos objetivos propostos no presente trabalho, empreende-se, 

como estratégia de investigação, pesquisa qualitativa referente à obtenção das informações 

dos óbitos por violência no Brasil em sites oficiais e sua análise interseccionalizada com os 

dados das vítimas no tocante à cor/etnia, gênero/sexo, alfabetização delas e a Unidade 

Federativa onde residem. 

                                                 
1 Destaca-se que, ao nos reportar à nomenclatura morte social, estamos considerando a morte real e biológica de 
inúmeras pessoas, ou seja, a finitude da vida físico-existencial de vários seres humanos em uma extensa escala 
numérica e não a morte social no aspecto de indivíduos que são banidos do convívio social, ou seja, aqueles que 
se encontram esquecidos nos porões da sociedade, tais como os mentalmente enfermos nos manicômios, os 
idosos “depositados” em asilos, os presidiários “enjaulados” nas penitenciárias, entre outros que se encontram 
biologicamente vivos, mas socialmente mortos.   
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Ademais, com vistas a compreender a problemática acima evidenciada, adotar-se-á 

como instrumento estratégico de pesquisa uma revisão de conjunto da literatura bioética de 

natureza  contra-hegemônica, aliado a uma concepção crítico-dialética dos direitos humanos.   

Noutras palavras, será procedido o levantamento das ideias insertas em obras 

acadêmicas que defendem a expansão das reflexões bioéticas, de modo que, em sintonia com 

uma vertente crítica e dialética dos direitos humanos, possa permitir a inclusão de diversos 

temas macrossociais correlacionados à vida e à dignidade humana, em particular, ao 

fenômeno mistanásico. 

Desta forma, considerando o que foi acima demonstrado  acerca da temática a ser 

investigada, a tese foi estruturada em quatro capítulos: I) Mistanásia e a Bioética 

Hegemônica; II) Bioética contra-hegemônica e sua dimensão social; III) Violência e 

mortalidade: perfil da mistanásia brasileira; IV) Bioética Social e Direitos Humanos: 

intervindo nas situações mistanásicas. 

 No primeiro capítulo, Mistanásia e a Bioética hegemônica, além de se esclarecer o que 

vem a ser a mistanásia, sua configuração e as modalidades nas quais se apresenta, 

discorreremos sobre os acontecimentos históricos mistanásicos, os quais foram determinantes 

para o desenvolvimento da bioética enquanto área do conhecimento, a saber: a mistanásia 

nazista ocorrida na Segunda Guerra Mundial e a mistanásia norte-americana alusiva aos 

experimentos científicos realizados em seres humanos.  

Igualmente evidenciou-se sobre a construção epistemológica da bioética em seu berço 

norte-americano auxiliada por tais eventos e como sua característica macrossocialmente 

asséptica restrita às análises das questões decorrentes dos conflitos morais clínico-biotecno-

científicos tornou-se hegemônica e mundialmente difundida, obstando no debate bioético 

situações que persistem há séculos na sociedade, tais como a exclusão e a desigualdade social, 

racismo, fome, violência e, por conseguinte, a mistanásia.   

No segundo capítulo, Bioética contra-hegemônica e sua dimensão social, abordou-se o 

desenvolvimento da bioética na América Latina, discorrendo-se desde o início do 

“transplante” da bioética hegemônica “Made in USA” nessa região até o momento da sua 

recriação em solo latino que se dá com a emergência de uma bioética genuinamente latina, 

que não somente propõe contemplar os problemas clínico-biotecno-científicos, mas também 

e, principalmente, os problemas macrossociais que afligem e vulnerabilizam populações 

hipossuficientes, porquanto uma bioética contra hegemônica com dimensão voltada para o 

social.   
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Assim, abordaram-se as fases da bioética na América Latina, desde a sua recepção 

(1970), passando pela assimilação (1980) até alcançar a consolidação/recriação (1990), sendo 

a partir da etapa da recriação que eclodem fortes críticas a ausência de debate, por parte do 

paradigma bioético hegemônico norte americano, dos problemas sociais que afligem 

maciçamente a vida da população latina. 

Nesse contexto, examinaram-se as seguintes escolas bioéticas brasileiras, a saber:  

Bioética da teologia da libertação; Bioética crítica de inspiração feminista; Bioética feminista 

e anti-racista; Bioética de proteção; Bioética de intervenção, as quais, na essência das suas 

abordagens, afora evidenciar a limitação da bioética norte-americana dominante para a análise 

da questões macrossociais, propiciam a ampliação no espectro de atuação da bioética para 

refletir à desigualdade, injustiça e opressão social que vulnerabilizam grupos de pessoas e  

incitam  o surgimento de situações mistanásicas.  

Dessa forma, procurou-se demonstrar que o conjunto das ideias  delineadas nos aportes 

teóricos desenvolvidos por essas Escolas brasileiras, ainda em construção, configuram o 

movimento bioético contra-hegemônico por nós aqui denominado de Bioética Social, a qual 

possibilita a inclusão em suas análises, fatores macrossociais, tais como fome, 

exclusão/desigualdade social, racismo, violência e outros, que, isolados ou não, ocasionam o 

surgimento da mistanásia.     

No terceiro capítulo, Violência e mortalidade: perfil da mistanásia brasileira,  abordou-

se a mistanásia brasileira sob o enfoque da violência no território brasileiro, sendo este o 

contorno adotado na presente investigação. Assim, dentre os vários elementos que conduzem 

à mistanásia, elegeu-se, como recorte, a violência retratada através dos óbitos ocorridos no 

Brasil. 

Portanto, nesse capítulo, será investigada a mortalidade decorrente da violência nos 

estados brasileiros e no Distrito Federal na década compreendida entre 2005 a 20142, 

considerando-se a cor/etnia, sexo, alfabetização e idade, para, delineando o perfil das pessoas 

vitimadas por essa prática, delineando-se um parâmetro para aferir o perfil brasileiro que mais 

se encontra suscetível a sofrer esse tipo de prática mistanásica. Noutras palavras, buscou-se 

conferir uma face à vítima da mistanásia brasileira ocasionada pela violência. 

No quarto e último capítulo, Bioética Social e Direitos Humanos: intervindo nas 

situações mistanásicas, examinou-se a estreita relação entre a Bioética Social e os direitos 

                                                 
2 Justifica-se a coleta dos dados até o ano de 2014, tendo em vista que foi este o último ano em que foram 
atualizados os dados no sistema Datasus (Departamento de Informática do Sistema Único de Saúde/Ministério 
da Saúde). 
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humanos, evidenciado com a homologação da Declaração Universal sobre Bioética e Direitos 

Humanos (DUBDH), a qual proporcionou considerável ampliação dos debates bioéticos para 

além da área biomédica e biotecnológica, comtemplando questões macrossociais referentes à 

vida humana, logo, a mistanásia.  

Nesse sentido, baseando-se nos aportes contra-hegemônicos da Bioética Social e nos 

direitos humanos revestidos sob uma perspectiva analiticamente crítica, faz-se a propositura 

da construção do pensamento bioético-jurídico crítico, que, integrado ao processo articulado 

empoderamento-libertação-emancipação dos sujeitos sociais, possibilitou a busca de  

possíveis alternativas de enfrentamento das situações mistanásicas presentes no cotidiano 

social periférico latino e, consequentemente, brasileiro.  
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2 MISTANÁSIA E A BIOÉTICA HEGEMÔNICA  
  
Na história mundial, são registrados, desde muito tempo, casos de inúmeras mortes 

coletivas de seres humanos, como foi o caso dos povos autóctones da América portuguesa e 

espanhola, dizimados pela ação dos colonizadores, dos nazistas alemães que, sob o pretexto 

de alcançar uma raça ariana, ceifaram milhares de vidas que não se enquadravam no perfil 

biológico por eles estabelecido. Outro exemplo foi a mortandade ocorrida na época da 

escravidão ante os maus tratos aos negros que eram submetidos a condições desumanas, tais 

como a sacrificante e excessiva carga de trabalho e condições inóspitas de vida.  

A Bioética, enquanto ética aplicada à vida – dentre elas, e principalmente, a humana –, 

tem base nas suas discussões questões que coloquem em risco a vida do ser humano, de modo 

que traz em seu cerne preocupações alusivas ao seu início, tais como a reprodução humana 

assistida e o aborto; ao seu percurso e desenvolvimento (como é o caso das doações e  

transplantes de órgãos humanos, ocasião na qual são observados tanto o procedimento 

transplantatório, como as condições de quem doa e de quem recebe o órgão); e seu final, 

quando reflete a morte e o morrer. 

Na realidade, como argumenta Jungues, a bioética “apresenta-se como um saber que 

objetiva a sobrevivência num contexto em que a vida está ameaçada por diversos fatores” e 

pretende ela “defender e promover a vida em seus mais diferentes aspectos” (JUNGUES, 

2006, p. 103). Assim, tem-se que o final da vida, como também todo o processo que culmina 

no seu resultado, ou seja, o morrer, são elementos da investigação da bioética enquanto área 

do conhecimento, tudo na busca de uma chamada “morte digna”. 

Nesse sentido, na bioética, existem quatro categorias de estudo sobre o final da vida 

humana, a saber: a eutanásia, a distanásia, a ortotanásia3 e a mistanásia, sendo as três 

primeiras amplamente abordadas nos campos de estudos bioéticos, ao passo que a última, 

objeto da nossa investigação, não é dada tanta importância como às demais4, fato esse que nos 

                                                 
3 A eutanásia é um termo derivado do grego (eu = boa, thánatos = morte), podendo ser compreendida como a 
conduta, comissiva ou não, que visa abreviar a vida de um paciente reconhecidamente incurável de forma a 
suprir-lhe a dor e o sofrimento (SANTORO, 2010); A distanásia se configura com o prolongamento do curso 
natural da morte, com dor e sofrimento, pois trata de uma morte lenta decorrente de um tratamento  inútil, daí 
porque ela “também designada como encarniçamento terapêutico ou obstinação ou futilidade terapêutica, é uma 
postura ligada especialmente aos paradigmas tecnocientífico e comercial-empresarial da medicina” (PESSINI, 
2004, p. 220). A ortotanásia procura respeitar o bem-estar global da pessoa no seu processo de morte, porquanto 
deixa o curso natural desta fluir, havendo intervenções médicas tão somente no alívio da dor e sofrimento do 
paciente terminal, ou seja, nos chamados “cuidados paliativos”, sem haver a antecipação do óbito, como no caso 
da eutanásia, ou o seu prolongamento, como ocorre na distanásia (PESSINI, 2004). 
 
4 Essa indiferença em relação ao estudo da mistanásia enquanto categoria que reflete a finitude da vida humana 
restou constatada após ser feita uma ampla revisão bibliográfica sobre o tema, sendo constatado que em sua 
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fez questionar o porquê dessa indiferença por parte da maioria dos bioeticistas.  Mas então, o 

que seria a mistanásia? Como se configura? Quais as suas modalidades? Por que, apesar de 

relevante, essa temática é pouco abordada na bioética contemporânea? Partindo desses 

questionamentos iniciaremos a contextualização da temática ora abordada.    

Segundo Leo Pessini, o termo mistanásia origina-se do prefixo grego mys, (“infeliz”) 

associado ao sufixo thanatos, (“morte”) e “trata-se da morte infeliz, miserável, fora e antes da 

hora não apenas de alguns, mas de centenas de milhares de pessoas, morte provocada de 

forma lenta e sutil por sistemas e estruturas que não favorecem a vida” (PESSINI, 2007, p. 

322). 

O neologismo mistanásia é originário da bioética brasileira e foi inicialmente cunhado 

em 1989 pelo bioeticista Márcio Fabri dos Anjos (ANJOS, 1989), que nas suas reflexões, 

entendendo a eutanásia ser uma morte suave e feliz, passou a contextualizá-la em seu oposto, 

ou seja, em uma morte dolorosa e infeliz, chamando-a de mistanásia, só que, ao contrário da 

eutanásia, não consistiria ela na morte individual, mas de várias, inúmeras pessoas, tratando-

se, pois, de morte social/coletiva.  

Essa forma dolorosa e infeliz de se morrer remeteu o citado bioeticista não somente aos 

pacientes terminais sofredores pelo mau atendimento médico-hospitalar, mas também a morte 

provocada, lenta e sutilmente, por sistemas e estruturas, lembrando tanto aqueles que morrem 

amargados pela fome, pela ausência de recursos mais primários, quanto aos mortos nas 

torturas de regimes políticos fortes, que os deixam por fim como “desaparecidos” (ANJOS, 

1989). 

Assim, a mistanásia decorre de diversos fatores que favorecem para a sua configuração 

dentre os quais, fome, a falta de água potável, o desemprego ou as condições de trabalho 

massacrantes, condições precárias de habitação, dentre outros que contribuem para espalhar 

uma cultura de sobrevivência excludente e mortífera (MARTIN, 1998).  

Nesse aspecto, a expressão “eutanásia social” empregada por alguns doutrinadores como 

sinônimo da mistanásia é, segundo Leonard Martin (1998), totalmente descabida, visto que a 

eutanásia, em sua origem etimológica refere-se a uma “boa morte”, pois se visa proporcionar 

uma morte suave e sem dor, ao passo que a situação caracterizada pela mistanásia nada possui 

de bom, suave ou indolor, muito pelo contrário, configura-se na verdade, no dizer de Pessini, 
                                                                                                                                                         
grande maioria dos bioeticistas aborda a morte em seu aspecto individual, ou seja, relacionado à eutanásia, 
distanásia e ortotanásia e não ao social/coletivo, como é o caso da mistanásia. Tanto é assim que em sua obra “la 
bioética latinoamericana en sus textos” o autor Francisco Javier León Correa, ao realizar uma cartografia 
literária da bioética latina, aponta 103 obras sobre o final da vida e apenas três delas possui alguma referência 
sobre a mistanásia, sendo a maioria destinada aos cuidados paliativos do enfermo terminal, testamento vital, 
ética médica diante do enfermo grave, morte assistida e humanização no processo de morrer (CORREA, 2008). 
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em uma “vida sofrida, marginalizada, espoliada, cortada sem maiores problemas que se 

concretiza em centenas e milhares de mortes severinas” (PESSINI, 2007, p. 322). 

Diante dessa configuração, podemos classificar a mistanásia em duas modalidades: a 

omissiva e a comissiva.  A primeira consistiria na obtenção da morte coletiva por meio de uma 

inação, ou seja, de uma ausência de intervenção/conduta/atuação; enquanto a segunda, o 

morrer “comunitário”, se daria de uma maneira ativa e intencionalmente provocada. 

Sob esse influxo, é de destacar que a modalidade mais comum de ocorrer a mistanásia é 

a omissiva, que atinge milhões de pessoas, notadamente na omissão de socorro da população 

carente. Omissão que é estrutural em uma sociedade marcada pela desigualdade social, que 

faz com que vidas sejam precocemente perdidas, vivendo dores e sofrimentos que, em tese, 

poderiam ser evitadas. 

Nesse aspecto, Leonard Martin lucidamente assevera: 

 
Numa sociedade onde recursos financeiros consideráveis não conseguem 
garantir qualidade no atendimento, a grande e mais urgente questão ética que 
se levanta diante do doente pobre na fase avançada de sua enfermidade não é 
a eutanásia, nem a distanásia, destinos reservados para doentes que 
conseguem quebrar as barreiras de exclusão e tornar-se pacientes, mas, sim, 
a mistanásia, destino reservado para os jogados nos quartos escuros e 
apertados das favelas ou nos espaços mais arejados, embora não 
necessariamente menos poluídos, embaixo das pontes das nossas grandes 
cidades. [...] Mistanásia por omissão é sem dúvida, a forma de mistanásia 
mais espalhada no chamado Terceiro Mundo (MARTIN, 1998, p. 175).   

 
 
No tocante a mistanásia comissiva, que poderemos também denominá-la de ativa, essa 

se constituiu em uma das mais perversas formas de extinção em massa de pessoas, porquanto 

a morte ocorre de forma dolosa, ou seja, tem-se a intenção no extermínio delas, conforme 

ocorreu nos campos de concentração nazistas, em que a política de purificação racial, não 

somente fomentava, mas provocava diretamente inúmeras mortes dos “indesejados” que eram 

sistematicamente eliminados, de modo que “pessoas enquadradas nestas categorias não 

precisavam ser doentes terminais para serem consideradas candidatas ao extermínio” 

(MARTIN, 1998, p. 175). 

Desse modo, a mistanásia comissiva/ativa empreendida pelos alemães nos campos de 

concentração, consistente no aniquilamento intencional e massificado de seres humanos, 

retrata aquilo que Michel Foucault descreveu no poder de fazer viver e de deixar morrer 

(FOUCAULT, 2010), ou seja, na busca de uma raça pura, os alemães eliminavam outras que 

representassem perigo biológico ao seu intento, pois “quanto mais as espécies inferiores 
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tenderem a desaparecer, quanto mais os indivíduos anormais forem eliminados, menos 

degenerados haverá em relação à espécie”, de modo que, “eu – não enquanto indivíduo mas 

enquanto espécie – viverei, mais forte serei, mais vigoroso serei, mais poderei proliferar” 

(FOUCAULT, 2005, p. 305). 

Com relação às situações em que se configuraria a mistanásia, Leonard Martin (1998) 

ressalta algumas situações no âmbito da saúde, dentre as quais estaria ela enquadrada: 1) a 

grande massa de pessoas enfermas e deficientes que, por motivos geográficos, políticos, 

sociais e econômicos não consegue  ingressar no atendimento médico e com isso vem a óbito; 

2) doentes que conseguem ser pacientes e vêm a óbito em face de erro médico, a chamada 

iatrogenia; 3) pacientes que acabam sendo vítimas de má prática5 por motivos econômicos, 

científicos ou sociopolíticos. 

Entretanto, a mistanásia não apenas se assenta nos casos acima elencados, porquanto há 

situações não relacionadas à área da saúde em que ela se configurou – como nos campos de 

concentração nazista – e que ainda se configura, pois, as interrupções violentas das vidas que 

são hierarquizadas infelizmente integram o cotidiano de uma sociedade marcada pela 

desigualdade social, conforme se dá nos países periféricos e semiperiféricos.  

Com efeito, apesar de ser extremamente relevante a discussão sobre a mistanásia em 

seus diversos aspectos, são parcas as publicações bioéticas que debatem e problematizam essa 

temática, o que nos causou estranhamento, pois foram determinadas situações mistanásicas 

historicamente ocorridas que fizeram despontar o desenvolvimento da bioética enquanto área 

do conhecimento, de modo que, para uma melhor compreensão dessa indiferença por parte do 

pensamento bioético atualmente dominante, reportaremos nascimento e desenvolvimento da 

bioética enquanto campo do saber. 

Não obstante, traçar o itinerário da emergência e desenvolvimento da bioética, não é 

uma tarefa fácil, dado que sua eclosão não se deve a um fato isolado, mas pela concorrência 

de diversos acontecimentos históricos que impulsionaram o seu aparecimento. Desse modo, 

passa-se a discorrer sobre alguns desses principais acontecimentos e a estreita relação deles 

com a mistanásia.  

 
 

 

                                                 
5 Por má prática entende-se a má utilização dos conhecimentos médicos com menosprezo a dignidade humana 
levando-se intencionalmente a uma morte dolorosa ou precoce. Citam-se como exemplos: não prestar cuidados 
necessários a pacientes terminais; submeter o paciente à retirada de órgãos para fins de transplante antes do 
diagnóstico da sua morte encefálica; incentivar que o paciente solicite alta médica com a finalidade de liberação 
de vaga no hospital (SANTORO, 2010)      
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2.1 A SEGUNDA GUERRA MUNDIAL E A MISTANÁSIA NAZISTA 

 
A Segunda Grande Guerra (1939-1945) consistiu em um dos períodos históricos mais 

perversos para a humanidade, pois foi através dela que se evidenciou um dos mais 

famigerados e impiedosos casos de mistanásia ocorridos no mundo. Trata-se do extermínio 

em massa de milhares de seres humanos nos campos de concentração nazista.  

Na busca de melhoramento da raça nórdica, de uma “pureza racial”, os alemães nazistas 

não somente propagavam, praticavam, e estimulavam seletivamente o casamento e procriação 

entre eles (eugenia positiva), mas passaram a perseguir e exterminar outras raças que eram 

tidas como ameaças para o alcance da “raça ariana”, daí porque foram criados campos de 

concentração, onde judeus e não alemães eram levados para impiedosamente serem mortos 

(eugenia negativa). 

Em um dos seus depoimentos, Rudolf Hoess, tenente-general da SS e comandante do 

campo de concentração de Auschwitz no período de 1940 a 1943, registrou que 2,5 milhões 

de judeus, entre homens, mulheres e crianças foram executados de maio de 1940 a 1º de 

dezembro. Ao ser questionado o motivo das milhares de mortes ali praticadas, justificou 

argumentando que se os judeus não fosse exterminados àquela altura, o povo alemão seria 

exterminado para sempre pelos judeus (GOLDENSOHN, 2005).  

  Relata o militar nazista que no campo de extermínio de Treblinka existiam dez 

câmaras de gás feitas de madeiras e cimento e que ao longo delas foram instalados motores de 

caminhões cujos gases eram direcionados para dentro das celas a fim de exterminar cerca de 

200 pessoas de cada vez, as quais eram comprimidas nas celas para execução, ao ponto de 

necessitar que se fosse empurrada a porta para seu fechamento, para logo após ligarem os 

motores que funcionavam por cerca de uma hora (GOLDENSOHN, 2005). 

Esclarece que, na condição de comandante do campo de extermínio em Auschwitz, 

mandou converter duas velhas casas de fazendas em câmaras de gás, onde em cada uma 

podiam ser mortas de uma só vez de 1800 a 2000 mil pessoas (GOLDENSOHN, 2005). 

Quando lotada, as portas das câmaras eram trancadas e o gás zyklon B6 era lançado 

através de pequenas aberturas, havia pânico entre as pessoas, sendo elas mortas em torno de 

três a quinze minutos com uso desse gás, para em seguida seus corpos serem arrastados e 

depositados em covas coletivas para serem queimados. Descreve, ainda, que nessas covas 

                                                 
6 O gás Zyklon B era utilizado para desinfetar alojamentos que estivessem com insetos e pragas e foi 
inicialmente testado letalmente em  algumas pessoas condenadas à morte na sua própria cela, sendo exitosa a 
experiência, de forma que perversa e mórbida técnica passou a ser empregada em larga escala para a mortandade 
dos judeus nas câmaras de gás (GOLDENSOHN, 2005).   
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havia camadas de corpos e lenhas intercalados e era usado um feixe de palha embebida em 

gasolina. Colocava-se fogo em cerca de cinco camadas de corpos e cinco camadas de lenha e, 

quando o fogo aumentava, novos corpos vindos das câmaras eram simplesmente atirados ao 

fogo e queimavam por si próprios (GOLDENSOHN, 2005).  

Segundo o comandante nazista, no ano de 1942, grandes crematórios ficaram prontos 

para facilitar o mórbido serviço. Tratava-se de um prédio grande e moderno, onde havia salas 

de despir e quatro câmaras de gás subterrâneas, sendo duas grandes com capacidade de 

acomodar 2 mil pessoas cada uma e duas menores, cada uma acomodando 1600 pessoas.  

Após o envenenamento por gás e sua consequente morte, os corpos eram levados para cima 

até o crematório através de elevadores onde eram queimados por cinco fornos duplos 

(GOLDENSOHN, 2005). 

Somente em Auschwitz, cerca de 2,5 milhões de pessoas foram mortas por gás, sem 

contar as inúmeras mortas em virtude de epidemias de tifo resultante da superlotação dos 

campos e falta de instalações sanitárias, de modo que em seu depoimento, o nazista calcula 

que cerca de meio milhão de pessoas morreram em decorrência de doenças (GOLDENSOHN, 

2005).  

Outras situações mistanásicas ocorridas naquela época são descritas pelo tenente general 

da SS e chefe da segurança do Reich Otto Ohlendorf, o qual relata que judeus vindos de 

aldeias russas eram fuzilados à maneira militar em um cordão de isolamento, sendo uma bala 

para cada judeu, de forma que um esquadrão de fuzilamento de quinze homens executava 

quinze judeus de cada vez. Dentre essas vítimas, encontravam-se homens, mulheres e até 

crianças, que só saberiam que seriam executados minutos antes do fuzilamento. Destaca ele 

que só pelo seu grupo nazista 90 mil judeus em um ano e cerca de 4 ou 5 mil em um dia 

(GOLDENSOHN, 2005).    

O movimento mistanásico nazista também atingiu os próprios alemães, pois 

exterminava seletivamente os alemães inválidos através da prática da eutanásia, pois pelo jugo 

nazista eles não mereciam viver. Inicialmente, as vítimas dessa prática perversa eram bebês e 

crianças nascidas com alguma incapacidade mental ou física, mesmo aquelas mais comuns 

tais como problemas auditivos e de visão, posteriormente, foram incluídos no genocídio 

adultos. As vítimas eram identificadas e arrebanhadas sob o pretexto de se realizar com elas 

tratamento das suas patologias, no entanto, eram encaminhadas aos campos de eutanásia para 

serem mortas (GOLISZEK, 2004). 

Sem embargo, as atrocidades praticadas contra os judeus e ciganos, foram o ponto 

culminante de um movimento insano e eugênico, que tinha cruzado a linha do controle da 
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natalidade para o impiedoso assassinato em massa cotidianamente ocorrido nos campos de 

concentração, dentre eles, o de Auschwitz. 

Os comboios de judeus chegavam em Auschwitz através de trens que, ao abrirem suas 

portas, os despejavam aos milhares. As crianças, com os olhos pesados de sono agarravam-se 

à roupa de suas mães e os bebês eram levados nos braços dos pais. Os guardas da SS ao 

receber os comboios esperavam pacientemente que os deportados matassem sua sede através 

das mangueiras caídas no pátio para regar o gramado, pois sabiam que não conseguiriam fazê-

los voltar a sua formação em fileiras enquanto não saciassem a sede, pois durante os últimos 

cinco dias nada tiveram para beber, o que justificava o fato de se empurrarem 

desesperadamente uns aos outros num esforço para chegar perto das mangueiras e encher as 

panelas e potes retirados de sua bagagem para, finalmente, saciar a sede (NYISZLI, 1974) 

Homens, mulheres e crianças, eram direcionados para uma sala de 200 metros de 

comprimento onde, coercitivamente, retiravam suas roupas, para em seguida se 

encaminharem a uma outra sala do mesmo tamanho da primeira, só que havia no centro 

colunas que iam do chão até o teto, mas não se tratavam de colunas de sustentação, mas 

tubulões de ferro quadrados que continham várias perfurações nos lados. Após a saída dos 

militares, as luzes eram apagadas e as portas fechadas para ser despejada a substância 

produtora de gases tóxicos dentro de torres que os direcionavam para as tubulações da sala 

onde os judeus estavam trancados e em poucos segundos estava ela totalmente tomada desses 

gases tóxicos e, em cinco minutos, mais de três mil vidas haviam sido perversamente ceifadas 

(NYISZLI, 1974). 

Vinte minutos do início da carnificina, os ventiladores elétricos eram ligados para 

dissipar o gás, em seguida as portas eram abertas e a sala fortemente iluminada revelando a 

cena grotesca de centenas de corpos espalhados e empilhados num monte até o teto, em uma 

evidência de que o gás letal alcançava inicialmente as partes mais baixas e vagarosamente 

subia até o teto, forçando as vítimas subirem umas nas outras em uma inútil e desesperada 

tentativa de escapar do gás, como bem aponta o médico Miklos Nyiszli, ao descrever que os 

corpos das crianças, dos velhos e das mulheres, cobertos de horríveis arranhões e hematomas, 

rostos intumescidos e azulados excessivamente deformados, estavam embaixo da pilha e no 

alto os mais fortes (NYISZLI, 1974) 

Segundo Goliszek (2004), na ocasião em que as portas das câmaras de gás eram 

destrancadas, viam-se corpos empilhados uns em cima dos outros, como se os mais fortes 

tivessem derrubado os mais fracos e usando-os para alcançar a camada de ar sem gás perto do 

teto, numa tentativa de prolongar suas vidas por mais alguns segundos. Por toda a parte do 
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ambiente havia urina e excremento; no chão, nas paredes e nos cadáveres, que eram 

arrastados da sala com varas especiais com ganchos na ponta. Na maioria dos casos, os dentes 

eram removidos; em alguns casos, pernas e braços eram cortados para acelerar a cremação ou 

as cabeças eram serradas antes de serem levadas para as salas de exame e catalogação. 

A cremação dos corpos se dava em vinte minutos através de quinzes fornos instalados 

em quatro crematórios, de forma que milhares de vítimas poderiam ser cremadas em um só 

dia, sendo suas cinzas levadas por caminhões até o rio Vístula onde eram jogadas (NYISZLI, 

1974). 

No entanto, não era somente esse o meio de extermínio em massa utilizado pelos 

nazistas, consoante foi constatado pelo médico Miklos Nyiszli.  Enquanto trabalhava em sua 

sala, escutou ele gritos, tiros e barulhos de corpos caindo vindo do aposento contíguo. Após 

silenciar os estampidos, dirigiu-se a esse compartimento e presenciou corpos nus 

esparramados de setenta mulheres contorcidas, banhadas em seu próprio sangue e no das 

outras. Ao erguer a cabeça de algumas delas percebeu que, além da morte por gás e injeções 

de clorofórmio no músculo cardíaco havia uma terceira maneira de matar em Auschwitz: uma 

bala na nuca. Segundo ele, toda noite, eram trazidas setenta mulheres ao campo de Auschwitz 

para serem executadas daquela forma (NYISZLI, 1974). 

Em razão da grande quantidade de pessoas executadas, os quatro crematórios existentes 

em Auschwitz ficavam sobrecarregados, o que os impossibilitavam de receber novos corpos, 

fazendo com que os “excedentes” desses prisioneiros fossem encaminhados para a pira7, onde 

a pior espécie de morte os aguardava (NYISZLI, 1974).  

Nos arredores da pira não havia mangueiras de água para saciar a sede dos prisioneiros 

após uma viagem de vários dias; também inexistiam tabuletas ilusórias que pudessem 

alimentar suas esperanças, tampouco câmara de gás com a qual os nazistas pudessem enganá-

los fazendo-os passar por “sala de desinfecção” (NYISZLI, 1974). 

No pátio ali existente, por todos os lados, encontrava-se cerca de cinco mil seres 

humanos aterrorizados com o forte cheiro de carne queimada e cabelos chamuscados oriundos 

de enormes colunas de fumaça que subiam ao céu. Fracionados em grupos de 300 a 400 

pessoas, direcionados para um alojamento que consistia em uma antiga casa de campo, os 

prisioneiros eram coagidos com diversas cacetadas a se despirem, para logo em seguida serem 

conduzidos à pira onde seriam executados (NYISZLI, 1974). 

                                                 
7 A pira era uma caldeira de queimar corpos  e  consistia em uma vala de cerca de quarenta metros de 
comprimento, cinco metros de largura e três de profundidade 
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Os soldados nazistas, formados em intervalos de quatro metros uns dos outros, ao longo 

da vala, já os aguardavam para executá-los com um tiro na nuca. No fim do caminho, as 

vítimas, já sabendo o destino das suas vidas gritavam aterrorizadas e eram arrastadas por 

cerca de vinte metros até chegar no local onde seriam mortas, outras eram paralisadas pelo 

terror e se deixavam levar sem qualquer resistência. Os gritos abafavam o estampido dos tiros 

dados nas vítimas que, ainda vivas, eram atiradas nas chamas (NYISZLI, 1974).  

Intervaladas em quatro metros, essas cenas se repetiam ao longo da vala, cujas chamas 

eram constantemente alimentadas com os próprios corpos das vítimas. Nas palavras de 

Miklos Nyiszli, enquanto médico e testemunha ocular, foi o mais abjeto, diabólico e 

empedernido assassinato do Terceiro Reich, pois, afora a produção sequencial da morte ser 

quantitativamente maior do que nos crematórios, ficando entre quinhentos a seiscentos mortos 

por dia, o morrer naquelas circunstâncias era muito mais terrível, porquanto se morria duas 

vezes, primeiro com um tiro na nuca, depois pelo fogo (NYISZLI, 1974).  

 Outros fatos não menos desumanos e atrozes ocorreram com o extermínio de mais de 

dez mil prisioneiros provocado pela desativação do Campo Tcheco em Auschwitz. A 

determinação do fechamento dos barracões desse setor e o consequente extermínio dos 

prisioneiros ali existentes foi justificado pelos nazistas em face do surto de tifo entre os 

prisioneiros, que atacou os organismos enfraquecidos diante da supressão por completo de 

alimentação. A debilidade na saúde era originada pela escassez e muitas vezes a completa 

ausência de comida que fragilizava os organismos dos prisioneiros que, aos poucos, se 

desintegravam com diarreias, disenterias e tifo em um sofrimento indescritível, até que a 

morte acontecia e, finalmente, os libertava daquela vida infeliz e agonizante (NYISZLI, 

1974). 

Dessa forma, em face das patologias adquiridas com a falta de alimentação, ocorriam 

entre cinquenta e sessenta mortes por dia, diminuindo “naturalmente” a população carcerária. 

Ainda assim, mais de dez mil restantes foram enviados para a morte nas câmaras de gás, 

tendo sido registrado nos arquivos de Auschwitz simplesmente que “A seção tcheca do 

Campo de concentração de Auschwitz foi liquidada nessa data devido a um surto de tifo entre 

os prisioneiros” (NYISZLI, 1974).  

Verifica-se que os extermínios não somente se davam para que uma raça fosse 

geneticamente purificada, mas também como “meio de desinfecção” para que patologias 

infeciosas não se alastrassem por todo o campo de concentração, de modo que “o sinal de uma 

moléstia contagiosa significava a destruição não só do barracão de onde provinha o doente 

como também dos barracões vizinhos”, para a linguagem médica nazista, isso configurava 
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uma “luta intensa contra o surto de infecção”, mas o resultado dessa “luta” era um ou dois 

caminhões cheios de cinzas (NYISZLI, 1974, p.98). 

Sem embargo, inúmeras pessoas morriam também eletrocutadas8, o que se deduzia 

através de pequenas queimaduras superficiais e pelas manchas vermelho-amareladas à sua 

volta. Muitas dessas vítimas atiravam-se contra a rede de alta tensão que circunscrevia os 

campos de concentração ou eram simplesmente intencionalmente empurradas nela para serem 

mortas (NYISZLI, 1974). 

Por outro lado, a morte coletiva de pessoas também ocorria em experimentos científicos 

cruéis realizados em seus corpos, através dos quais inúmeras delas tiveram suas vidas ceifadas 

nos campos de concentração. Em um desses experimentos, estudava-se quanto tempo pilotos 

que, derrubados em oceano, seriam capazes de sobreviver. Para fazer essa aferição eram 

realizados experimentos com judeus, os quais tiveram água salgada inserida em seus 

estômagos através de tubos ou diretamente injetada nas veias (GOLISZEK, 2004). 

De igual modo, outros estudos não menos perversos eram realizados com judeus, 

prisioneiros russos e combatentes da resistência polonesa e relacionava-se com os limites 

humanos em altitudes extremamente elevadas, com ou sem oxigênio. Durante essas pesquisas 

letais, como forma de simular uma altitude de cerca de vinte um mil metros, as vítimas eram 

trancadas em uma câmara sem oxigênio por trinta minutos (GOLISZEK, 2004). 

No interior dessa câmara, dada as condições de baixa pressão e a falta de oxigênio, o ar 

existente dos pulmões e cérebros das vítimas eram literalmente sugados, ocasionando asfixia e 

rompimento dos pulmões e tímpanos, e, consequentemente, sua morte (GOLISZEK, 2004). 

De acordo com o médico nazista Sigmund Rascher, em um dos seus relatos, alguns 

desses experimentos submetiam tanta pressão no cérebro das vítimas que elas enlouqueciam, 

rasgando as cabeças e os rostos com as mãos, gritando num inútil esforço de aliviar a pressão 

nos tímpanos (GOLISZEK, 2004). 

Quando ficavam inconscientes, as vítimas eram levadas para tonéis com água gelada e 

ali afogadas, tendo suas cabeças imediatamente dissecadas para que se verificasse até que 

ponto os vasos sanguíneos haviam se rompido em virtude da alta pressão submetida 

(GOLISZEK, 2004). 

Outros experimentos frequentes e fatais para milhares de prisioneiros centravam-se na 

genética e tinham como um dos responsáveis pelo estudo o comandante médico Josef 

Mengele, o “Anjo da morte”, que encontrou em Auschwitz um laboratório humano perfeito 

                                                 
8 O campo de concentração de Auschwitz tinha em suas fronteiras arame eletrificado e dentro delas chegou a 
abrigar cerca de 140.000 prisioneiros.  



29 
 

 

para realizar as suas atrocidades, levando milhões para a morte, pois, conforme sua teoria 

racial, eram seres inferiores e conspurcadores da humanidade (GOLISZEK, 2004; NYISZLI, 

1974). 

Em seus experimentos, Mengele tinha predileção por gêmeos e anões, sendo muitos 

deles mortos com injeções de clorofórmio no coração; em diversas ocasiões suturavam 

crianças para uni-las, como meio de simular gêmeos siameses. Em outros momentos, através 

de injeções, provocava febre tifóide e tuberculose em suas cobaias humanas com a finalidade 

de verificar como os indivíduos de diferentes raças reagiam a essas doenças, ou, 

simplesmente, matava simultaneamente um grupo sadio de indivíduos gêmeos para realizar 

necropsias precisamente no mesmo instante (GOLISZEK, 2004). 

Com o final da Segunda Guerra, todos esses fatos mistanásicos que conduziram milhões 

de inocentes à morte vieram à tona e foram julgados em Nuremberg, ocasião em que se 

normatizou as condições que deveriam ser obedecidas para que experiências com seres 

humanos fossem permitidas, configurando o chamado Código de Nuremberg.  

A elaboração, em 1947, desse Código foi uma resposta às atrocidades cometidas contra 

pessoas que tiveram suas vidas finalizadas “em nome da ciência” nos campos de concentração 

nazista, sendo ele o primeiro documento internacional a versar sobre pesquisas em seres 

humanos. 

Não obstante, como bem destaca David Rothman (apud DURAND, 2007), o Código de 

Nuremberg não impediu que ocorressem situações mistanásicas decorrentes de abusos nas 

pesquisas médicas nos Estados Unidos, visto que muitos centros de pesquisas norte-

americanos associaram a aplicação desse Código tão somente aos crimes nazistas, fato que, no 

entendimento dos “pesquisadores”, estaria autorizado a realização de experimentos científicos 

em seres humanos, ainda que os expusessem à morte.  

Desse modo, tal como as atrocidades praticadas contra inúmeras pessoas nos campos de 

concentração, determinados episódios não menos cruéis ocorreram contra inúmeras pessoas 

vulneráveis nos Estados Unidos. Tais eventos foram, assim como o genocídio praticado pelos 

nazistas, cruciais para despontar a Bioética enquanto ramo da ética aplicada e como 

instrumento de reflexão em favor da vida humana. Passamos, assim a discorrer sobre os 

principais acontecimentos que evidenciaram a ocorrência da mistanásia nos Estados Unidos, 

país onde surgiu a Bioética.    
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2.2 OS EXPERIMENTOS CIENTÍFICOS E A MISTANÁSIA NORTE-AMERICANA 
 

Dentre os episódios de morte coletiva ocorridos nos Estados Unidos, encontra-se o 

estudo de sífilis de Tuskegee, considerado o escândalo eugênico norte americano mais infame 

e que tinha como objetivo investigar os efeitos do curso natural da sífilis nos organismos 

humanos sem a realização de qualquer tratamento ou intervenção medicamentosa, ou seja, a 

sua “história natural”9, levando aqueles que estavam submetidos a essa experiência a óbito, 

evidenciando a presença da mistanásia enquanto morte coletiva, miserável, precoce e evitável. 

Nesse nefasto experimento ocorrido no período de 1932 a 1972, tiveram como 

participantes 600 homens negros, sendo um grupo formado por 399 portadores de sífilis e 

outro com 201 que não possuíam a doença e faziam parte da pesquisa como grupo de controle 

(LUCATO;  RAMOS, 2009). 

O detalhe sórdido desse experimento é que, mesmo com a descoberta da penicilina na 

década de 1940, os pacientes sifilíticos não foram tratados durante quatro décadas de 

investigação, exatamente com o propósito de se aferir como naturalmente a sífilis se 

desenvolvia no organismo de cada um, ou seja, o curso e as complicações da doença até o seu 

estágio final que resultava na morte do enfermo. 

Exames anuais e testes de sangue foram realizados nos pacientes sifilíticos desde o 

início dos estudos até o falecimento da maioria dos pesquisados que, participando 

alegremente dos eventos anuais para levantamento dos dados, não tinham a menor percepção 

da sua condição de cobaia humana, enquanto a doença progredia sistemática e gravemente em 

seus corpos e apesar das fortes dores, dos tumores, cegueira e surdez causadas pela doença, 

em nenhum momento foram informados que tinham um diagnóstico sifilítico, mas que 

estavam sendo apenas testados e tratados do “sangue ruim” (GOLISZEK, 2004). 

Denominado de “Estudo Tuskegee de sífilis não tratada no homem negro”, o 

experimento que matou centenas de negros de Tuskegee foi de iniciativa do próprio Governo 

norte americano, mais precisamente do Serviço de Saúde Pública dos Estados Unidos que 

decidiu contundentemente sobre a realização da perversa investigação, a qual duraria até que 

fosse feita a última necropsia das vítimas sifilíticas então pesquisadas (GOLISZEK, 2004). 

As vítimas eram recrutadas e captadas através de cartas oficiais a elas dirigidas, através 

das quais era oferecido um tratamento especial e gratuito para o “sangue ruim” e, sem a 

menor desconfiança, os homens passaram a ser induzidos a aceitar o “tratamento” realizado 

                                                 
9 Lolas (2005) esclarece que por “história natural” de uma doença entende-se a evolução dela sem nenhum 
registro de tratamento. 
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anualmente através da administração de aspirina e tônico à base de ferro, os quais em nada 

impediam o desenvolvimento da sífilis em seus corpos (GOLISZEK, 2004). 

Diferente dos campos de concentração nazistas, o percurso da morte coletiva nos 

estudos sobre a sífilis em Tuskegee dava-se de forma lenta, pois à medida que os anos 

passavam, as vítimas, perversamente iludidas com o pseudo tratamento e sem a menor 

percepção de seu status de cobaia humana, viam o seu estado de saúde piorar cada vez mais 

até ocorrer o seu óbito. 

Os sintomas sifilíticos aconteciam inicialmente como uma singela infecção lesiva 

corporal que surgia e desaparecia, passando por dores musculares e ósseas, inflamação nas 

meninges até atingir o cérebro. Segundo Goliszek (2004), familiares de vítimas 

testemunharam essa progressão hedionda e viram seu ente querido desenvolver confusão 

mental, esquizofrenia, convulsões, deterioração mental, terminando com demência total e 

morte. 

As atrocidades desse estudo ceifaram centenas de negros, em um evidente 

acontecimento mistanásico, e somente foram revelados quarenta anos depois do seu início 

através da  revista  norte americana Washigton Star e, em razão dessa denúncia, a pesquisa foi 

obstada por uma comissão nomeada pelo Departamento de Saúde, o qual declarou que o 

desenvolvimento científico não mais poderia ser regulado exclusivamente pela comunidade 

científica, nem se sobrepor aos direitos individuais (LUCATO;  RAMOS, 2009). 

Sem embargo, em face do flagrante desrespeito à vida, o governo estadunidense foi 

compelido a pagar mais de dez milhões de dólares para mais de seis mil pessoas. Entretanto, 

não emitiu qualquer nota se desculpando pelo genocídio praticado.  

Somente no ano de 1997 que o então presidente Bill Clinton, formalmente e em público, 

pediu desculpas aos seis únicos sobreviventes que compareceram à cerimônia na Casa Branca 

e aos familiares dos demais (BENTO, 2011). 

Experimentos não menos torpes e igualmente mistanásicos também ocorreram 

envolvendo crianças mentalmente enfermas no Hospital Estadual de Willowbrook, em Nova 

York e, a exemplo do que ocorreu em Tuskegee, a pesquisa consistia em investigar a história 

natural de uma doença: a hepatite “A”. 

Os estudos visavam descobrir uma vacina contra essa patologia infeciosa e, para 

alcançar o seu intento, pesquisadores contaminavam deliberadamente com o vírus crianças 

portadoras de deficiência mental recém ingressas no estabelecimento para, logo em seguida, 

encaminhá-las para uma “unidade de hepatite” (BARCHIFONTAINE, 2004). 
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Questionados sobre esse sórdido procedimento, os investigadores justificaram que as 

crianças, durante o tempo de permanência naquele estabelecimento, iriam se infectar de 

qualquer maneira e o ato de contaminá-las com o vírus não estava causando prejuízos maiores 

do que aqueles aos quais elas já estavam expostas (BARCHIFONTAINE, 2004). 

Segundo Goliszek (2004), aquele Hospital era comparado a um campo da morte e o 

chamavam de um lugar de inexprimível crueldade, sofrimento humano, vergonha e 

degradação, de modo que a expressão “crimes contra a humanidade” não era suficientemente 

forte para representar a crueldade e sadismo o que ocorria dentro dele. 

Durante a realização desses estudos, ocorridos entre 1956 a 1970, estima-se que mais de 

seis mil pessoas, a maioria crianças, tenham sido infectadas, tanto intencionalmente através 

dos procedimentos cruéis realizados nas pesquisas, como também em razão das salas imundas 

e repletas de baratas, onde permaneciam trancadas, chafurdando em seus próprios 

excrementos, o que favorecia a contaminação pelo vírus (GOLISZEK, 2004). 

Todavia, nem todos os ambientes daquele estabelecimento hospitalar eram sórdidos, 

porquanto, preparadas exclusivamente para as pesquisas, haviam nele salas limpas e estéreis, 

mas somente delas faziam uso as crianças sadias recém-chegadas, as quais inicialmente eram 

alimentadas com extrato produzido a partir das fezes de indivíduos contaminados com 

hepatite para, em seguida, serem observadas. Na medida em que o estudo progredia, era 

produzido um extrato mais purificado que era injetado nas crianças para que efetivamente 

contraíssem o vírus da hepatite (GOLISZEK, 2004).  

Com efeito, a mistanásia norte americana não ficou restrita a grupo de homens negros 

(Tuskegee), crianças (Hospital Estadual Willowbrook), mas também atingiu anciãos, como 

ocorreu em 1963 no Hospital Judeu de Doenças Crônicas e outros casos clínicos de pesquisa 

denunciados pelo médico e professor universitário Henry Beecher, como veremos a seguir. 

Depois de receber verbas do Serviço de Saúde Pública dos Estados Unidos, médicos 

pesquisadores do Hospital Judeu de Doenças Crônicas almejavam obter maiores informações 

sobre o câncer e também acerca do processo de rejeição de transplantes em seres humanos. 

Para alcançar seu objetivo, selecionou um grupo de anciãos naquele hospital e, sem qualquer 

consentimento das vítimas, injetaram células cancerosas humanas vivas 

(BARCHIFONTAINE, 2004; SCRECCIA, 2009; LUCATO;  RAMOS, 2009). 

Como bem pontuado por Goliszek (2009), ao criticar a desumanidade acima praticada, 

aquela instituição não era um setor laboratorial de prisioneiros de Auschwitz, mas um hospital 

de Nova York que sujeitou seres humanos a experimentos do tipo nazista quase vinte anos 
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após a derrocada da Alemanha na Segunda Guerra e três anos depois da eleição de Kennedy 

que, naquela oportunidade, foi retratada como o alvorecer de uma nova sociedade. 

Esclarece ele que, os pacientes, física e mentalmente debilitados em face da sua 

avançada idade, não foram informados que as injeções intradérmicas continha células 

cancerosas vivas, pois segundo informações dadas pelos médicos pesquisadores, não queriam 

deixá-los desnecessariamente ansiosos ou nervosos. 

Resta evidente que não havia qualquer finalidade terapêutica nos experimentos ali 

realizados de modo que muitos idosos, prejudicados na sua saúde, vieram a óbito em 

decorrência dessas injeções, não tendo eles recebido qualquer tratamento que impedisse essa 

fatalidade, evidenciando, desse modo, mais um perplexo caso mistanásico norte-americano. 

Cumpre destacar que, antes da dolosa e evitável morte, vários pacientes se encontravam 

incapacitados, física e mentalmente, para dar qualquer consentimento a fim de realizar essa 

perversa pesquisa e, muito embora os médicos tenham alegado um suposto “consentimento 

oral” por parte das vítimas, os termos de consentimento somente foram obtidos após a 

aplicação das injeções, ou seja, de modo fraudulento (GOLISZEK, 2004). 

Por outro lado, mesmo depois de denunciados e tornados públicos os fatos ocorridos 

naquele hospital, o responsável pelo estudo que levou vários idosos à morte, o médico Chester 

Southam, não foi processado, mas lamentavelmente eleito presidente da Sociedade Americana 

de Câncer, em um claro insulto à memória dos idosos mortos por ele e toda a sua equipe de 

“estudos”.  

“Estudos” clínicos, a exemplo desse, também vitimou diversas pessoas e foi denunciado 

pelo professor de anestesia da Universidade de Harvard, Henry Beecher, que criticou 

contundentemente as universidades norte-americanas que fomentavam a pesquisa como 

instrumento para se atingir o topo da carreira universitária. 

Nessa perspectiva, entendia ele que a ambição acadêmica poderia colocar em risco 

inúmeras pessoas enfermas internadas em hospitais universitários, notadamente quando a 

pesquisa clínica emergia como profissão, havendo temor pelo próprio Beecher de que os 

interesses científicos sobrepujassem os interesses dos pacientes ora pesquisados, sendo 

exatamente o que aconteceu, ocasionado a morte de inúmeros inocentes em prol do progresso 

da ciência, revelando mais episódio mistanásico norte-americano, dentre vários existentes. 

Segundo Diniz (2006), na sua obtenção de dados sobre relatos de pesquisas científicas 

envolvendo seres humanos em condições indignas, Beecher constatou que a maioria dos alvos 

de pesquisa eram indivíduos incapazes de assumir uma postura moralmente ativa diante da 

condução do experimento, tais como pessoas internas em hospitais de caridade, adultos  e 
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crianças portadoras de alguma deficiência mental, idosos, pacientes psiquiátricos, recém-

nascidos, presidiários, ou seja, pessoas hipossuficientes. 

Em seu artigo intitulado “Consentimento na experimentação clínica: mito e realidade”, 

divulgado na revista médica New England Journal of Medicine, Beecher documentou, 

identificou e denunciou vários ensaios clínicos considerados eticamente inaceitáveis que 

foram publicados nas mais importantes revistas e periódicos norte-americanos (COSTA, 

2006). 

Vários desses ensaios clínicos expuseram risco a vida dos pesquisados, levando, 

inclusive muitos deles à morte. Dentre eles, é destacado  no artigo de Beecher a suspensão de 

tratamento das febres reumática e tifoide, o que ocasionou a morte de cerca de ¼ (um quarto) 

dos pesquisados. Nem mesmo os recém-nascidos saudáveis foram poupados, pois 

experimentos foram igualmente realizados com eles, porquanto, com menos de quarenta e 

oito horas após o parto, injetaram, na pequena e frágil estrutura física deles, contraste para 

avaliação da bexiga em repouso e durante a micção, submetendo-os repetida vezes a exames 

radiológicos, colocando claramente em risco a vida dos infantes (COSTA, 2006).  

Em outro experimento relatado, inúmeras pessoas, apesar de não possuírem qualquer 

enfermidade cardíaca, foram submetidas a inserção de uma agulha no átrio esquerdo do 

coração por ocasião da realização do exame de broncoscopia tão somente para que outras se 

beneficiassem dessa técnica (COSTA, 2006). 

Assim, ao denunciar diversos experimentos cruéis, fatais e violadores da dignidade 

humana, Beecher evidenciou a certeza de que perversidade não era uma aptidão exclusiva dos 

médicos pesquisadores nazistas, mas que ela estava presente na comunidade científica, em 

particular na norte-americana, de modo que, através da publicação do seu artigo, ele trouxe, 

na visão de Diniz (2006), o horror da imoralidade da ciência dos confins dos campos de 

concentração nazistas para o meio acadêmico hegemônico.  

Tudo isso faz concluir aquilo que antes mencionamos: o Código de Nuremberg, o qual 

estabeleceu regras para pesquisas médicas que viessem fazer uso de seres humanos como 

cobaias, não foi suficiente para coibir experimentos atrozes por parte dos médicos norte-

americanos, porquanto, na interpretação deles, aquele código somente tinha aplicação aos 

crimes nazistas e tais crimes não estariam enquadrados nas suas práticas. 

Entretanto, partindo da premissa de que a mistanásia consiste na morte coletiva de 

pessoas cuja vida não é valorizada, é de se concluir, pelos diversos acontecimentos acima 

expostos, que a conduta praticada pelos médicos norte-americanos era, na realidade, mortes 
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mistanásicas de pessoas vulneráveis, as quais se equiparam àquelas ocorridas nos campos de 

concentração nazistas. 

Desta feita, vindo à tona todos esses experimentos médico-científicos que degradavam a 

dignidade  humana, muitas vezes mistanásicos, a sociedade norte-americana passou a não 

mais aceitar que ensaios pseudocientíficos viessem a destratar, comprometer a saúde e até 

mesmo ceifar a vida de pessoas inocentes e vulneráveis, como ocorreu em Tuskegee (negros); 

no Hospital Estatal de Willowbrook (crianças e pessoas portadoras de enfermidade mental); 

no Hospital Judeu de doenças crônicas (idosos) e nos vários casos denunciados pelo médico 

Henry Beecher. 

Nesse aspecto, os conflitos morais envolvendo a vida e a morte das pessoas, a 

necessidade de um controle social da pesquisa em seres humanos, a preocupação em dar uma 

resposta às novas tecnologias médicas, de se questionar os avanços da ciência no tocante à 

vida existente no planeta, a fim de que fossem protegidos a biodiversidade, o homem e sua 

descendência, demonstrou a imprescindibilidade de se ter um campo do saber que abarcasse 

problemas morais oriundos dessa natureza, de modo que vai se estabelecendo o ambiente 

propício para o surgimento da bioética nos Estados Unidos, consoante veremos a seguir. 

 
2.3 A BIOÉTICA NORTE-AMERICANA E SUA HEGEMONIA MUNDIAL  

 
As diversas e constantes violações ao ser humano e a sua dignidade, notadamente na 

área de pesquisas médicas, impuseram a necessidade do surgimento de um instrumento 

epistemológico que questionasse e refletisse determinadas situações com o objetivo de se 

estipular um controle, particularmente ético, em prol da proteção dos seres humanos mais 

vulneráveis. 

Sem embargo, afora os estabelecimentos de controle de ética não funcionarem, os 

médicos/pesquisadores tinham muitos incentivos pessoais para pesquisar sobre o que eles 

acreditavam ser objetivos científicos importantes, de modo que as virtudes da ética clássica 

para ser um bom médico e as regras deontológicas modernas foram totalmente ignoradas, 

fazendo com que muitos pacientes, ao procurarem tratamento médico, fossem transformados 

em sujeitos de pesquisa sem ao menos serem informados ou sem concederem qualquer 

consentimento para isso (DRANE, 2007). 

Ademais, essas pesquisas médicas eram fomentadas por altos investimentos financeiros 

por parte do governo estadunidense e o aumento delas era diretamente proporcional ao 

surgimento de violações à dignidade da vida dos pacientes, suscitando a necessidade de 

controle, notadamente ético, nos procedimentos científicos então realizados. 
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Nesse influxo, os acontecimentos anteriormente descritos, tais como julgamento dos 

nazistas em Nuremberg no ano 1947, como também as pesquisas médicas abusivas realizadas 

nas décadas de sessenta e setenta em desfavor de negros, ocorrido na cidade de Tuskegee, no 

Estado do Alabama (EUA); idosos, no Hospital Judeu de Doenças Crônicas, (Brooklin);  

crianças e pessoas portadoras de enfermidade mental, no Hospital Estatal de Willowbrook 

(Nova York), como os casos denunciados por Henry Beecher, foram cruciais para a gênese da 

Bioética enquanto disciplina acadêmica nos Estados Unidos. 

Inicialmente, a Bioética de cunho norte-americano tinha uma proposta ampla e social, 

mas, diante das sucessivas ocorrências de abuso nas pesquisas com cobaias humanas, passou a 

predominar uma concepção estrita e individualista, essencialmente clínica, ou seja, 

direcionada para a relação médico-pesquisador/paciente-pesquisado e foi exatamente essa 

concepção que se difundiu hegemonicamente para o mundo, conforme será abordado a seguir.   

No início da década de setenta, o oncologista norte-americano Van Rensselaer Potter 

propôs a construção de uma disciplina que interligasse as ciências biológicas e a ética, que 

proporcionasse a união de duas culturas que, no seu sentir, seriam aparentemente 

inconciliáveis, a da ciência e das humanidades. 

Na ótica de Potter, essa nova disciplina consistiria não apenas em conhecer os 

fenômenos naturais para lhe dar explicações, mas também seria um instrumento para se 

descobrir uma maneira de como usar o conhecimento técnico-cientifico favorecendo a 

sobrevivência humana e, com isso, melhorar a qualidade de vida das gerações futuras 

(SGRECCIA, 2009). 

Assim, desponta a Bioética enquanto área do saber, visando questionar e problematizar 

os avanços da ciência no tocante à vida existente na terra, buscando aproximar os 

procedimentos e as investigações tecnocientíficas das humanidades, objetivando a proteção do 

homem e do Ecossistema. 

O neologismo “bioética” foi ineditamente utilizado por Potter em 1970 em um artigo 

seu intitulado Bioethics, Science of survival e, no ano seguinte, foi retomado no seu livro 

Bioethics bridge to the future, onde Potter propõe ser bioética uma ponte entre as Ciências da 

vida e a ética, objetivando unir o saber biológico (bios) com os valores humanos (ética), de 

modo que podemos considerar essa obra um dos marcos iniciais das reflexões e pensamentos 

bioéticos. 

Para Potter, “se existem duas culturas que parecem incapazes de dialogar – as ciências e 

as humanidades – , e se isto apresenta uma razão pela qual o futuro se apresenta duvidoso” 
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então “poderíamos construir uma ponte para o futuro construindo a bioética como uma ponte 

entre essas duas culturas” (POTTER apud PESSINI, 2006, p. 11) 

Foi exatamente por aferir a distância existente entre a Ciência e as humanidades que 

Potter fez o uso metafórico da palavra “ponte” para representar a bioética como instrumento 

do saber que proporcionasse a união dessas duas culturas e, com isso, harmonizasse o 

conhecimento biológico com o conhecimento do sistema dos valores humanos.  Segundo ele, 

foi escolhida a raiz bio para representar a ciência dos sistemas dos vivos e ethics, para 

representar os valores humanos (POTTER apud SGRECCIA, 2009, p. 26). 

Sem embargo, para o pensamento potteriano, o único meio para que fosse preservada a 

vida terrena seria através do diálogo entre as culturas científica e humanístico-moral, sendo 

essa uma das finalidades da bioética enquanto área do saber, devendo sua concepção 

representar um significado mais amplo em comparação ao da ética médica tradicional, daí 

porque a bioética era denominada por ele como “ciência da sobrevivência humana” 

(SGRECCIA, 2009). 

Nesse sentido, verifica-se que Potter concedia à Bioética um amplo espectro de 

aplicação, que englobava o controle da população, a pobreza, a fome, o ecossistema, o bem-

estar da humanidade e, por conseguinte, a sobrevivência da espécie humana em sua mais 

ampla concepção (DURAND, 2007).  

Com efeito, seis meses após ter sido publicado o livro de Potter, André Hellegers, 

obstetra holandês da Universidade de Georgetown, retoma o termo “bioética” para atribuir a 

ele um sentido mais restrito, aplicado à área biomédica, em particular ao desenvolvimento 

biotecnológico, lançando a bioética como campo de estudo universitário e como movimento 

social, em um tempo no qual estudos interdisciplinares não eram incentivados e em que a 

ética não era nem um pouco popular (PATRÃO NEVES; OSSWALD, 2007; DURAND, 

2007). 

Sob esse influxo, Hellegers concebe uma nova percepção da medicina imposta pelo 

desenvolvimento tecnológico, pois ela, que era tradicionalmente exercida no âmbito de uma 

relação intersubjetiva entre médico e paciente, focando-se na doença e sua cura, passa a ter 

outro direcionamento de não somente diagnosticar doenças, mas de promoção da saúde. 

Desta forma, Hellegers, ao fundar o Instituto Kennedy para Estudo de Reprodução 

Humana e Bioética, propõe à Bioética um sentido diverso ao formulado por Potter, posto que 

restrito ao campo de aplicação à ética biomédica, imprimindo ao movimento bioético norte-

americano como um ramo da ética aplicada que estuda as práticas e os desenvolvimentos no 

campo biomédico (DURAN, 2007) 
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Desse modo, apesar do neologismo “bioética” ter sido de autoria de Potter, logo após a 

sua divulgação, foi ele incorporado as atividades do Instituto Kennedy e, desta forma, 

concedido um sentido diverso daquele inicialmente proposto por Potter para a bioética, pois, 

nessa nova versão, reduziu-se a bioética aos temas biomédicos e biotecnológicos alusivos à 

relação dos profissionais de saúde com seus pacientes e dos pesquisadores com as pessoas 

pesquisadas,  e foi exatamente esse referencial restrito ao campo biomédico que a bioética  foi 

reconhecida e consolidada mundialmente (BARBOSA, 2010). 

Para Hellegers, a Bioética teria como objeto os aspectos éticos implícitos na prática 

clínica, sendo ele o primeiro a introduzir esse neologismo no mundo universitário, 

estruturando, inclusive, a Bioética academicamente como uma disciplina e inserindo-a tanto 

no campo das Ciências biomédicas como nos meios de comunicação em massa, daí porque foi 

justamente a sua concepção de bioética que prevaleceu, ou seja, a Bioética como uma 

disciplina específica que sintetiza conhecimentos médicos e éticos (SGRECCIA, 2009). 

Por isso é que, na visão de Sgreccia (2009, p. 27), “deve-se a Hellegers o mérito de ter 

apontando uma metodologia específica dessa nova disciplina, a interdisciplinar, preconizando 

que o clínico-bioeticista haveria de se tornar um perito mais completo que o moralista 

tradicional”.  

Diante desse quadro, a concepção da bioética potteriana foi ofuscada pela hellegeriana, 

pois, apesar da indubitável importância ante uma visão originária de uma bioética que 

compreende tanto a biosfera quanto o homem e suas interações recíprocas, a herança de Potter 

foi considerada modesta (SGRECCIA, 2009) 

Observa-se, pois, que a “bioética” potteriana possui uma dimensão ecológica e ampla, 

enfatizando a relação homem/natureza e sobrevivência/sustentabilidade. A “bioética” 

hellegeriana, por sua vez, preocupa-se com a relação homem/homem e 

investigação/assistência, ou seja, uma dimensão bioética direcionada às questões clínicas, as 

quais estão relacionadas a pesquisas/tratamentos, na área biomédica, na seara da pessoa 

humana enquanto parte de um sistema. Logo, essas duas percepções, fazem com que seja 

atribuída à Bioética uma dupla paternidade e um duplo enfoque no seu nascimento, uma 

macrobiética de inspiração potteriana e uma microbioética (ou bioética clínica) com clara 

inspiração hellegeriana. 

Destaca o historiador bioeticista Warren Thomas Reich, enquanto organizador da 

Enclyclopedia of Bioethics, que o legado de Hellegers para a Bioética reside no fato de que 

ele foi o responsável pela união entre a medicina, a filosofia e a ética, de modo que esse 
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legado se impôs nos últimos vinte e cinco anos e tornou-se um estudo revitalizador da ética 

médica (REICH apud PESSINI;  BARCHIFONTAINE, 2012). 

Em nossa ótica, assiste razão Warren Thomas Reich, visto que contemporaneamente à 

década do seu nascimento, vários fatos sociais ocorridos nos Estados Unidos desencadearam 

reações públicas que fomentaram e prepararam um ambiente propício para o desenvolvimento 

da Bioética nos moldes da concepção hellegeriana, ou seja, direcionada e focada no aspecto 

do controle ético de tratamento e pesquisas médico-clínicas.  

Dentre os fatores que provocaram o desenvolvimento da Bioética com enfoque 

predominantemente médico-clínico, encontram-se, além do evidente e crescente 

desenvolvimento biotecnológico, os casos ocorridos nos EUA relacionados ao abuso e morte 

nas pesquisas em seres humanos vulneráveis, conforme mencionados anteriormente. 

Foi diante desse cenário de abuso nas pesquisas médicas que em 1974, pressionado pela 

opinião pública e reagindo aos escândalos que envolviam mortes de seres humanos nas 

pesquisas, o Governo norte-americano, através do seu Congresso, constituiu um grupo 

denominado Comissão Nacional para a proteção dos Seres Humanos em Pesquisas  

Biomédica e Comportamental,  que tinha como missão orientar o governo sobre questões 

oriundas das investigações científicas de um modo geral e, em particular, naquelas que 

suscitassem o uso de crianças, idosos, enfermos, prisioneiros e outros grupos vulneráveis de 

pessoas, como forma de evitar, além de danos à saúde dessas pessoas, a sua consequente 

morte. 

Decorridos quatro anos de conferências, é proposta e publicada pela Comissão, o fruto 

do seu trabalho o que ficou conhecido como Relatório Belmont10, através do qual foram 

firmados três princípios básicos a serem observados na pesquisa com seres humanos, a saber: 

o respeito pelas pessoas, beneficência e justiça.  

O Relatório Belmont inicia um novo estilo ético norte-americano de abordagem 

metodológica dos casos relacionados à pesquisa com seres humanos que tinha como 

parâmetro os princípios acima referidos, o quais consistiam no seguinte: a) o princípio do 

respeito pelas pessoas impunha o dever de respeito à autonomia das pessoas, devendo ser 

protegidas pessoas que se encontram com autonomia reduzida; b) o princípio da beneficência 

traz o imperativo de não causar danos às pessoas e maximizar os benefícios e minimizar os 

                                                 
10 A publicação do documento elaborado pela Comissão ficou conhecida por esse nome (Relatório Belmont) em 
face do trabalho ter sido desenvolvido no Centro de Convenções Belmont, em Elkride, no Estado de 
Maryland/EUA.   
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possíveis riscos; c) o princípio da Justiça que estabelece a imparcialidade na distribuição dos 

riscos e benefícios (RELATÓRIO BELMONT apud DRANE;  PESSINI, 2005). 

Nesse particular, é relevante destacar que o Relatório Belmont se referia tão somente às 

questões éticas relacionadas às pesquisas em seres humanos, logo, não estava em seus anseios 

as preocupações do universo da prática clínica e assistencial, o que somente veio ocorrer com 

a obra principialista de Tom L. Beauchamp e James F. Childress.  

Tom L. Beauchamp, um dos membros participantes da Comissão responsável pela 

elaboração e redação do Relatório Belmont, retrabalhou os mencionados princípios 

juntamente com James F. Childress, e, distinguindo beneficência e não maleficência, formula 

um quarto princípio que levou esse último nome (BEAUCHAMP; CHILDRESS, 2011). 

O trabalho conjunto desenvolvido por Beauchamp e Childress resultou na obra 

“Princípios de Ética Biomédica” publicada em 1979, ampliando o espectro de aplicação dos 

princípios inicialmente formulados no Relatório Belmont, aos quais, juntamente com o quarto 

princípio (não maleficência) por eles formulado, passam a ter como foco a área clínico-

assistencial (BEAUCHAMP; CHILDRESS, 2011). 

Segundo Pessini e Barchifontaine (1998), Beauchamp e Childress procuraram analisar 

sistematicamente os princípios morais que devem ser aplicados na biomedicina, de forma que 

entendem a ética biomédica como uma “ética aplicada”, visto que o sentido específico dela 

seria a de aplicar os princípios éticos aos problemas da prática médico-assistencial, ou seja, às 

questões focadas nos problemas morais médico-clínicos, que envolveriam também aquelas 

relacionadas às práticas de pesquisas médicas. 

Com efeito, foi através da clássica obra “Princípios de Ética Biomédica” de Beaucham e 

Childress que se iniciou a fase de firmamento da Bioética, sendo mediante a proposta ali 

contida desenvolvida a “Teoria Principialista” – denominada por muitos, simplesmente, como  

“Principialismo” – , que, consoante dito antes, passou a servir de parâmetro direcionador das 

pesquisas biomédicas e conflitos clínicos assistenciais, tomando como base os quatro 

princípios: autonomia; beneficência; não-maleficência e justiça. 

O conjunto desses esses princípios foi um marco para os estudos da ética aplicada, pois 

proporcionaram para os especialistas da área um esquema claro para uma ética que 

necessitava ser prática e produtiva, algo que a tradição acadêmico-disciplinar não lhes 

fornecia (PESSINI; BARCHIFONTAINE, 1998). 
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A sistemática principiológica implementada por Beauchamp e Childress pela 

praticidade de sua aplicação, em que os princípios seriam obrigatórios prima facie11, obteve 

boa e ampla aceitação para o público da área da saúde, notadamente em face da sua 

simplicidade e diretividade metodológica, fato que garantiu aos profissionais da área, 

especialmente aos médicos, segurança em um período de profundas mudanças na 

compreensão ética dos cuidados clínicos assistenciais nos Estados Unidos (PESSINI; 

BARCHIFONTAINE, 2012). 

Assim, a Bioética que em sua conotação original relacionava-se com uma 

macrobioética, preocupada com a preservação do planeta e da biodiversidade, incluindo nesta 

o ser humano, torna-se fortemente principialista e toma um enfoque predominantemente 

hellegeriano. 

Noutras palavras, passa ela a se preocupar com questões restritas ao âmbito de pesquisas 

e procedimentos de cunho biomédico, tomando um contexto linear, redutor e individualista, 

deixando de incorporar em suas preocupações conceitos mais amplos de qualidade de vida 

humana que não se restringiriam aos casos clínicos de tratamentos clínicos e investigações 

biomédico-científicas, deixando, pois, de contemplar e debater determinadas questões 

macroéticas, como é o caso da mistanásia, morte precoce e miserável de inúmeras pessoas dos 

países periféricos. 

Segundo Pessini (2006), Potter, apesar de reconhecer a importância da bioética na 

perspectiva hellegeriana, não deixou de expressar a decepção em relação ao curso que a ela 

tomou, pois, para ele, sua visão da bioética era muito mais ampla, compreendendo uma 

interligação entre o conhecimento cientifico e filosófico, não se resumindo a um ramo da ética 

aplicada à área médica. 

Não obstante, dentre as várias razões que transformaram o principialismo em um 

modelo bioético hegemônico globalmente difundido, pode-se destacar os seguintes: a) 

encontrou-se no estilo dos princípios a via media entre a metaética/metafísica e as riquezas 

das visões da ética teológica; b) o Relatório Belmont, enquanto elemento base do 

principialismo, tornou-se, através de uma declaração simples e clara, uma diretriz para a 

elaboração das normas públicas regulamentadoras de pesquisas na área biomédica; c) os 

princípios bioéticos clássicos auxiliaram no entendimento e esclarecimento de questões 

extremamente difíceis e polêmicas trazidas pela tecnociência, além de ter dado meios para 

                                                 
11 Princípios prima facie são aqueles que são válidos de forma relativa. Em um possível conflito entre eles deve 
ser tomada a decisão de qual deve ser prioritário no caso concreto. Seriam, assim, princípios “priorizáveis”. 
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resolver os dilemas morais no processo de compreensão das razões e tomadas de decisão 

(PESSINI; BARCHIFONTAINE,  2012).    

Assim, dentro da conjuntura cultural e axiológica onde foi pensado o modelo 

principialista made in USA, faz despontar uma bioética de forte conotação individualista e 

cuja base repousava sobre a autonomia dos indivíduos, sendo essa a concepção que acabou 

divulgando a bioética internacionalmente nas décadas de setenta e oitenta e tornando-a 

conhecida e consolidada em todo o mundo nos anos noventa (GARRAFA, 2005). 

Nesse contexto, resta claro que discussões de cunho social, dentre as quais a mistanásia, 

não encontrou espaço nessa concepção hegemônica da bioética, que se mostra voltada para 

discussão de interesses biotecnológicos e elitistas dos países do Norte, pois enquanto nela se 

abordam os impactos éticos de determinados procedimentos médicos inovadores oriundos do 

avanço da biotecnologia, tais como reprodução humana assistida, nos países 

periféricos/semiperiféricos, muitas vezes sequer tem-se a opção de atendimento médico 

público hospitalar básico e decente. 

Ademais, a teoria principialista desenvolvida por Beauchamp e Childress (2011) 

demonstrou-se um instrumento acessível e prático na análise dos conflitos morais surgidos no 

âmbito da bioética, visto que sua aplicação tecnicista a esses conflitos proporcionava uma 

solução rápida e satisfatória aos casos que lhe foram apresentados, o que justificou seu 

sucesso e expansão mundial enquanto método bioético de análise. 

Sob esse influxo, o principialismo, originado em um contexto sociocultural norte-

americano, tornou-se um modelo bioético hegemônico e global a ser aplicado indistintamente 

a todos aqueles países que “importaram” a Bioética made in USA para os seus territórios, 

ainda que cada um deles tenham suas especificidades nos seus conflitos éticos, impedindo, 

muitas vezes, que a realidade local fosse “bioeticamente” enxergada de um outro ângulo. 

Por essa razão, Pessini e Barchifontaine (2012) destaca que a bioética elaborada nos 

países centrais, em particular nos Estados Unidos, como se não bastasse ignorar na maioria 

das vezes questões básicas enfrentadas por milhões de excluídos nos países periféricos, enfoca 

outras que são inexistentes para eles.  

Nessa perspectiva, os referidos bioeticistas exemplificam tomando como base 

exatamente a finitude da vida, que no mundo “desenvolvido” há a exacerbada preocupação no 

“morrer com dignidade”, diversamente do que ocorre nos países periféricos/semiperiféricos, 

como é o caso do Brasil, porquanto  aqui somos impelidos a proclamar a dignidade humana 

que garanta primeiramente um viver com dignidade antes de um morrer digno, e, como 

esclarece ele, “entre nós a morte é precoce e injusta, ceifa milhares de vidas desde a infância, 
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enquanto no Primeiro Mundo se morre depois de se ter vivido muito e ter desfrutado a vida 

com elegância até a velhice” (PESSINI, 2012, p. 74). 

Portanto, apesar de acontecimentos históricos mistanásicos impulsionarem o surgimento 

da bioética enquanto campo do saber, o principialismo, pelas razões acima delineadas, 

distanciou-a dos seus parâmetros potterianos originais e, direcionando-a para um o enfoque 

clínico-individualista, torno-a hegemônica e macro socialmente asséptica, obstando o debate 

sobre os problemas que afligem as pessoas vulneráveis nos países periféricos, dentre eles, a 

mistanásia. 

Sob esse aspecto, Volnei Garrafa aduz que a bioética surgiu como uma forma 

fortalecida de abordagem relacionadas com a vida e morte das pessoas e “seu conteúdo 

adquiriu uma visão excessivamente ‘nortista’, estando ligada exclusivamente às novas 

situações provenientes do acelerado desenvolvimento científico e tecnológico” e, por essa 

razão, acabou “deixando em nível secundário os problemas éticos e morais que afetam 

diariamente a maioria das pessoas em todo o mundo, principalmente os cidadãos mais 

necessitados dos países do Hemisfério Sul” (GARRAFA, 2002, p. 35). 

Nessa perspectiva, constata-se a necessidade da eclosão de um novo paradigma bioético 

que reflita as questões éticas e sociais da vida de uma forma ampla e irrestrita, que contemple 

tanto as situações emergentes, provenientes dos avanços biotecnológicos, tais como 

reprodução assistida, clonagem, transplantes de órgãos, como principalmente as decorrentes 

das situações persistentes, que são aquelas que perduram há séculos, a exemplo do racismo, 

da desigualdade de gênero, da violência, exclusão social, fome, questões indígenas e, por 

conseguinte, a mistanásia.  

Desta forma, após discorrermos sobre a origem e desenvolvimento da bioética, e 

demonstrado como se configurou o seu perfil hegemônico individualista, abordaremos no 

capítulo seguinte a sua chegada à América Latina e o surgimento de um movimento bioético 

latino contra-hegemônico que, ainda em fase de construção, vem a ampliar a esfera de atuação 

dos estudos bioéticos, incluindo as questões macro bioéticas existentes na sociedade de modo 

a permitir extrapolar os limites do campo clínico e biotecnológico impostos pela bioética 

hegemônica,  que a partir de então intitularemos de Bioética Clínica.  
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3 BIOÉTICA CONTRA-HEGEMÔNICA E A SUA DIMENSÃO SOCIAL 
  
Conforme exposto no capítulo anterior, apesar de diversos acontecimentos mistanásicos 

terem sido alguns dos principais elementos que fizeram despontar a bioética enquanto campo 

do saber, ela, fortemente lastreada no principialismo, direciona-se para um contexto 

extremamente individualista, restringido as reflexões sobre vida e morte ao ambiente clínico, 

olvidando-se das questões macrossociais, tais como exclusão social, fome, racismo e outros 

fatores que fomentam a disseminação da mistanásia. 

Esse formato hegemônico bioético, o qual será por nós intitulado de Bioética Clínica, 

passou a se expandir por vários continentes do mundo, dentre eles, a América Latina, que 

possui uma estrutura social mais excludente e mortífera do que o ambiente estadunidense 

onde nasceu e a partir do qual se difundiu mundialmente a bioética.  

Sem embargo, esse padrão hegemônico bioético passa a retratar tão somente a realidade 

dos países centrais, pois, como assevera Volnei Garrafa (2002), na medida em que esse 

paradigma bioético foi sendo gradativamente aceito pela comunidade científica internacional, 

estudiosos norte-americanos e europeus, que se dedicaram ao assunto desde o seu nascimento, 

associaram-no imediatamente aos problemas que mais afligiam os seus países. Nesses países 

já foram resolvidos – ou estão bem encaminhados nesse propósito – problemas alusivos a 

questões básicas de saúde, estabelecendo-se uma errônea interpretação de que a bioética foi 

gerada para cuidar predominantemente dos novos dilemas provenientes do desenvolvimento 

científico, ou seja, alusivas às questões de ordem biotecnocientíficas.  

Dessa forma, esse modo hegemônico bioético de pensar, conforme verificado antes, 

exclui das suas análises questões macro bioéticas e sociais, visto que suas reflexões não 

abrangem as chamadas situações persistentes e se preocupa enfaticamente com as situações 

emergentes12. 

Diante desse contexto, indagamos: como se deu o ingresso desse pensamento bioético 

hegemônico “made in USA” na América Latina e quais as repercussões da sua inserção nesse 

Continente? Houve alguma mudança nesse paradigma bioético por ocasião do seu ingresso 

para atender as necessidades latinas referentes às situações persistentes? A mistanásia, 

enquanto categoria que contempla e reflete a morte no âmbito coletivo, encontrou espaço nas 

reflexões bioéticas latinas?  

                                                 
12 Por “situações persistentes” Volnei Garrafa (2002) esclarece consistirem naquelas que persistem há séculos na 
humanidade, tais como a miséria, fome, racismo, expansão das drogas, as situações de completo abandono às 
quais são submetidos milhões de crianças e idosos, o aborto, as questões indígenas, entre outras; ao passo que 
“situações emergentes” aduz ele ser aquelas que decorrem do desenvolvimento cientifico como por exemplo a 
fertilização in vitro, a clonagem, transplantes de órgãos etc. .    
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Partimos desses questionamentos para uma melhor compreensão e contextualização de 

como emergiu o movimento bioético latino, especialmente o brasileiro, e verificar como ele 

analisa os problemas típicos da comunidade latina, dentre os quais, a mistanásia. Essas 

considerações se mostram necessárias, visto ser a mistanásia uma construção oriunda das 

reflexões do pensamento bioético latino brasileiro. 

Realizadas essas considerações, discorreremos sobre o ingresso da bioética norte-

americana no Continente Latino, para, em seguida, analisar os movimentos bioéticos 

brasileiros, como eles atuam e agem, de forma que passamos a perscrutar sobre as fases do 

desenvolvimento da bioética na América Latina. 

 
3.1 FASES DA BIOÉTICA NA AMÉRICA LATINA: RECEPÇÃO (1970), ASSIMILAÇÃO 
(1980), CONSOLIDAÇÃO E RECRIAÇÃO (1990) 

 
Consoante delineado anteriormente, a bioética nasceu nos Estados Unidos e, com o 

decorrer dos anos, expandiu seu modelo que foi adotado e adaptado em outros países, dentre 

eles os da América Latina. Foi então que, a partir da década de 1970, período que coincide 

com o nascimento da bioética norte-americana, a bioética latina inicia a sua primeira fase: a 

da recepção do modelo bioético “made in USA” essencialmente moldado para lidar com as 

questões clínicas e biomédicas. 

Entretanto, a recepção ora referida não pode ser entendida como uma introdução formal 

de uma disciplina acadêmica, visto que, nesse período, o termo “bioética” sequer era comum 

no nascedouro norte-americano, mas se alude ao modo de como essa nova concepção ética 

direcionada à área médica foi acolhida pelos povos latinos em seu contexto histórico-cultural 

(MAINETTI; PEREZ, 2007). 

Segundo Escobar (2007) esse “transplante” bioético que iniciou primeiramente na 

Argentina, seguindo-se, respectivamente, para Colômbia, Chile, México e Brasil, não levou 

em conta a diferença de “solos” latino e norte-americano, nem tampouco considerou se 

determinada “planta” iria “vingar” em países com solos tão distintos, ou, se dado 

“medicamento” novo poderia tratar dos males tão diversos dessas pessoas.  

Com efeito, essa fase foi marcada por resistência e até mesmo rejeição a esse 

“transplante”, pois na condição de moralidade liberal, a bioética “made in USA”, ante o 

contexto no qual se originou, promovia a autonomia do paciente, colocando-o na posição de 

agente racional e livre, cujas decisões eram essenciais no seu relacionamento com o médico, 

contrastando com a ética médica latina, em que “os médicos praticavam de acordo com o 

‘papel de domínio’ de que fala Max Weber, em que a autoridade do médico é fundamental e o 
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papel do paciente é se submeter à autoridade do médico” (MACKLIN e LUNA apud 

MAINNETI; PEREZ, 2007, p. 36). 

Afora isso, esse modelo de abordagem bioético foi identificado como essencialmente 

“Made in USA” e, naquela época, as ideias norte-americanas eram rechaçadas pelos 

habitantes latinos, porquanto o pensamento marxista estava profundamente arraigado nessa 

localidade, fato que ocasionou certa resistência na acolhida da bioética norte-americana. 

Segundo Pozo (2009), ao longo da década de 1960, os Estados Unidos exerceram 

estrategicamente um papel hegemônico na América Latina, a fim de manter sob controle a 

ofensiva comunista, de modo que tentaram influir na região não apenas com pressões políticas 

e militares, mas também oferecendo aos seus aliados latinos um plano de desenvolvimento 

econômico e social, que complementava os pactos militares, objetivando fazer face à 

subversão esquerdista. 

Não obstante, se na década de 1970 foram raras as divergências dos países latinos com 

relação às orientações impostas pelos Estados Unidos, na década seguinte, que coincide com a 

fase em que se iniciou o ingresso da bioética norte-americana na América Latina, essa 

situação se modificou, pois vários desses países latinos começaram a restabelecer seus 

contatos com Cuba, tanto na órbita diplomática como na empresarial, de modo que em 1989, 

o bloqueio à Ilha de Fidel estava praticamente superado, embora ainda fosse mantido pelos 

Estados Unidos. 

Nesse aspecto, possivelmente, a perda da influência hegemônica estadunidense na 

década de 1970 perante a América Latina, como também a aproximação com países 

refratários ao regime estadunidense possam justificar o porquê de muitos países latinos 

possuírem uma concepção antiamericana, fato esse que terminou sendo um óbice a esse 

“transplante” bioético naquela época. 

Dessa maneira, ao se fazer o “transplante” da bioética norte-americana com caracteres 

médico-principialista não foi considerada essa resistência, o que gerou inúmeras dificuldades 

para a aceitação, estudo e posterior difusão bioética na América Latina. 

Por sua vez, Escobar (2007) ressalta que esse “transplante” bioético norte americano, 

ocupado em humanizar uma biotecnologia avançada e inspirada por uma ética anglo-saxã, 

para países com tecnologia pouco desenvolvida e fortemente influenciados por uma tradição 

médica-paternalista estava fadado a encontrar inúmeras dificuldades, pois não se compreendia 

quando, por que e para que estudar a bioética, afora não se saber usá-la, nem tampouco aplicá-

la, logo, seu destino foi a de ser acadêmica e culturalmente ignorada.  
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Ademais, ao passo que nos Estados Unidos ampliava-se o debate acerca dos conflitos 

morais decorrentes dos avanços biotecnológicos, na América Latina, o desenvolvimento 

tecnocientífico era minguado e modesto, predominava a pobreza, o subdesenvolvimento e a 

dominação de minorias políticas exploradoras de indivíduos e grupos étnicos indígenas, 

obstando a construção de regimes verdadeiramente democráticos, fato que evidenciava, mais 

e mais, a distância entre a realidade norte americana e latina.  

Sem embargo, é importante destacar que esse atraso tecnocientífico e a situação de 

extrema pobreza e desigualdade social que integram o cotidiano latino e o distancia da 

realidade norte-americana foram resultados de explorações sistemáticas e desmedidas de 

países centrais em nossa região, pois “o atraso e a miséria na América Latina não são outra 

coisa senão o resultado do seu fracasso. Perdemos; outros ganharam”, de modo que “a história 

do subdesenvolvimento da América Latina integra a história do desenvolvimento do 

capitalismo mundial” e “nossa derrota esteve sempre implícita na vitória dos outros, nossa 

riqueza sempre gerou nossa pobreza por nutrir a prosperidade alheia”, porquanto “na alquimia 

colonial e neocolonial o ouro se transfigura em sucata, os alimentos em veneno” (GALEANO, 

2015, p. 18). 

Diante dessa disparidade latina e norte-americana, outro fator de contraste entre essas 

duas realidades é evidenciado por Escobar (2007), que destaca o caráter liberal e secular da 

ética protestante presente nos Estados Unidos que discrepava da forte moral católica existente 

nos países latinos e que influenciava decididamente a ética médica ali praticada.   

Assim, concluiu-se que “a bioética não poderia ser simplesmente transplantada para o 

contexto latino-americano sem examinarem as diferenças culturais e políticas e o sentido de 

‘bioética’ teria consequentemente de mudar naquelas sociedades particulares” (MAINETTI; 

PEREZ, 2007, p. 36).  

Portanto, nessa primeira fase, a bioética como esboçada nos moldes norte-americanos 

foi pouco reconhecida, sendo escassamente referenciada, resumindo-se a parcas discussões 

éticas em salas de aula de medicina de poucos países latinos como a Argentina, Colômbia e 

Venezuela (ESCOBAR, 2007). 

Com efeito, a busca por uma humanização na medicina permitiu a abertura para que a 

bioética norte-americana fosse aos poucos assimilada em terras latinas, sendo a Argentina o 

país pioneiro nesse sentido, quando se estabeleceu o primeiro programa de bioética no 

Instituto de Humanidades Médicas da Fundação José Maria Mainetti, que ajudou a disseminar 

as ideias humanistas no Cone Sul latino, mediante conferências, cursos e da revista Quirón 

(ESCOBAR, 2007).  
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Por intermédio do médico argentino José Alberto Mainetti, iniciou-se um intercâmbio 

entre o Instituto de Humanidades acima citado e o Instituto Kennedy da Universidade de 

Georgetown fundado por André Hellegers13. Através desse intercâmbio, notáveis bioeticistas 

do Instituto Kennedy foram realizar palestras e conferências na Argentina,  propiciando um 

ambiente favorável para a aceitação da bioética norte-americana então transplantada em solo 

latino, desencadeando uma nova fase da bioética latina: a assimilação.  

A assimilação, segunda fase da bioética latina ocorrida na década de 1980, se estendeu 

no início nos anos 1990, consistiu na institucionalização por toda região latina do discurso 

acadêmico bioético nos moldes norte-americanos, ou seja, em uma bioética voltada para a 

análise dos conflitos morais decorrentes dos casos clínicos e dos avanços no campo da saúde. 

Novas tecnologias médicas, procedimentos que proporcionaram possibilidades antes 

inimagináveis, como a concepção de ser humano através da fecundação in vitro, transplantes 

de órgãos humanos, são alguns exemplos circunstanciais que contribuíram para que a bioética 

se expandisse enquanto disciplina acadêmica na América Latina, marcando, assim, seu 

assentamento em solo latino. 

 Afora os avanços tecnológicos da medicina, Mainetti e Perez (2007) aduzem como fator 

contributivo para a assimilação da bioética na América Latina a restauração da democracia 

nessa região, que fomentou o pluralismo ideológico, renovou o interesse local pela filosofia 

moral e política, ocasionando o surgimento de um paradigma médico que se interligava às 

ciências sociais a fim de desenvolver uma teoria e prática médica humanizada. 

Sob esse influxo, disciplinas humanísticas foram incluídas nos cursos de medicina, tais 

como filosofia da medicina, que assimilou a bioética em seu conteúdo programático. Outra 

disciplina incluída foi antropologia filosófica, que introduziu a bioética como fenômeno 

cultural, trabalhando a concepção da natureza humana e a moralidade nos cuidados de saúde 

(MAINETTI; PEREZ, 2007).  

A humanização da medicina passou assim a ser um dos pilares nos quais se assentou a 

bioética na América Latina, propiciando a sua assimilação e expansão por toda essa região, 

bem como fomentando o debate e estudos bioéticos na academia. Contudo, sempre em um 

contexto made in usa, ou seja, clínico. 

Com efeito, a bioética na América Latina foi mais além do que a filosofia da medicina e 

se transforma em uma filosofia da cultura e da tecnologia e, ao buscar um questionamento 

                                                 
13 Importante destacar que, como demonstrado no capítulo anterior, André Hellegers foi o responsável por 
introduzir o neologismo “bioética” no mundo universitário,  concedendo a esse termo um sentido mais restrito do 
que a concepção inicial potteriana, submetendo a bioética como um ramo da ética aplicada que estuda práticas e 
desenvolvimentos na área biomédica, ou seja, no campo dos conflitos morais clínicos.  
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fundamental acerca da tecnociência, evidencia-se modificar contextualmente da metamedicina 

para a metaética, de modo que começa a entrelaçar em suas discussões temas como a 

catástrofe ecológica, a revolução biológica e a medicalização da vida (MAINNETI; PEREZ, 

2007).  

Durante essa fase de assimilação, foi fundada a Escola Latino-americana de Bioética 

(ELABE) pelo argentino Juan Carlos Tealdi, que organizou e dirigiu durante anos um 

programa sobre educação bioética que contou com a colaboração de bioeticistas do Instituto 

Kennedy referido anteriormente, o que contribuiu para a divulgação da bioética nos países do 

Cone Sul (ESCOBAR, 2007).  

No final da década de 1980, diversos centros e institutos profissionais despontaram em 

diversos países latinos, de modo que o movimento bioético passou a ganhar visibilidade e 

espaço com a criação de vários componentes acadêmicos dedicados ao seu estudo, tais como 

o estabelecimento do Instituto Colombiano de Estudos Bioéticos; a unidade de bioética na 

escola de medicina da Universidade Católica do Chile; o Programa de Pós-graduação em 

bioética na Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (MAINETTI; PEREZ, 

2007). 

Ingressando nos anos 1990, a bioética na América Latina ainda continuaria no seu 

processo de assimilação, todavia, já com significativos pontos de contato com sua 

consolidação14, o que é certificado através de importantes acontecimentos que contribuíram 

para o seu enraizamento e ampla difusão por quase todos os países latinos. 

Dentre esses importantes acontecimentos, pode-se destacar o lançamento de um boletim 

da Organização Pan-Americana de Saúde (OPS) destinado à temática bioética, cujos escritos 

resultaram inicialmente em uma revista e, posteriormente, em um livro, que, distribuídos pela 

América Latina, foram prontamente recebidos pelos profissionais da área da saúde ávidos por 

conhecer área com assuntos extremamente palpitantes (ESCOBAR, 2007). 

Com o crescente interesse pelos estudos sobre esse campo do saber na América Latina, 

o Centro Nacional de Bioética Colombiano (CENALBE) passou a difundir a bioética não 

                                                 
14 Relevante esclarecer que os períodos das fases da bioética na América Latina se entrelaçam e se mesclam, de 
modo que no final dos anos 1980, marcadamente configurado como a etapa de assimilação bioética, há fortes 
indícios da presença da fase seguinte – a da consolidação – do mesmo modo que no início da década de 1990, 
época da consolidação, existem vestígios da fase anterior (assimilação). Isso se dá em razão das dinâmicas 
sociais e particularidades culturais de cada país latino, como também da grande extensão da região latina, de 
forma que, no presente trabalho, ao se definir as décadas 1970, 1980 e 1990, como, respectivamente, fases da 
recepção, assimilação e consolidação/recriação da bioética na América Latina, foi assim procedido para fins 
didáticos e melhor compreensão do ingresso da bioética na região latina, sem que isso signifique que, 
rigorosamente, a assimilação tenha se encerrado no final da década de 1980, pois, como ora se esclarece, houve 
um entrelaçamento nas mencionadas fases então analisadas.  
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somente na Colômbia, mas por toda a região latina, estimulando, através de foros e 

assembleias realizados em diversos países latinos, a criação de institutos e centros de bioética 

nesses países, articulando a criação da Federação Latino Americana de Instituições de 

Bioética (FELAIBE), a qual promoveu a fundação de institutos e centros de bioética em todos 

os países latinos (CORREA, 2008), sobre os quais nos reportaremos de forma mais específica 

adiante. 

Pouco tempo após a sua criação, a Federação Latino Americana de Instituições de 

Bioética (FELAIBE) passou a organizar vários congressos latinos de bioética para promovê-la 

e difundi-la enquanto área do conhecimento. O primeiro deles foi realizado no Brasil, na 

cidade de São Paulo, em 1995; o segundo, em 1998, na Colômbia, em Bogotá; o terceiro no 

Panamá, em 2000; e o quarto, em 2003, em Porto Rico (ESCOBAR, 2007). 

Outro marco que propiciou o desenvolvimento da bioética na América Latina foi a 

fundação do Programa Regional de Bioética da Organização Pan-Americana da Saúde (OPS) 

na cidade de Santiago do Chile, em colaboração com a Universidade do Chile. Isso muito 

contribuiu para a difusão da bioética em todos os países da América Latina, pois as atividades 

desse Programa Regional são descentralizadas exatamente para servir a todos os países 

membros da Organização Pan-Americana de Saúde (MAINETTI; PEREZ, 2007; CORREA, 

2008). 

Tanto é assim que esse Programa Regional de Bioética acima  referenciado, atualmente 

configurado como Unidade de Bioética para a América Latina da OPS, foi projetado para ser 

uma política detalhada da bioética e de disciplinas a ela associadas, proporcionando a 

possibilidade de formação em bioética de diversos profissionais da região latina, notadamente 

após a criação, em 1996, do mestrado em Bioética em Cuyo, na Argentina, o que evidencia 

um marco da bioética na América Latina no tocante ao seu estudo consistente e aprofundado 

(ESCOBAR, 2007; MAINETTI; PEREZ, 2007), que aos poucos vai configurando a sua  

transição do estágio da assimilação para a consolidação/recriação em solo latino.  

Assim é que, no início dos anos 1990, a bioética na América Latina passa a se 

consolidar e posteriormente se recriar, é o estágio em que ela, que até então se encontrava na 

América Latina, vai se tornando da América Latina, ou seja, após se consolidar em solo 

latino, a bioética se recria a partir dessa região e transforma-se em uma bioética genuinamente 

latina.  

Noutras palavras, pode-se dizer que adentrando como algo estrangeiro em nossa região, 

esse novo campo do saber aqui se expande e se transforma culturalmente, passando de uma 

bioética na América Latina, para uma bioética da América Latina. 
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Dentro desse contexto, várias publicações específicas sobre bioética passam a ser 

produzidas na América  Latina, tais como as revistas Argentinas Quirón, Cuadernos de 

Bioética, Vida y Ética, Bioética desde América Latina; as revistas mexicanas Medicina y 

Ética e Summa Bioética; as colombianas Persona y Bioética, Bioética Selecciones e a Revista 

Latinoamericana de Bioética; a chilena Acta Bioethica alusiva ao Programa de Bioética da 

Organização Pan-Americana da Saúde e a brasileira Bioética, do Conselho Federal de 

Medicina (CORREA, 2008). 

Com efeito, toda essa vasta produção científico-literária, essencial para consolidar a 

bioética latina, restaria impossibilitada de existir caso não fosse a criação de associações, 

sociedades, centros de estudos e programas de bioética que despontaram ao longo da América 

Latina, caracterizando fortemente o seu estabelecimento em nossa região. 

Nesse aspecto, sem a pretensão de exaurir, destacam-se algumas dessas sociedades, 

associações, centros de estudos e programas de bioética na América Latina, que, em nosso 

sentir, foram fundamentais para que a bioética se desenvolvesse e se recriasse com vistas a 

um campo do saber que efetivamente refletisse as particularidades locais da região latina, 

dentre elas os fatores que conduzem à mistanásia, que, como dissemos no início desse 

capítulo trata-se de um neologismo de criação da bioética brasileira, a partir da América 

Latina e para a América Latina. Desse modo, sucintamente, discorreremos sobre algumas 

dessas organizações, pois, a partir delas é que se transformou uma bioética na América Latina 

para outra: a da América Latina. 

Como anteriormente declinado, a Argentina foi o primeiro país que proporcionou o 

ingresso da bioética em terras latinas e isso ocorreu exatamente através da criação do Instituto 

de Humanidades médicas da Fundação Mainetti, que, inserindo inicialmente temas bioéticos  

através de conferências, conseguiu alçá-la à categoria de disciplina acadêmica autônoma, 

propiciando a criação da Escola Latino-americana de bioética, que, ao cultivar continuamente 

a bioética enquanto disciplina, incitou a abertura de diversas associações, centros de estudos e 

programas de pós-graduação nessa área (MAINNETI; PEREZ, 2007). 

Dentre essas associações, centros e programas de pós-graduação argentinos, Mainneti e 

Perez (2007) destacam os seguintes: a) Associações: Associação Argentina de Bioética e 

Associação Argentina de Investigações Éticas; b) Centros de Estudos: Centro Cuyano de 

Estudos Bioéticos; Centro de Investigações Bioéticas da Universidade Nacional do Sul; 

Centro de Bioética da Universidade Católica de Córdoba e Centro de Bioética da 

Universidade Juan Agustín Maza; c) Programas de Pós-graduação: Os mestrados em Bioética 

das Faculdades de medicina da Universidade de Buenos Aires, da Universidade Nacional de 
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Córdoba e da Universidade Nacional de Cuyo; mestrado em Ética Aplicada com concentração 

em Bioética pela Universidade de Lanús e pela Faculdade de Filosofia da Universidade de 

Buenos Aires. Mestrado em Bioética Legal pela Faculdade de Ciências Jurídicas e Sociais 

pela Universidade Nacional de La Plata. 

Em outro país latino, a Colômbia, a contribuição para a expansão e consolidação da 

bioética iniciou-se com a Associação Colombiana de Faculdades de Medicina e continuou 

com o Centro Nacional de Bioética (CENALBE), responsável pela fundação da Federação 

Latino-Americana de Instituições de Bioética (FELAIBE). Esse Centro de Bioética 

colombiano também foi responsável pela criação de programas de especialização em Bioética 

na Universidade El Bosque, em Bogotá, como também de cursos de graduação e de pós-

graduação nas cidades de Cali, Medellín e na própria capital Bogotá, sendo institucionalizado 

o primeiro doutorado em bioética do país nesta Universidade no ano de 2006, (CORREA, 

2008; ESCOBAR, 2007). 

Igualmente, é relevante destacar a iniciativa do então decano do curso de medicina e ex-

reitor da Universidade Nacional da Colômbia Fernando Sanchez Torres, que fundou o 

Instituto Colombiano de Estudos Bioéticos (ICEB), importante entidade latina a qual até hoje 

mantém ativo os debates alusivos à temática bioética, inclusive sobre questões macrobioéticas 

(ESCOBAR, 2007; CORREA, 2008). 

Ressalte-se que outros programas de bioética colombianos foram criados em diversas 

Universidades auxiliando a promoção e consolidação da bioética na região latina. Dentre 

essas Universidades, destacam-se a de Antioquia, a Nacional da Colômbia, a Católica de 

Manizales e a de Mariana de Pasto (TRIANA, 2002). 

Por sua vez, a bioética no Peru foi difundida através da Associação Peruana de Bioética 

(ASPEBIO) que, através de estudos interdisciplinares dedicou-se à análise dos problemas 

éticos gerados pela tecnologia moderna, tendo como alguns dos seus objetivos promover, 

apoiar e divulgar o ensino da bioética nas faculdades de medicina e nas instituições de saúde, 

incentivando a criação de institutos e centros de bioética, além de fomentar a pesquisa e 

difusão desse movimento humanista por meio do estabelecimento de relações com diversas 

organizações latinas dentre elas as Universidades de Anahuac, no México e do Rio Grande do 

Sul, no Brasil (ZULOAGA, 2007). 

Já no Chile, a bioética não despertou inicialmente qualquer interesse por parte dos 

filósofos, tendo as reflexões teóricas alusivas a ela realizadas principalmente por médicos 

chilenos humanistas, os quais se debruçaram profundamente sobre a ética filosófica para 

refletir sobre questões médicas, de forma que os primeiros centros bioéticos chilenos foram 
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criados nas principais escolas médicas que expandiram suas atividades e passaram a oferecer 

programas de pós-graduação stricto sensu (KOTTOW, 2007). 

Dentre esses centros, destaca-se o Centro Interdisciplinar de Bioética da Universidade 

do Chile, por ter sido ele o responsável pela elaboração de um dos primeiros manuais de 

bioética. Todavia, apesar de academicamente relevante esse tratado, o marco da bioética 

chilena foi o acordo firmado entre a referida Universidade, o Governo chileno e a 

Organização Pan-americana de Saúde, com vistas a criar o Programa Regional de Bioética e 

com isso promover estudos e atividades bioéticas por toda a América Latina e Região do 

Caribe (KOTTOW, 2007). 

Nesse sentido, a divulgação e promoção da bioética não se limitaram às fronteiras 

chilenas, mas se expandiram por toda região latina contribuindo para uma difusão contínua e 

permanente da bioética por todos os países latinos, consolidando e firmando esse campo do 

saber neste solo, sendo um verdadeiro marco da consolidação bioética na América Latina 

(ESCOBAR, 2007). 

Com relação ao desenvolvimento da bioética no Brasil, o mesmo é considerado tardio, 

pontual e retraído, pois enquanto na década de 1970 emergiam no mundo as discussões 

temáticas bioéticas, no Brasil vivenciava-se um regime político autoritário, com restrições à 

liberdade, permeado de torturas e mortes de pessoas tidas como “subversivas”. 

Sob esse influxo, reprimiu-se o debate aberto sobre ideias e comportamentos no âmbito 

acadêmico e científico-universitário brasileiro, de modo que as questões de cunho 

humanístico não tiveram espaço para prosperar e, inibidas que foram,  somente passam a ser 

debatidas com o processo de redemocratização brasileiro na década de 1980 (HOSSNE; 

ALBUQUERQUE; GOLDIM, 2007). 

Em 1988, o cenário brasileiro modifica-se com a promulgação da Constituição de 1988, 

a chamada “Constituição Cidadã”, direitos fundamentais individuais e sociais foram 

incorporados em seu conteúdo normativo, a dignidade da pessoa humana, mais do que fonte 

principiológica, foi alçada como um dos fundamentos da República Federativa do Brasil. 

Esses e outros acontecimentos15 conceberam um ambiente adequado para o advento da 

bioética no Brasil. 

                                                 
15 Segundo Hossne, Alburquerque e Goldim  (2007) com a redemocratização brasileira, afora a inquestionável 
importância da promulgação da Constituição de 1988 e os direitos fundamentais nela insertos, vários 
acontecimentos auxiliaram despontar a bioética no país, a 8ª Conferência Nacional de Saúde que propicia a Lei 
Orgânica de Saúde e a implantação do Sistema Único de Saúde; a revisão do Código de Ética médica que passou 
a incorporar os princípios preconizados por Bechaump e Childress (autonomia, beneficência, não maleficência  e 
justiça); a criação do Conselho Nacional de Saúde e a expedição de sua primeira resolução estabelecendo 
diretrizes sobre pesquisas em seres humanos.  
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A bioética brasileira se descobre nos anos 1990, ou seja, vinte anos depois de terem sido 

instauradas as discussões da bioética em seu nascedouro norte-americano e dez anos após já 

terem se estabelecidos os estudos bioéticos em solo latino, mais precisamente na Argentina, 

através da Fundação Mainetti, como anteriormente se mencionou. 

  Não obstante, embora tardia, a bioética no Brasil rapidamente se expandiu, pois vários 

grupos de estudos iniciaram as discussões e debates acerca de questões envolvendo a bioética 

na órbita da saúde com vistas à humanização desta, de modo que, capitaneados pelos 

camilianos, ordem religiosa atuante na área da saúde, foram realizados na cidade de São Paulo 

com a participação de diversas universidades e instituições hospitalares, congressos anuais 

sobre bioética e saúde, sendo abordadas, no primeiro, as questões bioéticas emergentes no 

início da vida, o seguinte sobre a morte e o morrer, o terceiro aprofundando temas sobre 

bioética e genética e o quarto sobre a bioética e os impactos da globalização (PESSINI; 

BARCHIFONTAINE, 2007). 

Como reforço ao desenvolvimento da bioética brasileira, sob a liderança do Prof. 

William Saad Hossne surge informalmente no ano de 1992, na Universidade Estadual Paulista 

(UNESP) em Botucatu/SP, a Sociedade Brasileira de Bioética (SBB), cuja fundação foi 

oficializada no início de 1995, mas, desde o início das suas atividades sempre agregou 

inúmeros pesquisadores das ciências da saúde e humanas, com diferentes formações 

acadêmicas, de modo que a sua instauração pode ser considerada um dos marcos mais 

importantes da bioética no Brasil, pois, responsável por iniciativas institucionais mais 

expressivas relacionadas à bioética no país, foi através dessa sociedade que o movimento 

bioético brasileiro se expandiu e se fortaleceu (GARRAFA; PESSINI, 2004). 

A Sociedade Brasileira de Bioética, no desempenho do seu papel de promover e 

expandir a bioética enquanto área do saber, afora incentivar a criação de várias seccionais 

suas nos Estados brasileiros, passa a realizar diversos congressos com debate amplo e 

diversificado sobre a bioética e, ao completar dez anos de existência inicia uma publicação 

própria com periodicidade trimestral, a Revista Brasileira de Bioética, que recebe produção 

científica dos bioeticistas brasileiros e, na condição de associada à Federação Latino-

americana e do Caribe de Instituições de Bioética (FELAIBE) e Associação Internacional de 

Bioética (IAB), mantém um intenso diálogo com associações bioéticas estrangeiras 

(GARRAFA, 2000; PESSINI; BARCHIFONTAINE, 2007). 

Outra importante entidade com inegável contribuição ao desenvolvimento teórico da 

bioética no Brasil é o Conselho Federal de Medicina (CFM), porquanto foi responsável pela 

edição e publicação da primeira revista de bioética brasileira intitulada Bioética, que, desde 



55 
 

 

1993 vem abordando questões prioritariamente na área da ética médica. No entanto, com o 

amadurecimento epistemológico bioético brasileiro, passou a conceder espaço para o debate 

de assuntos não necessariamente envolvendo essa abordagem restrita, mas questões macro-

bioética-sociais de igual ou até de maior relevância do que os conflitos clínicos individuais. 

Nesse aspecto, Hossne (2007) destaca que a revista Bioética significou um importante 

incentivo à reflexão brasileira na área, pois afora contar com um Conselho Editorial composto 

por pessoas de diferentes áreas de formação, permitiu evidenciar cabalmente a pluralidade 

intrínseca à bioética, ou seja, proporcionou um debate bioético amplo e transdisciplinar, 

ensejando uma ampliação das reflexões bioéticas para além da ética clínica, o que 

posteriormente vai dar azo a uma bioética brasileira voltada para a reflexão das questões 

macrossociais, tais como o racismo, a desigualdade e a exclusão social, violência e outros 

elementos que promovem o ambiente propício para a ocorrência da mistanásia.  

Assim, a bioética vai despontando e se desenvolvendo em solo brasileiro e, apesar de 

tardia, desenvolveu-se rapidamente em poucos anos, sendo inserida em diversas universidades 

como disciplina acadêmica em cursos de graduação, como também foram  criados em 

diversos Estados brasileiros e no Distrito Federal programas de pós-graduação lato e stricto 

sensu, e, neste último caso, tanto na categoria de mestrado, como na de doutorado. 

A bioética brasileira ao se expandir e se desenvolver conquistou o respeito e a 

admiração de outros países, de modo que teve fundamental importância no processo de 

transformação da bioética na América Latina para uma bioética da América Latina, ou seja, 

na bioética com uma dimensão social, distinta da hegemônica Bioética Clínica, “Made in 

USA”, sendo essa temática que iremos abordar a seguir, visto que, em nossa ótica, essa 

bioética de cunho social e  índole contra-hegemônica é que possibilitara a reflexão da 

mistanásia enquanto fenômeno bioético e social. 

Durante o estágio de consolidação da bioética na América Latina, foram diagnosticados 

diversos problemas oriundos desse “transplante” em terras latinas, pois afora a divergência 

cultural entre os povos latinos e norte-americanos, os dilemas latinos não encontravam espaço 

na análise da bioética “Made in USA” “transplantada” para as nações latinas, e, como não 

poderia ser diferente, passou a ser essa “bioética transplantada” duramente criticada no seu 

modo de abordagem para a resolução dos problemas nesses países latinos, sendo esse o marco 

em que a bioética na América Latina  passa a ser recriada e transformada em uma bioética da 

América Latina, e, como dito antes, o Brasil através dos seus bioeticistas,  teve papel 

essencial nesse momento histórico bioético. 
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Logo de início, a bioética no Brasil, diante da ausência de centros de estudos e pesquisas 

e de uma produção científica nacional, recebeu, assim como nos outros países latinos, a 

importação de propostas teóricas formuladas nos Estados Unidos, em especial a do 

principialismo,  face à praticidade de sua aplicação aos casos concretos.  

Voltado à solução de problemas alusivos a dilemas éticos individuais na prática clínica e 

de pesquisa, esse formato reducionista permaneceu predominante por mais de vinte anos na 

reflexão bioética brasileira, acarretando graves implicações, pois nesses moldes passou ela a 

ser vista em um caráter essencialmente deontológico, assessório e complementar aos códigos 

de ética, limitando-se a arbitrar sobre conflitos éticos provenientes de pesquisas e dos avanços 

biotecnológicos, fato que desagradou muitos bioeticistas brasileiros envolvidos em 

movimentos sociais, de modo que, considerando a extrema desigualdade social presente no 

Brasil, iniciou-se a formulação de propostas para adequar tal reflexão aos dilemas morais que 

afligem a sociedade brasileira e foi nesse aspecto que se iniciou uma forte crítica à teoria 

principalista direcionando um caminho para a sua superação (SIQUEIRA; PORTO; FORTES, 

2007).  

Foi assim que, no início dos anos 1990, gradativamente construiu-se um arcabouço 

bioético teórico próprio contextualizado consoante à realidade dos países latinos e é a partir 

dessas teorias desenvolvidas que a bioética, em especial a brasileira, passa a ser recriada e 

paulatinamente tornada contra-hegemônica, pois, determinados problemas de interesse 

bioético enfrentados pelo Brasil “não poderiam ser resolvidos apenas na clínica, uma vez que 

tinham origem na pobreza e na desigualdade social, na qual vivia a imensa maioria dos 

brasileiros” (SIQUEIRA; PORTO; FORTES, 2007, p. 163). 

Sob esse influxo, Volnei Garrafa (2000) esclarece que em seus primeiros anos de 

existência, a bioética brasileira teve como referência conceitual a bioética principialista  

estadunidense, mas, na medida em que foram se implantando grupos de estudo e pesquisa 

bioéticos nas universidades, essa perspectiva começou a se modificar, pois, muito embora  

esses centros que a ela se dedicavam tomassem como suporte a teoria principialista, a partir 

de 1998 tiveram início novas propostas alternativas às correntes bioéticas tradicionais, de 

forma que a bioética ingressa em solo latino, passa a ser recriada e contra-hegemonicamente 

adaptada ao modo latino de ser, construindo uma nova bioética: a Bioética Social.  

A Bioética Social que abordaremos no presente trabalho relaciona-se com aquela 

bioética cujas preocupações vão mais além do que a esfera clínica e de pesquisa. Trata-se de 

uma bioética que possui um arcabouço que é construído sob uma perspectiva 
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macrossistêmica, cujas reflexões da vida superam as fronteiras clínicas impostas pelo 

principialismo, teoria na qual se arrima a Bioética Clínica16. 

Com efeito, os problemas (bio)éticos constatados nos países do Norte (Centrais) e do 

Sul (Periféricos e semiperiféricos), são distintos e como tal necessitam que sejam analisados 

de forma diversa, daí porque a bioética a ser contextualizada e praticada na América Latina 

não pode ser a mesma permeada em seu nascedouro norte-americano.  

Tanto é assim que, Miguel Kottow (2006) ao criticar a “importação” da teoria 

principialista na América Latina assevera que essa região vive uma cultura própria e uniforme 

entre suas nações-membros que a conduzirá a um discurso moral autóctone, de modo que 

bioeticistas latinos pecaram por fidelidade ao principialismo e pela tentativa de aqui adotá-lo, 

fato que, segundo o autor, não faltaram motivos de arrependimento por essa transculturação. 

Por essa razão afirma-se que o grande desafio dos bioeticistas latinos é desenvolver uma 

bioética que corrija as falhas de outras construções teóricas aqui implantadas, visto que a 

concepção de uma bioética em um aspecto limitado ao estudo de casos deontológicos, 

desconsiderando a pobreza e a exclusão social inerente à América Latina, jamais poderia 

corresponder aos anseios de uma vida humana digna de ser vivida (PESSINI; 

BARCHIFONTAINE, 2012).  

Sob esse influxo, tendo em vista a extrema desigualdade no Brasil, cruamente apontada 

por esses movimentos, os bioeticistas brasileiros passaram a formular propostas que melhor 

atendessem aos dilemas morais que afligiam a nossa comunidade. Tal preocupação alimentou 

um processo de crítica e revisão epistemológica direcionado à superação da visão 

principialista hegemônica. 

Por outro lado, é válido ressaltar que a criação da Sociedade Brasileira de Bioética  

(SBB) em 1995, juntamente com a implementação de cursos de bioética no âmbito da pós-

graduação ao longo do país, foram cruciais para agregar a esse novo campo do saber 

profissionais de diversas áreas, tais como Direito, Antropologia, Sociologia, Ciência Política, 

propiciando ainda mais uma reflexão social latina para problemas marcadamente latinos. 

Nesse contexto, algumas escolas da bioética brasileira se desenvolveram e passaram a 

apresentar um relevante papel no debate dos problemas que afligem maciçamente a população 

latina, tais como desigualdade, exclusão e injustiça social, de modo que seus aportes teóricos 

foram desenvolvidos considerando a realidade desse povo, razão pela qual pode-se dizer que 

                                                 
16 Conforme esclarecido anteriormente, a denominação Bioética Clínica foi adotada no presente trabalho para 
representar a bioética hegemônica “made in USA”, vale dizer, uma bioética principialista voltada essencialmente 
para os conflitos morais oriundos na relação médico/pesquisador e paciente/pesquisado, ou seja, controvérsias 
morais na seara clínica e de pesquisa, não abrangendo as questões macrobioéticas.  
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tais escolas integram aquilo poderíamos chamar de um movimento bioético contra-

hegemônico materializado através da Bioética Social.  

Mas quais seriam essas escolas? Poderiam elas auxiliar na compreensão e reflexão das 

causas que fomentam o surgimento das situações que ocasionam a mistanásia? Partindo 

desses questionamentos passamos discorrer sobre tais escolas, o que elas abordam e quais os 

seus precursores.  

 
3.2 ESCOLAS BIOÉTICAS BRASILEIRAS 

 
Antes de iniciarmos as abordagens acerca das escolas bioéticas brasileiras, destacamos 

que nos ateremos somente àquelas cujas linhas temáticas de pesquisa, ainda em construção, 

estejam voltadas para uma dimensão não somente contemplativa da vida na esfera clínica e de 

pesquisa médica, mas que estejam voltadas para uma perspectiva ampla e inclusiva, ou seja, 

inseridas no contexto construtivo da Bioética Social, anteriormente mencionada. Nesse 

sentido, discorreremos sobre as seguintes Escolas: a) Bioética da Teologia da libertação; b) 

Bioética Crítica de inspiração feminista; c) Bioética feminista e anti-racista; d) Bioética de 

Proteção; e) Bioética de Intervenção. 

 
3.2.1 Bioética da Teologia da Libertação 
 

A Escola da Bioética da Teologia da Libertação tem como vanguardista o bioeticista 

Márcio Fabri dos Anjos, criador do neologismo “mistanásia”, termo ineditamente usado em 

seu artigo intitulado “Eutanásia em chave de libertação”, publicado no ano de 1989, no qual 

remete a expressão “mistanásia” a uma morte infeliz, dolorosa, provocada de forma lenta por 

sistemas e estruturas que sutilmente incitam essa prática (ANJOS, 1989).  

Segundo ele, a busca da interpretação da vida nas dimensões espirituais do ser humano 

concebe a teologia como uma importante parceira para a construção da bioética e a teologia 

da libertação tem um relevante papel nesse aspecto, pois capta o clamor da humanidade por 

justiça, traz o sofrimento dos desfavorecidos para a metodologia da sua reflexão teórica, 

coloca a opção pelos pobres na linha de coerência com a fé cristã e procura desenvolver um 

meio de análise para visibilizar a trama da injustiça, de modo que as suas diretrizes são 

aproveitadas pela bioética “no vigor com que se enfatiza a dignidade dos pobres e 

vulneráveis; o respeito que lhes é devido, em uma sociedade; a exigência ética de expressar 

tal respeito em termos de defesa e de promoção de suas condições de vida” (ANJOS, 2004, p. 

460). 
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Partindo da experiência das condições de vida dos países periféricos, essa Escola foi a 

primeira a reconhecer, de forma inequívoca, a vulnerabilidade na dimensão social, 

relacionando-a com a pobreza e com a exclusão, baseando-se na classificação dos conflitos 

como micro, midi e macrossocial, conforme a proporção na qual se manifestam (SIQUEIRA; 

PORTO; FORTES, 2007). 

Nesse sentido, Márcio Fabri dos Anjos (2002) esclarece que os conflitos éticos 

enquadrados na categoria microssocial são aqueles alusivos a impasses derivados nas relações 

familiares, como também as existentes entre médico e paciente, ou seja, a questões 

interpessoais; na midissocial, seriam questões relacionadas a grupos de pessoas expostas a 

risco, como também relacionado a grupos de pessoas e seu meio ambiente; por fim, na 

macrossocial, estariam compreendidas as grandes questões sócio-estruturais, tais como 

organizações políticas da área da saúde, investimentos nas pesquisas e a socialização dos 

recursos econômicos. 

Com efeito, essa corrente temática da bioética brasileira verifica ser o Brasil e os demais 

países latinos, um ambiente adequado para sua atuação, pois um dos principais focos da sua 

atenção são aquelas pessoas menos abastadas econômica e estruturalmente desamparadas que 

são vítimas das desigualdades sociais fortemente presente nesses países (OLIVEIRA; 

VILLAPOUCA; BARROSO, 2006). 

Tanto é assim que a Teologia da Libertação, suporte teórico dessa Escola, “foi gestada 

no ventre sofrido do continente latino-americano” e “tem sua atenção voltada para o 

sofrimento dos excluídos e marginalizados socialmente” de modo que “defende com 

determinação a dignidade dos pobres e vulneráveis e não o faz guiada por proposições 

abstratas, mas sim apontando os responsáveis pelas mazelas sociais e identificando caminhos 

para a libertação” (SIQUEIRA; PORTO; FORTES, 2007, p. 175). 

Segundo Márcio Fabri dos Anjos (2008), a Teologia da Libertação tem sido uma forte 

aliada da bioética latina em vários aspectos, dentre os quais, além das interpretações éticas 

nos importantes âmbitos das pesquisas biotecnológicas e práticas clínicas, proporcionou a ela 

um alcance reflexivo acerca das estruturas e sistemas sociais, de forma que permitiu à bioética 

desenvolver uma capacidade de se indignar frente às iniquidades e injustiças sociais, 

desafiando-a a introduzir em seu estatuto epistemológico, como a outra face da autonomia, as 

dimensões da fragilidade e vulnerabilidade do ser humano, contribuindo para que a bioética 

latina tenha uma vigorosa voz nas questões macrossociais e, conduzida pela equidade, seja 

intensamente humanitária. 
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Diante desse cenário, verifica-se que a Escola Bioética da Libertação possui um 

contributo importante na expansão da reflexão macrosocial da bioética, e, consequentemente, 

das circunstâncias que conduzem ao surgimento da mistanásia, porquanto tem suas 

preocupações e contemplações voltadas para as pessoas que são vítimas da desigualdade e 

exclusão social, pois considera que “a doença e a morte têm raízes sociais na fome, na 

insalubridade da moradia, na falta de saneamento básico”, como também “nas precárias 

condições de trabalho, na falta de educação sobre cuidados sanitários e mesmo na falta de 

condições econômicas para pô-los em prática”, sendo o seu objetivo buscar responder esses 

dilemas cotidianos que afligem a legião de excluídos da sociedade brasileira (SIQUEIRA; 

PORTO; FORTES, 2007, p. 175). 

 
3.2.2 Bioética Crítica de inspiração feminista 

 
A Escola da Bioética Crítica de inspiração feminista emerge como uma resposta a 

determinadas questões éticas relacionadas à saúde e ao papel da mulher na sociedade e tem 

como defensoras as bioeticistas Débora Diniz e Marilena Corrêa (OLIVEIRA, 

VILLAPOUCA, BARROSO, 2006). 

A aproximação e a conexão entre a bioética e o feminismo se deram a partir do 

momento em que se constatou o fenômeno da tomada dos corpos femininos por aquilo que 

Michel Foucault (2005) denominou de biopoder17, ou seja, o controle individual dos corpos, o 

poder sobre suas vidas que torna o corpo feminino o objeto de múltiplos desejos e normas, em 

particular aqueles decorrentes da excessiva medicalização e regulação decorrente das 

intervenções no âmbito reprodutivo, maltratando e inferiorizado as mulheres com práticas 

abusivas que vão desde o tratamento inadequado e desrespeitoso nos serviços de saúde até a 

estrutura ideológica que as tornam reféns da retórica dominante e impositiva da maternidade 

(BANDEIRA; ALMEIDA, 2008). 

                                                 
17 Para Foucault, o poder sobre a vida desenvolveu-se através de dois polos que se interligam: um centrado no 
corpo como máquina, no seu adestramento, na sua manipulação para ampliar suas aptidões e extorquir suas 
forças, tornando-o concomitantemente dócil e útil. O outro polo é focado no corpo como espécie, no homem 
enquanto ser, onde os “corpos são relocados nos processos biológicos de conjunto”, ou seja, o poder sobre a vida 
passa a centrar-se na disposição dos corpos, nos nascimentos, na saúde e, até mesmo, na duração de vida das 
pessoas. Assim, na visão foucaultiana, há dois polos dos quais se desenvolveu a organização do poder sobre a 
vida: um individual (a disciplina do corpo) e outro coletivo (regulação da população). O primeiro chamado por 
ele de biopoder, ao passo que o segundo foi denominado de biopolítica, sendo esta instalada e dirigida à 
multiplicidade de pessoas, não se resumindo a corpos individuais, mas uma massa global, que é afetada por 
processos de conjunto que são próprios da vida, tais como nascimento, morte, doença, direcionando-se não mais 
ao homem-corpo, mas ao homem-espécie (FOUCAULT, 2005). 
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Nesses termos, poderia supor em uma análise perfunctória que a bioética de inspiração 

feminista se preocuparia tão somente com temas vinculados exclusivamente às mulheres na 

sociedade, o que não é verdade, pois “a bioética feminista, antes de se reduzir à questão das 

mulheres, faz parte de um projeto mais audacioso de resgate dos tradicionalmente postos à 

parte dos estudos éticos: os oprimidos” (DINIZ; VÉLEZ, 1998, p. 263).  

Assim, inserida no rol das denominadas teorias críticas da bioética18, a Bioética Crítica 

de inspiração feminina permitiu que determinadas situações e abordagens tradicionalmente 

invisibilizadas pelos preceitos éticos universalizantes do principialismo e da ética 

deontológica, fossem postas na roda de discussões sociais e acadêmicas, fato que demonstrou 

que quando se encontram presentes contextos de profunda desigualdade social, em que 

oprimidos mesclam-se aos vulneráveis, é impossível falar-se em princípios absolutos 

mediadores de conflitos morais, de modo que a tarefa da bioética deveria ser a investigação e 

desenvolvimento de mecanismos éticos interventivos frente a todos os tipos de desigualdade 

social (DINIZ; GUILHEM, 1999).    

Noutras palavras, para a referida Escola, a bioética não teria como tarefa fundamental a 

“apresentação do mapa ético de como a humanidade deveria ser – se regida pela beneficência, 

não maleficiência, justiça ou autonomia”, os chamados “princípios de Georgetown”, mas 

deveria buscar “por mecanismos de reparação social da vulnerabilidade moral que tornem 

esses princípios eficazes” (DINIZ; GUILHEM, 1999). 

A bioética na perspectiva do feminismo se configurou a partir de investigações 

pluridisciplinares efetuadas entre os questionamentos relativos aos valores suscitados pelo 

desenvolvimento da sociedade, em particular, da condição humana, identificando-se, pois,  

esse pensamento feminista, com a tendência teórica bioética cujos objetos de reflexão são a 

exclusão social de grupos, as diversas vulnerabilidades existentes na sociedade, o racismo, a 

saúde pública, ou seja, questões amplas e socialmente abrangentes, de modo que essa linha 

feminista na bioética “é uma das teorias que chega mesmo a ser nomeada de revolucionária 

por trazer consigo os conceitos de gênero, raça, etnia, geração, vulnerabilidade e submissão 

dos direitos humanos” (BANDEIRA; ALMEIDA, 2008, p. 177). 

Não obstante, Diniz e Guilhem (1999) esclarecem que, apesar da bioética de inspiração 

feminista possuir um corpo crítico às teorias bioéticas imperantes, isto não significou a 

                                                 
18 Uma das perspectivas das chamadas teorias críticas da bioética, além de questionar a hegemonia e eficácia do 
principialismo para a resolução de conflitos morais macros, é apontar para a necessária demarcação de fronteiras 
de situações em que a autonomia dos indivíduos pode ser mascarada pela coerção da sua vontade por diversos 
fatores (pobreza, fome, exclusão e desigualdade social) evidenciando um dos aspectos da vulnerabilidade 
humana.   
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inexistência de uma certa sedução por algumas ideias preconizadas no principialismo de 

Beauchamp e Childress (2011), fato que levou à acomodação do movimento bioético 

feminista que decorreu do fato que certos pressupostos do principialismo tocavam em 

questões alusivas ao estudo do gênero.  

Com efeito, a filósofa norte-americana Susan Wolf, autora do livro Feminismo e 

Bioética, constatou que o tradicional afastamento da bioética dos estudos do gênero e até 

mesmo dos debates éticos feministas não se deu por acaso, pois,  na sua ótica, tal resistência 

deve-se em face daquilo que ela chamou de “estrutura profunda da bioética”, a qual 

corresponderia ao conjunto ideológico que sustenta a bioética hegemônica de paradigma 

principialista, que desconsidera as diferenças individuais e contextuais, sendo exatamente esse 

arcabouço ideológico o responsável por inspirar teorias éticas formadas por pressupostos 

absolutos ocidentais (euro-americano), racista (branco) classista (capitalista) e sexista 

(masculino) (WOLF apud DINIZ; GUILHEM, 1999). 

Para a referida autora, esse “muro de separação” entre o feminismo e a bioética 

hegemônica se estabeleceu em razão de determinadas circunstâncias dentre as quais estariam 

identificadas a preferência dessa bioética hegemônica por regras/princípios que ignoram as 

diferenças individuais/contextuais, como também a preferência pelo individualismo liberal 

que ofusca e invisibiliza a importância dos grupos sociais (DINIZ; GUILHEM, 1999). 

Nessa linha de raciocínio, percebe-se que essa segregação não somente atinge a questão 

do feminismo, mas, segundo Susan Wolf, conduziu a bioética a um elitismo, sendo seus 

princípios referenciados de forma descontextualizada e isolada de outras áreas do 

conhecimento, de modo que a consequência mais imediata e perversa desse modo de pensar 

bioético é que só algumas vozes e interesses foram incluídos na pauta bioética, deixando de 

fora um grupo de indivíduos tradicionalmente tido como oprimidos e vulneráveis (DINIZ; 

GUILHEM, 1999). 

Dessa forma, a bioética feminista vem contundentemente reivindicando uma 

reorganização da estrutura do paradigma bioético hegemônico. Sua argumentação central é, 

assim, lastreada na crítica da inadequação de alguns dos princípios básicos desse paradigma 

dominante no tocante a contextos de desigualdade, não somente restritos ao gênero e ao sexo. 

Estende-se ainda a outras minorias sociais ou outras formas e padrões de dominação, sejam 

eles econômicos ou étnicos, de modo que “a bioética feminista, tal como outras teorias 

bioéticas que têm o pluralismo moral como suporte, propõe uma subversão da ordem moral, 

pois sem ela a bioética continuará a servir antes aos interesses dos privilegiados do que aos 

dos oprimidos” (DINIZ; VÉLEZ, 1998, p. 260). 
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Assim, resta claro que a teoria preconizada por essa Escola não se limita a uma defesa 

em prol das mulheres e, tal como a Escola de feminista/antirracista que abordaremos adiante, 

os fundamentos ultrapassam as questões de gênero/raça e se estende a todos que são 

vulnerabilizados por um sistema que fomenta uma estrutura de desigualdade e segregação 

social. 

Desse modo, assim como não se deve considerar a bioética feminista sexista, também 

não se pode restringir a aplicação da bioética de inspiração antirracista às questões raciais ou 

étnicas, pois ambas as Escolas contemplam os direitos e a dignidade das populações 

subjugadas e inferiorizadas por moralidades historicamente poderosas e intolerantes, de forma 

que, mais do que defender a condição feminina, dos direitos das minorias raciais e de 

interesses de grupos socialmente não hegemônicos, tanto a Escola crítica de inspiração 

feminista, como a Escola feminista/antirracista, que abordaremos com mais detalhes a seguir, 

representam, ambas, uma nova onda reflexiva da bioética, através da qual aqueles 

historicamente invisibilizados nos estudos éticos, sejam mulheres, crianças, idosos, minorias 

étnicas/raciais, deficientes físicos/mentais e pobres, passam todos a integrar a pauta das 

análises e discussões bioéticas desse pensamento contra-hegemônico ainda em construção 

(DINIZ; GUILHEM, 1999). 

 
3.2.3 Bioética feminista e antirracista 

 
Essa Escola tem como expoente a bioeticista Fátima Oliveira, a qual defende a 

necessidade de atuação de movimentos antirracista e feminista na bioética, visando à 

superação da ética racista, machista e anti-mulher que, segundo ela, impera na bioética 

contemporânea, e cujos espaços informais e institucionais são feudos masculinos e brancos, 

de modo que cabe o enfrentamento de tais situações no sentido de se adotar uma postura não-

sexista, antirracista e libertária, sob pena de a bioética tornar-se cúmplice da equivocada ideia 

de que há seres humanos superiores a outros (OLIVEIRA, 2004).  

Para a bioeticista acima referenciada, existem dificuldades teóricas e políticas que 

perpassam a bioética enquanto movimento social, as quais são denominadas de “defeitos de 

origem”, dentre os quais se destacam os ranços patriarcais que excluíram as mulheres da 

teorização oficial da ética e o fato de que a bioética tem contemplado em suas reflexões o ser 

humano abstrato, não recortado por sexo/gênero, raça/etnia e classe social, o que conduz ao 

esquecimento de situações aéticas existentes na sociedade contemporânea que ressoa 

pesadamente no pensar e fazer bioética, tais como o fenômeno pancultural da opressão de 
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gênero, o recrudescimento do racismo e da xenofobia, bem como os preconceitos e 

discriminações provenientes de classes sociais (OLIVEIRA, 2004). 

Com efeito, as análises e reflexões dessa Escola partem do pressuposto de que mulheres 

e negros estão inseridos em grupos de perceptível desvantagem no acesso aos bens da vida. 

Esse fato os conduz a um viver indigno, impondo o deslocamento dessas questões para a 

discussão e o debate das questões pela bioética, não podendo esta, enquanto área do 

conhecimento que discute a ética na vida, permanecer inerte e indiferente à situação desses 

grupos indiscutivelmente vulneráveis.  

Sem embargo, a precursora dessa Escola pontua ser a pobreza uma base material 

individual e coletiva para a manifestação da vulnerabilidade em seus diversos aspectos 

(social, cultural, étnico, político, econômico, educacional e da saúde), sendo facilmente essa 

vulnerabilidade transformada em desigualdade que inviabiliza a autonomia dos sujeitos 

sociais, levando-se a concluir que a pobreza não pode estar fora do debate bioético, porquanto 

“a pobreza e a fome são impedimentos ao exercício do direito de se desenvolver em plenitude 

as potencialidades genéticas com as quais nascemos, seja por desnutrição, seja por morte 

precoce” de modo que a pobreza “deve ser contextualizada e reatualizada a cada momento 

que nos referimos a ela, lembrando que as pessoas pobres são catalogadas como populações 

supérfluas, alijadas do mercado de consumo e trabalho, logo descartáveis”, portanto “a 

pobreza é um assunto básico e relevante para a bioética” (OLIVEIRA, 2004, p. 346 e 349). 

Assim, verifica-se, sem maiores dificuldades, a preocupação e o propósito dessa Escola 

– assim como da Escola crítica de inspiração feminista abordada anteriormente – em ampliar 

a esfera de atuação da bioética para além do campo clínico e de pesquisa médica, de modo a 

incluir questões sociais, no presente caso, alusivas à vulnerabilidade que se faz presente no 

gênero e na raça. 

Considerando tratar-se a bioética mais do que uma simples disciplina acadêmica, mas 

em um verdadeiro movimento social, a Bioética Feminista e Anti-racista aprofunda a 

discussão acerca do feminismo/racismo e impõe severas críticas tanto à ausência no âmbito 

bioético de debates envolvendo essas temáticas, como também ao “generalismo ético” que as 

invisibiliza, como afirma Fátima Oliveira ao aduzir que: 

 
As supostas “boas intenções” dos discursos que primam pelo generalismo 
ético não bastam diante de opiniões científicas e práticas de cuidados e de 
pesquisas distorcidas e historicamente construídas a respeito das mulheres, 
das vítimas de racismo e do menosprezo pelos pobres. Caem no vazio, 
perdem o sentido e viram figura de retórica palavras como poder, injustiça, 
vulnerabilidade, exclusão social, proteção, autonomia e equidade, se a 
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bioética, militante e institucionalizada, não reorientar a sua caminhada, 
saindo do pseudo-apoliticismo ruma à luta pelo empoderamento (vez e voz) 
das pessoas oprimidas (OLIVEIRA, 2004, p. 363).  

 
Ademais, para essa Escola, caso a bioética, nos seus moldes hegemônicos hodiernos, 

continue a optar em invisibilizar pessoas submetidas à opressão de gênero, cor, raça, etnia e 

de classe, em nome “do bom e do melhor” para humanidade, sem questionar qual a 

humanidade está excluída “do bom e do melhor”, como também em insistir que as pessoas 

vulneráveis e oprimidas sejam, no máximo, elementos de sua pesquisa e algumas vezes 

merecedoras de apenas solidariedade abstrata, como atualmente ocorre, pode-se dizer que ela 

perderá a razão do seu existir e do seu fundamento maior de justiça (OLIVEIRA, 2004). 

Nesse sentido, verifica-se mais e mais a necessidade de se repensar e se recriar uma 

bioética que contemple essas questões e que não esteja a serviço de interesses individuais, 

como observado no pensamento acima delineado, daí porque, assim como as demais Escolas 

bioéticas já referidas, a Escola Bioética Feminista e Antirracista, integra as chamadas teorias 

críticas da bioética, de cunho contra-hegemônico e constitui no que vimos denominando neste 

trabalho de Bioética Social.  

Tanto é assim, que Débora Diniz e Dirce Guilhem (1999) destacam que, a aliança 

bioética-medicina representada pelo principialismo preconizado pela Bioética Clínica, vem 

sendo fortemente criticada para muitos bioeticistas compromissados com as chamadas teorias 

críticas, pois além de enfraquecer a bioética enquanto disciplina, haja vista o rebaixamento 

analítico das suas reflexões, tal aliança representa a quebra de compromisso da bioética com 

os seus próprios ideais, dentre os quais a pluralidade de vozes morais, de modo que não é este 

tipo de fazer bioético que os grupos e as pessoas socialmente vulneráveis necessitam para a 

defesa dos seus direitos e interesses, mas sim de uma bioética que rompa com as amarras da 

transcendência etnocêntrica da teoria principialista, sendo exatamente o caso da chamada 

Bioética Social que estamos aqui a defender. 

Nessa Bioética Social que agrupa as chamadas teorias bioéticas críticas, dentre elas as 

Escolas bioéticas que estamos aqui abordando, é que vamos encontrar possíveis instrumentos 

para contrapor o pensamento hegemônico voltado para o individualismo que silencia vozes 

contrárias a ele, de forma que é fundamental levar-se em conta as considerações propostas das 

perspectivas críticas da Bioética Social que se mostram compromissadas no combate à 

desigualdade e à opressão social tão marcante na região latina e que contribui para fomentar o 

surgimento de situações mistanásicas. 
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3.2.4 Bioética de Proteção  

 
A Bioética de Proteção, idealizada pelos bioeticistas Fermin Roland Schramm (2008) e 

Miguel Kottow (2006), igualmente compõe o rol da Bioética Social, possui forte índole social 

e, assim como as demais Escolas anteriormente abordadas, concebe duras críticas à postura da 

Bioética Clínica, seja no tocante ao demasiado enfoque por ela conferido aos problemas 

oriundos da relação médico-paciente, quer com relação à adoção da teoria principialista de 

cunho individual e limitado (OLIVEIRA, VILLAPOUCA, BARROSO, 2006). 

Conforme esclarece Shcramm (2012), a Bioética de proteção surgiu em razão da 

necessidade de se pensar uma forma de instrumento de mediação de conflitos morais distinta 

do tradicional principialismo bioético, considerando ser este demasiadamente abstrato e 

intrinsicamente identificado com a ética biomédica, logo, insuficiente para a reflexão dos 

conflitos morais concretos presentes na sociedade, de modo que a Bioética de Proteção 

origina-se com o propósito de refleti-los além da proposta de amparar a população de 

vulnerados e incapacitados, mas também de enfrentar as adversidades que assim os tornam.   

Nesta perspectiva, preconiza essa Escola a necessidade de ser elaborada uma perspectiva 

bioética que evite o reducionismo das suas reflexões, característica inerente ao principialismo, 

o qual se mostra ser incapaz de articular os problemas macroéticos aos do ser humano, de 

modo que, sob a ótica da Bioética de Proteção deve-se priorizar atenção para as categorias 

socialmente mais vulnerabilizadas através de ações afirmativas na defesa das mesmas. 

Em um primeiro momento, poderia parecer redundante o termo “bioética de proteção”, 

visto que a bioética foi concebida exatamente para proteger os seres humanos, sua 

descendência e o ambiente em que eles vivem. Não obstante, depreende-se que a teoria 

preconizada por essa Escola ao criticar a limitação do pensamento bioético hegemônico 

representado pelo principialismo, propõe a ampliação da órbita de proteção bioética, 

socialmente limitada por ele, porquanto  suas reflexões não abrangem determinadas situações 

extra-clínicas em que indivíduos se encontram vulneráveis e em risco, ou seja, consistiria 

naquilo que poderíamos denominar de uma “proteção seletiva” de seres humanos, esquecendo 

que além dos muros clínico-biomédicos, existem pessoas que igualmente necessitam de 

proteção bioética para protegerem o bem mais valioso que possuem: suas vidas. 

Desse modo, em defesa de uma proteção bioética efetiva e ampla aos seres humanos, 

Schramn (2012) ressalta que a genealogia da bioética corresponde à própria história moderna 

do conceito de proteção, compreendendo esta como uma função social fundamental 

desenvolvida a partir da emergência do Estado moderno, o qual resultou de um pacto social 
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explicitamente estabelecido entre governantes e governados, cujo objetivo essencial foi o de 

amparar os indivíduos sob sua responsabilidade, ou seja, de protegê-los tanto dos danos 

naturais que viessem a afetá-los negativamente como das relações interpessoais decorrentes 

da conflituosidade e violência existente entre as pessoas.  

Nesse particular, a Bioética de proteção propõe uma proteção ampla e irrestrita aos seres 

humanos vulnerados, não somente no âmbito individual e restrito ao âmbito clínico e de 

pesquisas biomédicas, mas também abrangendo uma proteção social, cuja prática pode ser 

entendida em dois aspectos: um minimalista e outro maximalista.  

Esclarecendo essa temática, Castel (apud SCHRAMM 2012, p. 132) assevera que a 

prática da proteção social minimalista corresponderia à assistência de 

indivíduos/categorias/populações que, pelas mais diversas razões, tais como incapacidade em 

virtude da idade ou óbice físico ou psíquico, que os excluam provisória ou definitivamente 

das trocas sociais impossibilitando-os de responder a suas necessidades.  Já proteção social 

maximalista equivaleria à seguridade concedida à população contra os principais riscos 

sociais que possam atingi-la, tais como enfermidades, acidentes, desemprego, entre outros. 

Noutras palavras, a proteção social minimalista tem como parâmetro e fundamento os 

aspectos individuais das pessoas, das categorias e das populações protegidas, ao passo que a 

proteção social maximalista considera os riscos que socialmente atingem a população 

tornando-a vulnerada, ou seja, tem-se como referência o aspecto global.   

Com efeito, Schramm (2012) aduz que a Bioética de proteção surgiu inicialmente a 

partir de uma proposta de reflexão acerca dos problemas de escassez de recursos na saúde 

pública e das práticas alusivas a populações vulneradas nessa área, de modo que, seus aportes 

teóricos foram desenvolvidos a partir dos problemas e conflitos específicos encontrados na 

América Latina. 

Sob esse influxo, Miguel Kottow especifica que dentre as raízes que nutrem o 

desenvolvimento dessa (bio)ética de proteção encontra-se, além das limitações do pensamento 

principialista, a inevitável necessidade de se criar uma (bio)ética própria para a América 

Latina, a qual se enquadre e faça eco à realidade socioeconômica de países precariamente 

desenvolvidos ali existentes (KOTTOW, 2005). 

Para o autor, a partir da perspectiva latina, a evolução de uma bioética acrítica é 

demasiadamente preocupante, pois oculta e justifica danos perversamente praticados às 

populações marginais e sem poder. Esses danos são endossados através do debate 

monopolizado de acadêmicos do Primeiro Mundo que, propositadamente, concedem um 
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espaço exíguo e insuficiente a vozes dissidentes que tentam expor e deliberar sobre os 

problemas que afetam e inquietam as Nações mais pobres (KOTTOW, 2011). 

Dessa forma, conclui ele que o cenário acima evidenciado gera um vazio que deve ser 

preenchido entre a bioética enquanto disciplina e o cumprimento da sua relevância social, pois 

a imersão na realidade social é precisamente o que a bioética “Made in USA” tem deixado de 

lado, porquanto vem se limitando em se debruçar nas inquietudes éticas e incertezas das suas 

práticas no âmbito biomédico (KOTTOW, 2011). 

Nesse particular, a ideia de uma Bioética de Proteção relacionada ao instrumento a ser 

aplicado à conflitualidade moral de sociedades onde prevalecem a pobreza, o 

subdesenvolvimento, a dependência e a ausência de poder, como é o caso dos países latinos, 

decorre do constante questionamento e críticas ao colonialismo – inclusive cultural – 

imperante na América Latina, de modo que tais elementos geraram o ambiente propício para 

também se questionar/criticar modelos e conteúdos culturais colonizadores, como é o caso do 

principialismo bioético hegemônico, surgido para a análise dos conflitos éticos que envolvem 

pesquisas e procedimentos no campo biomédico, e que exclui tudo aquilo que não se refere ao 

campo individual clínico, logo, olvidando o  aspecto dos demais conflitos macro-bioéticos, 

seja no campo da saúde coletiva, na esfera humana social e no cuidado ao meio ambiente 

(SCHRAMM, 2012). 

Sem embargo, na expressão Bioética de proteção há dois conceitos, o primeiro – 

bioética – com o significado genérico de “ética da vida”, e o segundo – proteção – que 

corresponderia a uma prática consistente em amparar a quem necessita e que se refere à 

função principal do ethos que corresponde justamente a de proteger os vulnerados 

(SCHRAMM, 2008). 

Desse modo, a Bioética de proteção pode ser entendida como “a parte da ética aplicada 

constituída por ferramentas teóricas e práticas que visam atender, descrever e resolver 

conflitos de interesses entre quem tem os meios que o ‘capacitam’ para realizar sua vida e 

quem, ao contrário não os tem” (SCHARMM, 2008, p. 16). 

Assim, a Bioética de proteção, enquanto proposta formulada para atender conflitos 

morais existentes na região latina, possui como foco principal amparar os indivíduos e as 

populações vulneráveis, que, por alguma razão independente de suas vontades, são 

socialmente excluídas e não têm condições de se defenderem sozinhas, seja em face das 

condições desfavoráveis em que vivem ou pelo abandono das instituições públicas que não 

lhes oferecem suporte necessário para enfrentar a condição de vulnerável e sair dessa situação 

(SCHRAMM, 2008). 
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Acerca da vulnerabilidade, tem-se ela como uma característica intrínseca ao ser humano, 

pois o simples fato de estar vivo, já o coloca na condição suscetível de riscos, perigos e danos, 

sejam eles físicos ou psíquicos. Entretanto, existem circunstâncias desfavoráveis, tais como a 

pobreza, a ausência de educação, o preconceito racial e de gênero, que afligem determinadas 

categorias de pessoas que as tornam ainda mais fragilizadas e desprotegidas. 

Diante desse cenário, a Bioética de proteção diferencia a vulnerabilidade existencial, 

inerente à efemeridade da vida, da vulneração alusiva às circunstâncias sociais que aumentam 

a vulnerabilidade em decorrência de processos sociais que discriminam e estigmatizam 

grupos, segmentos e populações (SIQUEIRA; PORTO; FORTES, 2007). 

Assim, a Bioética de Proteção trata-se de uma nova proposta de cunho latino no campo 

bioético que torna explícitos problemas morais relacionados à vulneração humana, ou seja, “a 

condição existencial dos humanos que não estão submetidos somente a riscos de vulneração, 

mas a danos e carências concretas, constatáveis por qualquer observador racional e imparcial” 

(SCHRAMM, 2008, p. 11), dentre os quais podemos citar a exclusão e a desigualdade social, 

o racismo, a pobreza extrema, entre outros fatores e elementos que incitam o surgimento de 

situações mistanásicas.  

Nesse sentido, a Bioética de proteção foi concebida para refletir os conflitos morais 

alusivos tanto ao campo da saúde, como também às questões alusivas à qualidade de vida de 

indivíduos e populações que, por algum motivo encontram-se descobertos em seus direitos a 

uma vida digna, ou seja, “foi pensada para proteger aqueles que, devido às suas condições de 

vida e/ou saúde, são vulneráveis ou fragilizados a ponto de não poder realizar suas 

potencialidades e projetos de vida moralmente legítimos”, podendo, dessa forma, a Bioética 

de proteção ser considerada “uma ética aplicada mínima” ou “de primeiro nível”, “como uma 

condição necessária para que se possa dizer que estamos no campo da ética e para que os 

vulneráveis ou fragilizados tenham alguma possibilidade de viver dignamente” (SCHRAMM, 

2006, p. 147). 

Diante desse cenário, a Bioética de proteção pode ser compreendida sob dois aspectos: 

um stricto e outro lato sensu. No sentido stricto, refere-se às medidas que, necessariamente, 

devem ser tomadas para amparar indivíduos, categorias, populações que não possuem meios 

que assegurem as condições indispensáveis dignas para que um ser humano possa viver, ou 

seja, aqueles que, na concepção agambeniana quando encontram-se em situação de “vida 

nua”, ou seja, indivíduos excluídos da comunidade e da política dos direitos humanos, 

podendo, pois, ser mortos, eliminados, descartados. Em seu sentido lato, a Bioética de 

proteção “tende a ser pensada como a ética de uma nova forma de cosmopolitismo” como 
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“uma obrigação de uma ‘democracia futura’ fundada em uma hospitalidade incondicional”, 

ou seja, “sem limites à vinda do outro, para além da hospitalidade condicionada pelo direito 

de asilo, pelo direito à imigração e pela cidadania” (SCHRAMM, 2006, p. 153; DERRIDA 

apud SCHRAMM, 2006, p. 153). 

Assim, a Bioética de Proteção pode ser compreendida como uma ética da 

responsabilidade social, que tem como um dos seus objetivos fundamentais constituir-se um 

amparo contra as ameaças à “vida nua”, e, ao se referir a indivíduos e populações de 

vulnerados que são incapazes de se defenderem sozinhos, precisando, pois, de medidas de 

proteção. Segundo Scharmm (2012), essa Bioética parte da premissa da assimetria entre 

protetor e protegido a fim de justificar a oferta da proposição de medidas concretas, que se 

daria através do incentivo da elaboração de normas jurídicas, as quais atribuiriam 

coercitividade às suas reflexões e, dessa forma, protegeriam os desamparados e lhes 

forneceriam meios para sair da condição de vulnerados.  

 
3.2.5 Bioética de Intervenção 

 
   A Escola da Bioética de Intervenção, a exemplo de outras escolas anteriormente aqui 

apresentadas, faz parte do movimento bioético crítico brasileiro e tem como seus principais 

expoentes os bioeticistas Volnei Garrafa e Dora Porto, os quais, juntamente com outros 

pesquisadores da área, atuam no Núcleo de Pesquisa de bioética da Universidade de Brasília, 

onde teorizaram os fundamentos da bioética de intervenção, também denominada por eles 

como “bioética dura”. 

Com relação ao seu âmbito de atuação, a Bioética de Intervenção pretende conduzir uma 

construção epistemológica e metodológica que inclua, além das questões clínico-biomédicas, 

também a dimensão social e, partindo dessa premissa, propõe analisar as relações de poder 

entre os indivíduos, grupos e segmentos, a fim de revelar e provocar a reflexão acerca das 

desigualdades sociais (SIQUEIRA; PORTO; FORTES, 2007). 

Assim, a Bioética de Intervenção pretende analisar não apenas as microquestões de 

cunho emergente, tais como os problemas morais decorrentes dos avanços biotecnológicos, 

mas, ao constatar a insuficiência teórica do principialismo para lidar com as macroquestões 

sociais persistentes, entende que apenas o estudo aprofundado destas poderá contribuir para 

um pensamento bioético consonante com a realidade dos países periféricos/semiperiféricos, 

nos quais os problemas de natureza macro evidenciam-se mais prementes (OLIVEIRA; 

VILLAPOUCA; BARROSO, 2006).  
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Apesar de possuir uma proposta semelhante à da Bioética de Proteção, ante a sua 

atenção voltada aos mais socialmente vulneráveis, os autores da Bioética de Intervenção 

consideram insuficiente a alternativa teórica proposta por aquela Escola, por entenderem ser 

estrategicamente pouco efetiva para a superação da assimetria de poder entre quem protege 

(Estado) e quem é protegido (cidadão), de forma que reconhecem no modelo da Bioética de 

Proteção apenas um humanismo paternalista (SIQUEIRA; PORTO; FORTES, 2007). 

Não obstante, voltada para uma perspectiva de essência social, a Bioética de 

Intervenção, enquanto proposta teórica em construção, objetiva criar um elo concreto com o 

lado mais frágil da sociedade tendo como um dos seus referenciais os direitos humanos, de 

modo que foi com a publicação da Declaração Universal sobre Bioética e Direitos Humanos 

(DUBDH) ocorrida em 2005, que, reconhecendo a dimensão social como característica 

intrínseca à bioética, passou a ser amplamente acolhida enquanto perfil teórico bioético no 

Brasil e no mundo (PORTO, 2012). 

Com efeito, a partir da década de 1990, emergiram fortes críticas ao principialismo, as 

quais permitiram o surgimento de novas correntes de pensamento latino visando a 

contextualização dos problemas nas realidades concretas onde eles ocorrem, dando início a 

um processo de resistência em alguns países latinos à importação acrítica de teorias forâneas e 

seus aportes morais, como é o caso do principialismo, o qual  se mostra incapaz de impactar 

positivamente as situações apresentadas nas sociedades excluídas das nações do hemisfério 

Sul, desvalidas ante a clara e desmedida exploração do hemisfério norte, sendo exatamente 

nesse contexto que emerge a Bioética de Intervenção (GARRAFA; PORTO, 2008). 

A Bioética de Intervenção pretende alcançar uma aliança concreta com o lado 

historicamente mais frágil da sociedade, apontando que a intervenção deve estar direcionada 

para os sujeitos mais vulneráveis, sendo nesse aspecto que “preconiza como moralmente 

justificável na esfera pública a priorização de políticas públicas que privilegiem o maior 

número de pessoas durante o maior espaço de tempo e que resultem no bem comum”, 

circunstância que somente poderá ser alcançada através de políticas direcionadas à promoção 

da igualdade (SIQUEIRA; PORTO; FORTES, 2007, p. 169).  

Assim, na percepção de Dora Porto, a Bioética de Intervenção trata-se de uma proposta 

teórica voltada para a promoção de “uma sociedade ideal, fundamentada em leis justas e em 

instituições político-econômicas verdadeiramente comprometidas com o bem-estar da 

coletividade”. Para a autora, essa forma de conceber a Bioética podia induzir uma visão 

utópica no aspecto filosófico, político e sociológico, todavia, tomada como “base ética para 

um modelo abstrato e imaginário de sociedade ideal”, com uma caraterística de projeto ético 
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alternativo visando uma organização social capaz de indicar potencialidades realizáveis e 

concretas em determinada ordem constituída politicamente, poderá sua proposta ser alcançada 

se tentada repetidas vezes, pois, no sentir da referida bioeticista, os seres humanos não teriam 

alcançado o possível, se repetidas vezes não tivesse tentado o impossível (PORTO, 2012, 

p.109/110). 

O pensamento preconizado pela Bioética de Intervenção, no sentido de se buscar uma 

sociedade igualitária, justa e com políticas públicas verdadeiramente comprometidas e 

voltadas para o bem-estar da coletividade, ensejando na diminuição, ou até mesmo na 

obliteração da exclusão e desigualdades sociais, equivaleria ao que Max Weber (1999) 

denomina de “tipo ideal”, o qual corresponde a um recurso metodológico no sentido de 

orientar o cientista na observação das inúmeras variedades de fenômenos presentes na 

sociedade, pois, para Weber, o estabelecimento de um sistema de proposições abstratas e 

puramente formais seria o único meio de intelectualmente dominar a diversidade social. 

Noutras palavras, a proposta bioética ora referenciada, aparentemente utópica, revela-se 

como um modelo ideal a ser alcançado que, mesmo inatingível, representa um padrão a ser 

buscado por todas as sociedades e, dessa forma, atua como instrumento de luta em prol de um 

mundo mais humano e socialmente justo, onde situações de iniquidade, violência, exclusão, 

exploração, preconceito, pobreza, entre outros fatores que desvalorizam a vida e conduzem à 

mistanásia, ou seja, a morte coletiva/dolorosa/precoce, sejam obstados, de modo a atingir o 

fim para o qual foi concebida a bioética, qual seja, a promoção e proteção da vida terrestre. 

A Bioética de Intervenção elegeu como marco teórico a corporeidade, pois além de se 

pautar na concepção de que qualquer abordagem a partir da qual se analisa o ser humano é, 

em tese, arrimada sobre o seu corpo, considera o corpo a materialização da pessoa, a 

totalidade somática na qual estão interligadas as suas dimensões física e psíquica que se 

manifestam de forma integrada nas relações sociais, de forma que a escolha da corporeidade 

como marco das intervenções éticas se deve em razão de o corpo físico ser a estrutura que 

sustenta a vida social em toda e qualquer sociedade, porquanto “uma sociedade estará nos 

corpos dos seus membros ou não residirá em parte alguma” (GARRAFA; PORTO, 2005; 

RODRIGUES apud GARRAFA; PORTO, 2005, p. 116). 

Nesse sentido, esclarecedora é a lição de Dora Porto ao afirmar que: 

 

Dado que todos os seres humanos existem no mundo a partir do seu corpo 
(que lhes confere existência social concreta) e que em todas as culturas, 
sociedades ou civilizações as regras sociais são moldadas sobre o parâmetro 
de dor e prazer inerente à existência desses corpos, a bioética de intervenção 
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considerou pertinente adotar esse marco teórico, considerando-o indicativo 
da necessidade de intervir para alterar o status quo e alcançar justiça social 
(PORTO, 2012, p. 112)  

 

Assim, sendo o corpo a manifestação concreta essencial à manutenção do indivíduo e da 

sociedade, passa ele a servir como critério orientador da necessidade da intervenção que será 

modulada pela dor e pelo prazer, ou seja, para se identificar e definir o que é fundamental na 

vida do indivíduo e da sociedade, estipulando os elementos que identificam a qualidade de 

vida individual e social, o prazer e a dor se configuram como indicadores da intervenção a ser 

realizadas na medida em que refletem a satisfação ou insatisfação das necessidades físicas e 

sociais das pessoas (SIQUEIRA; PORTO; FORTES, 2007).  

Noutras palavras, considerando o corpo a materialização do ser humano e sendo ele 

fundamental para a existência física e social humana, a Bioética de Intervenção propõe 

resguardá-lo em todas as suas dimensões, preservando a vida tanto no aspecto biológico 

quanto no social, de forma que as políticas públicas direcionadas para a promoção da vida (e 

qualidade de vida) da população podem ser vistas como meio de intervenção delineadas a 

partir das necessidades das pessoas evidenciadas conforme suas dores e prazeres, ou seja, “as 

sensações de dor e prazer, originadas nas experiências corpóreas da pessoa em suas inter-

relações sociais” configuram como “marcadores somáticos que podem se tornar indicadores 

para a intervenção à medida que refletem a satisfação das necessidades de sujeitos concretos” 

(GARRAFA; PORTO, 2005, p. 116). 

Nesse sentido, as intervenções ocorrem através da identificação dos sujeitos que 

necessitam delas, o que ocorre por intermédio da mensuração a partir das sensações de prazer 

e dor em seus corpos que indicam e definem o que é fundamental na existência deles e da 

sociedade para que tenham uma vida digna de ser vivida (SIQUEIRA; PORTO; FORTES, 

2007). 

Sob esse influxo, Márcio Cruz e Etelvino Trindade (2006) asseveram que as sensações 

de prazer e dor configurariam os polos extremos do espectro das necessidades básicas 

humanas que dividem o mundo em dois grupos: um dos privilegiados e outro dos 

despossuídos. Conforme os autores, no  primeiro grupo estaria incluída parte da população 

que tem a possibilidade de gozar a vida em sua plenitude, com seus direitos de liberdade e 

igualdade devidamente assegurados, o que representaria “o prazer”; ao passo que o segundo, 

no qual permearia “a dor”, estaria compreendida a sub-humanidade, e nele estaria presente a 

grande parte da população mundial que não possui segurança, nem acesso às necessidades 

básicas indispensáveis para a uma existência digna.  
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Por essa razão, a Bioética de intervenção, através da sua proposta arrojada de expor a 

interface entre as questões políticas e as sociais com vistas a refletir os conflitos bioéticos, 

além de defender a efetivação de intervenções concretas, conclama a observar o lócus a partir 

do qual pensamos para avaliar tais conflitos (FEITOSA; NASCIMENTO, 2015), a fim de que 

a intervenção ocorra de modo consentâneo com a realidade conjuntural apresentada de modo 

a respeitar as diferenças locais onde ela ocorre.  

Partindo do pressuposto de que a doença é socialmente produzida e decorre das 

circunstâncias histórico-culturais que condicionam a vida em sociedade, a Bioética de 

Intervenção foi configurada como um instrumento que possibilita reflexões bioéticas para 

além das implicações nos procedimentos médico-clínicos e relações entre profissionais e 

usuários do serviço de saúde, de forma a romper com o modelo bioético hegemônico 

mundialmente difundido (GARRAFA; PORTO, 2005). 

Assim, da mesma maneira das Escolas bioéticas brasileiras anteriormente abordadas, as 

quais se caracterizam pela contraposição ao padrão bioético imposto pela Bioética Clínica de 

visão hospitalocêntrica, a Bioética de Intervenção possui uma forte dimensão social que 

amplia o limite que circunscreve a reflexão bioética principialista e, como apontam Volnei 

Garrafa e Dora Porto (2004), sua proposta é defender os interesses históricos das populações 

econômica e socialmente excluídas do processo desenvolvimentista mundial e, com base nas 

necessidades dessas populações, construir, dialeticamente e de forma engajada, um arcabouço 

crítico e epistemológico para que sejam enfrentados com mais objetividade os dilemas 

rotineiramente detectados pelos especialistas bioéticos periféricos, de forma que 

 

A partir da América Latina, com a proposta de discussão de uma bioética 
que tenha como referência uma perspectiva periférica às abordagens 
bioéticas tradicionais, notadamente o principialismo, de forte conotação 
anglo-saxônica. Este novo enfoque teórico propõe uma aliança concreta com 
o lado historicamente mais frágil da sociedade, incluindo a reanálise de 
diferentes dilemas entre os quais: autonomia versus justiça/equidade; 
benefícios individuais versus benefícios coletivos; individualismo versus 
solidariedade; omissão versus participação; mudanças superficiais e 
temporárias versus transformações concretas e permanentes (GARRAFA; 
PORTO, 2004, p. 36).  
 

Percebe-se, portanto, que a abordagem bioética preconizada por essa Escola propõe, a 

partir do Sul, uma ampla perspectiva de atuação por parte da bioética enquanto área do 

conhecimento, pois, sem olvidar os conflitos morais ocorridos na seara biomédica, preocupa-

se com a desigualdade socioeconômica presente nos países periféricos/semiperiféricos que 

afligem grande parte dos seus cidadãos e os restringe do acesso aos bens mais básicos 
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provenientes de direitos assegurados por princípios ético-jurídicos, de modo que, ao mesmo 

tempo em que os exclui de um viver digno, abandona-os em um viver sofrido, e, por 

conseguinte, conduz milhares deles a uma morte precoce, infeliz, miserável, ou seja, à 

mistanásia.  

Inicialmente, a abertura do espectro bioético para abranger uma perspectiva social 

causou repulsa e perplexidade, pois impelia uma reflexão além da “zona de conforto” 

propiciada pelo automatismo do principialismo aplicado à dimensão individual nas relações 

médico-paciente e pesquisador-sujeito. Todavia, a Declaração Universal sobre Bioética e 

Direitos Humanos rompeu os limites nos quais se circunscreviam a Bioética, endossando, 

ainda que de forma indireta, as perspectivas orientadas para a reflexão social que emergiam na 

bioética brasileira e latino-americana, pois historicamente foi a partir dos direitos humanos 

que as desigualdades passaram a ser problematizadas, porquanto eles trouxeram para a 

humanidade uma nova sensibilidade moral no sentido de que todos os seres humanos são 

sujeitos de direitos, sendo incontestável o avanço dessa perspectiva para toda humanidade, 

inclusive para aqueles segmentos, grupos e populações que ainda não gozam em sua plenitude 

os referidos direitos. (PORTO, 2012). 

Foi nesse sentido que os percursores da Bioética de Intervenção, incomodados com o 

crescimento inconteste da perspectiva neoliberal, que retira do Estado a sua condição de 

agente ativo na partição equânime e indistinta dos direitos humanos sociais, como também da 

postura acrítica/reducionista da reflexão bioética latina, que imitava e reproduzia a 

configuração bioética principialista forânea dominante, decidiram implodir esses limites 

através de uma proposta teórica bioética contra-hegemônica, inicialmente denominada de 

“bioética dura”, passando posteriormente a se denominar de “bioética de intervenção”.  

Desse modo, partindo da concepção de que o neoliberalismo prejudica a disseminação 

de uma perspectiva ética fundada no ser humano, os idealizadores da Bioética de intervenção 

propuseram como um dos objetivos dela o estímulo às reflexões bioéticas acadêmicas de 

modo a esclarecer a relação entre a proposta neoliberal e o afastamento do Estado de seu 

papel garantidor a todos do acesso às condições básicas para a cidadania, visando, assim, o 

bem-estar coletivo e à sobrevivência do planeta (PORTO, 2012). 

Observa-se que a Bioética de Intervenção, a exemplo das Escolas que integram a 

Bioética Social, amplia o espectro de atuação bioética, e seu posicionamento crítico/contra-

hegemônico passou a sofrer severos ataques por parte de setores bioéticos mais 

conservadores, os quais, com o objetivo de desqualificá-la, alegam que não cabe à Bioética 

refletir problemas morais macrossociais e, defendendo um campo de atuação bioético restrito 



76 
 

 

à seara biomédica, asseveraram que ao incorporar a dimensão social, a Bioética estaria 

deixando de ser ciência para transformar-se em política.  

Lamentavelmente, esse discurso reacionário encontra-se presente em solo brasileiro, 

como podemos aferir na assertiva de Darlei Dall´Agnol (2004), que, argumentando a 

desnecessidade da elaboração de uma “bioética  latino-americana” ou de uma “bioética 

brasileira”, entende não fazer sentido criticar a teoria principialista “Made in USA”, pois, na 

sua ótica, os graves problemas sociais da realidade brasileira, tais como a miséria e a falta de 

recursos para a saúde são problemas que afetam a bioética, mas são sobretudo problemas 

políticos, de modo que não se pode sobrecarregar a bioética e transformá-la na panaceia 

desses males. 

Entretanto, ousamos discordar desse entendimento, pois, em nosso sentir, a vida não se 

encontra somente em clínicas ou nos laboratórios biotecnológicos, pois a bioética, enquanto 

ética da vida, deve-se não somente se preocupar com a “coisificação humana” naqueles locais, 

mas também com as mazelas sociais que colocam em risco o ser humano, notadamente 

aquelas que fomentam o surgimento de situações mistanásicas, pois pensar em sentindo 

contrário é ir de encontro com o fundamento maior para o qual a bioética foi criada que é a 

proteção da vida, notadamente a humana, em sua mais ampla essência. 

Com efeito, o bioeticista cubano Pedro Luis Sotolongo (2005) rebatendo a crítica 

relacionada à interface entre a bioética e a política, particularmente  no tocante a necessidade 

da bioética ser apolítica nos moldes apontados pela ala conservadora, arremata a discussão 

asseverando que “ser apolítico” se configura um posicionamento político como qualquer 

outro, de modo que tal argumento desconstrói completamente o óbice daqueles que insistem 

em manter a bioética reduzida e limitada ao campo biomédico em nome de uma suposta 

veracidade científica derivada dessa correlação.     

Na realidade, no início deste século, a bioética retornou às suas origens epistemológicas, 

caracterizando-se em uma verdadeira ciência da sobrevivência conforme preconizado por 

Potter (2002), fato que a transformou em “um instrumento concreto a mais, para contribuir no 

complexo processo de discussão, aprimoramento e consolidação das democracias, da 

cidadania, dos direitos humanos e da justiça social” (GARRAFA, 2005, p. 126). 

Sem embargo, a Bioética de Intervenção, tendo como referencial orientador os direitos 

humanos, proclama pelo acesso igualitário/real a esses direitos, e, ao incorporar o discurso da 

cidadania expandida, preconiza que o referencial desses direitos não somente se resume às 

garantias dadas pelo Estado, mas estende-se à condição inalienável da pessoa, de forma que a 

intervenção proposta por ela deve ocorrer como instrumento de preservação dos direitos 
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fundamentais de primeira dimensão19, relacionados ao reconhecimento da condição de ser 

humano como forma de assegurar a sua sobrevivência física e social (GARRAFA; PORTO, 

2005).  

Nesse particular, a Bioética de Intervenção, ao inserir em seu marco ético-teórico os 

direitos humanos, inova e reconstrói a bioética acadêmica, pois desloca o foco da bioética, 

predominantemente clínica, para as questões sociais, aproximando esse campo do saber da 

realidade dos países latinos, cuja maioria dos conflitos morais ali existentes não se 

assemelham aos dos países centrais, em especial, aos dos Estados Unidos, berço da bioética 

hegemônica. 

Na visão de Volnei Garrafa (2005), para que a bioética participe concretamente nos 

agudos problemas sociais constatados nos países do Sul, terá que haver uma transformação 

em seus rumos, modificando alguns dos seus paradigmas a fim de que ela enfrente a realidade 

presente naqueles países e para que isso ocorra, torna-se indispensável a construção de uma 

visão macrobioética, ampliada e concretamente comprometida com o social, que seja mais 

crítica, politizada e interventiva, visando alcançar a diminuição, as disparidades por ela 

constatadas. 

Segundo Saulo Feitosa e Wanderson Nascimento (2015), a Bioética de Intervenção além 

de se configurar uma proposta de libertação, que leva em conta as relações injustas 

estabelecidas entre o Norte e o Sul – evidenciadas nas desigualdades sociais que distinguem 

os países centrais dos países periféricos – caracteriza-se como uma produção de conhecimento 

bioético que opera em duas dimensões: epistemológica e política. A dimensão epistemológica 

se daria através da crítica, da desconstrução e reconstrução dos saberes; ao passo que a 

                                                 
19 Segundo George Marmelstein (2014), um jurista tcheco naturalizado francês chamado Karel Vasak 
desenvolveu a denominada teoria das gerações dos direitos inspirada no lema da Revolução Francesa: liberdade, 
igualdade e fraternidade. Nesse sentido, os direitos fundamentais de primeira geração (liberdade) seria a dos 
direitos civis e políticos, neles estariam inclusos o direito à vida, à liberdade, à propriedade. Na percepção de 
Wolker (2012, p.22) “trata-se dos direitos individuais vinculados à liberdade, à propriedade, à segurança e à 
resistência às mais formas de opressão”.  Para Paulo Bonavides (2003, p. 564), “são direitos que valorizam o 
primeiro o homem-singular, o homem das liberdades abstratas, o homem da sociedade mecanicista que compõe a 
chamada sociedade civil”. Com relação à segunda geração (igualdade), corresponderia ela aos direitos sociais, 
como à saúde, trabalho, educação. Já os de terceira geração (fraternidade) destinam-se à proteção do gênero 
humano na mais ampla essência, não possuindo uma pessoa ou um grupo específico, são na ótica de Wolkmer 
(2012), direitos metaindividuais estando inclusos os direitos relacionados ao desenvolvimento, à paz, à 
autodeterminação dos povos, ao meio ambiente sadio, à qualidade de vida.  Noberto Bobbio (2004) faz alusão a 
direitos da quarta geração, que seriam aqueles decorrentes dos efeitos cada vez mais traumáticos da pesquisa 
biológica, que permite manipulações no patrimônio genético humano. Nesse aspecto, Wolker (2012) explicita 
que essa quarta geração abarcaria direitos alusivos à biotecnologia, à bioética, à engenharia genética e possuem 
vinculação direta com temas referentes ao aborto, reprodução humana assistida, clonagem, transplantes de 
órgãos, entre outros. Por fim, é importante destacar que Sarlet (2009, p.45) esclarece que a expressão “geração” 
de direitos pode ensejar a falsa impressão da substituição gradativa de uma geração por outra, razão pela qual 
prefere o termo “dimensões” dos direitos fundamentais. 
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dimensão política ocorreria por meio da reflexão crítica da práxis bioética, como também pela 

defesa de práticas comprometidas com a transformação da injusta realidade social. 

Noutras palavras, a Bioética de intervenção propugna a emergência de bases teóricas 

mais abrangentes do que as existentes no principialismo, e, além de buscar uma reconstrução 

epistemológica bioética que proporcione a reflexão e busca de respostas adequadas às mazelas 

enfrentadas pela América Latina, empenha-se para que tal reflexão se materialize em ação, 

comprometendo-se na defesa e transformação da realidade excludente e mortífera que aflige a 

população socialmente vulnerável. 

Para atingir o seu propósito, a Bioética de Intervenção defende que é atribuição do 

Estado o papel irrenunciável de intervir em benefício daqueles mais vulneráveis, como 

também enfatiza a sua responsabilidade na promoção de soluções para os dilemas que 

persistem na sociedade, tais como fome, desigualdade/exclusão social, racismo, violência, 

preconceitos, visando buscar a proteção dos vulneráveis e dos excluídos (OLIVEIRA; 

VILLAPOUCA; BARROSO, 2006).  

Assim, a Bioética de Intervenção, bem como todas as escolas bioéticas anteriormente 

delineadas que integram a Bioética Social, configuram-se como um contundente instrumento 

em favor daqueles mais socialmente fragilizados e objetivam a proteção dos indivíduos e 

grupos sociais mais vulneráveis, ou seja, aqueles que por algum motivo são expostos a 

condições que os colocam em desvantagem, violando a sua integridade física/moral e 

tornando-as vítimas potenciais da mistanásia. 

Nesse sentido, partindo-se da premissa de que a iniciativa do estudo da mistanásia 

enquanto categoria bioética que analisa a morte em uma perspectiva coletiva ocorreu no 

Brasil, tenciona-se, neste trabalho, investigá-la sob o enfoque de um dos seus fatores que a 

provocam, qual seja, a violência. 

Desta forma, através desse recorte, pretende-se perquirir a mistanásia no tocante aos 

óbitos decorrentes de agressões físicas ocorridos nos Estados brasileiros e no Distrito Federal, 

a fim de se delinear o perfil da vítima brasileira que padece dessa inumanidade, de modo a 

tornar materialmente visível uma das faces da morte social brasileira, sendo exatamente o que 

se procederá no próximo capítulo. 
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4 VIOLÊNCIA E MORTALIDADE: PERFIL DA MISTANÁSIA BRASILEIRA  
 

No capítulo anterior verificamos que o paradigma bioético hegemônico “made in USA”, 

ante a sua concepção clínica e individualista, demonstrou-se insuficiente para refletir as 

macro-questões da vida em sociedade, dentre elas aquelas nas quais se encontram presentes 

fatores que fomentam e disseminam a mistanásia pelos grupos e populações socialmente mais 

vulneráveis.  

Múltiplos são os elementos que, de forma conjunta ou isolada, fomentam desmedidas 

mortes no âmbito coletivo; dentre eles, podem-se citar a fome e pobreza, a precariedade e 

ausência de atendimento público médico-hospitalar, condições sub-humanas de habitação, 

discriminação racial e de gênero, violência urbana e muitos outros fatores que incitam a 

ocorrência da mistanásia e interrompem precocemente a vida de inúmeras pessoas em um 

verdadeiro holocausto silencioso. 

Segundo o bioeticista Luiz Antonio Lopes Ricci (2014), mistanasicamente, morre-se de 

muitos modos, violenta ou sutilmente, sendo essas mortes ocorridas à luz do sol e as suas 

causas e implicações invisibilizadas pela sociedade por vergonha, comodismo e negligência, 

de forma que para ele se faz pertinente tomarmos consciência deste cenário e trabalharmos 

para tentar evitar a ocorrência dessas mortes e o sofrimento desnecessário que aflige inúmeras 

vítimas.  

Nesse sentido, torna-se relevante investigar a mortalidade no Brasil, ou seja, averiguar 

como ocorre a dinâmica mistanásica em nosso país, a fim de tornar visível esse perverso 

fenômeno que frequentemente aniquila vidas humanas desvalidas do mínimo de dignidade.   

Mas então, qual seria o perfil das vítimas da mistanásia no Brasil? Qual seria a face da 

morte precoce e miserável no Brasil? Quem estaria mais suscetível a padecer das suas 

decorrências? Para responder tais indagações mostra-se indispensável proceder ao 

levantamento de dados alusivos a óbitos ocorridos no Brasil  provocados pela mistanásia. 

Todavia, diante da multiplicidade dos fatores que a desencadeiam, torna-se inviável – e até 

mesmo impossível – em um trabalho investigativo abarcar todos eles, o que, 

impreterivelmente, demonstra a necessidade do seu recorte. 

Assim, com a finalidade de identificar a face da mistanásia em solo brasileiro, optou-se 

como recorte, no presente trabalho, investigá-la a partir de um dos seus elementos 

suscitadores, que seria a morte por agressão física (violência), para, desta forma, delinear-se o 

perfil da vítima dessa desumana realidade. 
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Portanto, neste capítulo, abordaremos a mistanásia brasileira sob o enfoque dos óbitos 

decorrentes de agressões físicas20, isto é, o fenômeno mistanásico analisado na perspectiva da 

violência no território brasileiro, sendo este o contorno dado na presente investigação. 

Noutras palavras, dentre os vários elementos que conduzem à mistanásia, escolheu-se a 

violência retratada nos óbitos ocorridos no Brasil, os quais foram provocados através de 

agressões físicas, independentemente do instrumento utilizado para essa prática lesiva e fatal, 

pois como o objetivo da investigação consiste em delinear o perfil da vítima, resta irrelevante 

saber qual foi o objeto utilizado para provocar a sua morte. 

Nesse sentido, serão analisados os dados dos óbitos decorrentes de agressões nos 

Estados brasileiros e no Distrito Federal na década compreendida entre 2005 a 201421, 

levando-se em conta cor/etnia, sexo, alfabetização e idade, para traçar-se o perfil das pessoas 

vitimadas por essa prática, e, por conseguinte, obter-se um parâmetro para aferir quais são os 

brasileiros que mais se encontram suscetíveis a sofrerem esse tipo de morte. 

Assim, para uma melhor contextualização e compreensão dos dados ora analisados, 

inicialmente investigar-se-á o quantitativo da população brasileira pelas Regiões (Norte, 

Nordeste, Centro-oeste, Sudeste e Sul), Estados brasileiros, cor/etnia, sexo, faixa etária, taxa 

de alfabetização e escolaridade média, a fim de cotejá-los com a mortalidade brasileira geral, 

por causas externas e, finalmente, as mortes por violência.  

Portanto, a análise dos dados se inicia com a caracterização da população brasileira, 

visto que, para examinar a mortalidade dessa mesma população, temos que anteriormente 

aferir o seu perfil quantitativo existencial, ou seja, identificar a quantidade das pessoas vivas, 

onde residem, qual a sua raça/etnia, seu gênero/sexo, sua idade, escolaridade e, com base 

nessas informações, confrontá-las com a mortalidade geral e por violência. 

Nessa perspectiva, procedida à caracterização da população brasileira, passaremos a 

analisar a mortalidade geral da população, seus indicativos e suas taxas, para em seguida 

analisarmos a mortalidade por causas externas e, dentro dessa grande categoria, finalmente, 

                                                 
20 A mortalidade por agressões encontra-se inserida dentro da grande categoria de mortes externas, que são 
óbitos decorrentes de lesões físicas, intencionais ou não, como consequência imediata de violência ou outra 
causa exógena, incluindo as lesões provocadas por eventos no transporte, homicídios, agressões, quedas, 
afogamentos, envenenamento, suicídios, queimaduras ou ocorrências provocadas por circunstância ambientais 
(GONSAGA, 2012). Não obstante, o que irá especificar o óbito por agressão é que ele sempre irá decorrer de 
uma violência que é praticada em desfavor da sua vítima, de modo que toda morte por agressão será uma morte 
por causa externa, mas a assertiva contrária não é verdadeira, ou seja, nem sempre uma morte por causa externa 
poderá ser considerada uma morte por agressão. 
21 Justifica-se a coleta dos dados até o ano de 2014, tendo em vista que foi este o último ano em que foram 
atualizados os dados no sistema DATASUS (Departamento de Informática do Sistema Único de 
Saúde/Ministério da Saúde). Esclarece-se ainda que, no tocante às variáveis cor/etnia, gênero/sexo, idade e 
escolaridade, tomou-se como parâmetro o ano de 2010, visto que, afora ter sido ele o último ano em que houve o 
censo do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE, encontra-se no entremeio da década analisada. 
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investigarmos a mortalidade por agressões (violência), levando-se em conta o gênero/sexo, a 

etnia/cor, a escolaridade e faixa etária, a fim de delinear-se o perfil da vítima dessa prática 

mistanásica. 

Destaca-se que todos os dados analisados foram obtidos através de sites governamentais 

(IBGE, MEC, DATASUS/MS); consistem, portanto em dados secundários disponibilizados 

em bancos de informações oficiais previamente existentes. 

Igualmente, esclarece-se que as tabelas e gráficos apresentados ao longo deste capítulo 

foram elaborados pelo Laboratório de Estudos Epidemiológicos (LEEp) do Departamento de 

Saúde Coletiva da UFRN, especialmente desenvolvidos para embasar os dados de análise 

dessa investigação. 

Apresentados esses breves esclarecimentos, passamos à análise dos dados, para, no final 

deste capítulo, identificarmos qual seria o perfil da vítima que padece da violência cotidiana 

brasileira.  

 
4.1 CARACTERIZAÇÃO DA POPULAÇÃO BRASILEIRA POR REGIÕES  
 

O Brasil é composto por cinco regiões, as quais são agrupamentos de Unidades da 

Federação com características mínimas semelhantes. Atualmente, o país possui cinco regiões: 

Norte (Rondônia, Acre, Amazonas, Roraima, Pará, Amapá, Tocantins), Nordeste (Maranhão, 

Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Sergipe, Bahia), Sudeste 

(Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo), Sul (Paraná, Santa Catarina, Rio 

Grande do Sul) e Centro-Oeste (Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Goiás), sendo o Distrito 

Federal contido na Região Centro-Oeste, perfazendo um total de vinte e seis estados e um 

Distrito Federal. 

 
Região 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Norte 14.790.808 15.085.215 15.374.524 15.658.112 15.935.514 16.206.409 16.471.131 16.730.156 16.983.484 17.231.027 

Nordeste 51.947.102 52.499.041 53.031.557 53.543.869 54.035.553 54.506.351 54.955.883 55.384.833 55.794.707 56.186.190 

Sudeste 78.488.527 79.318.449 80.123.750 80.904.319 81.660.443 82.392.683 83.103.755 83.795.056 84.465.570 85.115.623 

Sul 26.832.459 27.098.800 27.358.348 27.611.414 27.858.309 28.099.409 28.336.491 28.569.231 28.795.762 29.016.114 
Centro-
Oeste 13.091.910 13.333.632 13.574.576 13.814.725 14.054.150 14.292.945 14.529.758 14.763.186 14.993.191 15.219.608 

 
Tabela 1 – População geral brasileira por região, em números absolutos, para o período de 2005 a 2014 
Fonte: IBGE/Diretoria de Pesquisas. Coordenação de População e Indicadores Sociais. Gerência de Estudos e Análises da Dinâmica 
Demográfica. LEEp (Laboratório de Estudos Epidemiológicos – UFRN). Natal/RN, 2016 



82 
 

 

 
 
Figura 1 – Gráfico da população geral brasileira por regiões, em números absolutos, para o período de 2005 a 2014. 
Fonte: IBGE/Diretoria de Pesquisas. Coordenação de População e Indicadores Sociais. Gerência de Estudos e Análises da Dinâmica 
Demográfica. LEEp (Laboratório de Estudos Epidemiológicos – UFRN). Natal/RN, 2016. 

 

 
Considerando-se o último ano da década analisada (2014), afere-se, através da análise 

dos dados populacionais disponibilizados pelo IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística, que das regiões brasileiras a mais populosa é a Sudeste, a qual participa com 

41,98% da população total do Brasil, seguida pelo Nordeste, com 27,71%, Sul, 14,31%, Norte 

contribuindo com 8,50% da população nacional e, por fim, a Região Centro-Oeste, cujo 

percentual de participação é de 7,51%, conforme evidenciado na tabela abaixo. 

Região 2005 (%) 2006 (%) 2007 (%) 2008 (%) 2009 (%) 2010 (%) 2011 (%) 2012 (%) 2013 (%) 2014 (%) 

Norte 7.99 8.05 8.11 8.18 8.23 8.29 8.34 8.40 8.45 8.50 

Nordeste 28.06 28.02 27.99 27.96 27.92 27.88 27.84 27.80 27.75 27.71 

Sudeste 42.39 42.34 42.29 42.24 42.19 42.15 42.10 42.06 42.02 41.98 

Sul 14.49 14.47 14.44 14.42 14.39 14.37 14.36 14.34 14.32 14.31 
Centro-
Oeste 7.07 7.12 7.16 7.21 7.26 7.31 7.36 7.41 7.46 7.51 

Total 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 
 
Tabela 2 – Percentual da população brasileira*, por local de residência, no período de 2005 a 2014. 
Fonte: IBGE/Diretoria de Pesquisas. Coordenação de População e Indicadores Sociais. Gerência de Estudos e Análises da Dinâmica 
Demográfica. LEEp (Laboratório de Estudos Epidemiológicos – UFRN).  Natal/RN, 2016. 
*Refere-se ao percentual da população por região em relação à população total do Brasil para cada ano da série histórica alusiva à década 
compreendida entre 2005 a 2014. 
 

 
Sem embargo, para uma melhor percepção do crescimento populacional brasileiro anual 

nas regiões, retratam-se graficamente a seguir os percentuais acima, relacionando-os com a 

população total brasileira compreendida nos anos de 2005 a 2014. 
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Figura 2 – Gráfico do percentual da população brasileira*, por local de residência, no período de 2005 a 2014. 
Fonte: IBGE/Diretoria de Pesquisas. Coordenação de População e Indicadores Sociais. Gerência de Estudos e Análises da Dinâmica 
Demográfica. LEEp (Laboratório de Estudos Epidemiológicos – UFRN). Natal/RN, 2016. 
*Refere-se ao percentual da população por região em relação à população total do Brasil para cada ano da série histórica. 
 

 
Quando se analisa o aumento percentual da população brasileira por região, tomando-se 

como base de cálculo o ano de 2005, a Região Norte apresenta uma elevação populacional, na 

década limitada pelos anos de 2005 e 2014, de 16,50%; com a Região Centro-Oeste em 

segundo lugar (16,25%), seguida pelas regiões Sudeste (8,44%), Nordeste (8,16%) e Sul 

(8,14%).  

Importante salientar que, para a população total brasileira, houve um aumento de 9,52% 

na respectiva década, conforme explanado no gráfico abaixo (figura 3), cujas colunas 

representam o aumento percentual da população de cada região brasileira para os anos de 

2006 a 2014, já que o ano de 2005 foi utilizado como base de cálculo e, desta forma, foi 

representado com o valor 1 no eixo das coordenadas.   

Com efeito, se as colunas do referido gráfico (figura 3) representam o aumento 

percentual da população por cada região brasileira, sua linha alude ao aumento populacional 

do país correspondente ao período citado, sendo utilizada como marco de comparação para os 

resultados de cada região e da população total do Brasil. 
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Figura 3 – Gráfico do aumento percentual da população por região e total do Brasil, com base o ano de 2005. Período de 2005 a 2014. 
Fonte: IBGE/Diretoria e Pesquisas. Coordenação de População e Indicadores Sociais. Gerência de Estudos e Análises da Dinâmica 
Demográfica. LEEp (Laboratório de Estudos Epidemiológicos – UFRN). Natal/RN, 2016. 

 

 
4.2 CARACTERIZAÇÃO DA POPULAÇÃO BRASILEIRA POR ESTADOS  
 

A distribuição da população brasileira por cada Unidade Federativa encontra-se 

representada a seguir através da tabela 3, a qual se encontra sequenciada a partir da Região 

Norte, seguida pelo Nordeste, Sudeste, Sul e Centro-Oeste. 

Procedendo-se a uma análise dos dados ali expressos, constata-se que os sete estados 

mais populosos do país são, em ordem decrescente, São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, 

Bahia, Rio Grande do Sul, Paraná e Pernambuco.  

Por seu turno, as Unidades da Federação com menor índice populacional são Roraima, 

Amapá e Acre. 
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Unidade da 
Federação 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Rondônia 1.541.715 1.567.546 1.592.640 1.616.992 1.640.607 1.663.490 1.685.697 1.707.272 1.728.214 1.748.531 

Acre 661.427 676.252 690.997 705.635 720.132 734.447 748.616 762.631 776.463 790.101 

Amazonas 3.244.995 3.318.679 3.391.594 3.463.562 3.534.456 3.604.165 3.672.969 3.740.976 3.807.921 3.873.743 

Roraima 405.273 417.634 429.406 440.533 450.969 460.678 469.943 479.073 488.072 496.936 

Pará 7.031.660 7.157.305 7.281.011 7.402.515 7.521.656 7.638.340 7.751.993 7.862.333 7.969.654 8.073.924 

Amapá 596.914 615.692 634.068 651.977 669.360 686.189 702.638 718.906 734.996 750.912 

Tocantins 1.308.824 1.332.107 1.354.808 1.376.898 1.398.334 1.419.100 1.439.275 1.458.965 1.478.164 1.496.880 

Maranhão 6.219.144 6.301.445 6.381.473 6.458.789 6.533.027 6.603.880 6.670.977 6.734.353 6.794.301 6.850.884 

Piauí 3.035.330 3.061.253 3.085.026 3.106.597 3.125.918 3.142.946 3.158.000 3.171.456 3.183.404 3.193.956 

Ceará 8.141.584 8.236.289 8.326.445 8.412.055 8.493.155 8.569.783 8.642.630 8.712.413 8.779.338 8.843.553 
Rio Grande do 
Norte 3.062.933 3.105.227 3.146.552 3.186.891 3.226.259 3.264.647 3.302.061 3.338.489 3.373.959 3.408.510 

Paraíba 3.647.204 3.682.222 3.717.022 3.751.507 3.785.598 3.819.237 3.852.082 3.883.822 3.914.421 3.943.885 

Pernambuco 8.572.129 8.658.333 8.742.825 8.825.549 8.906.488 8.985.658 9.062.506 9.136.697 9.208.550 9.278.152 

Alagoas 3.084.050 3.117.060 3.148.387 3.177.975 3.205.791 3.231.836 3.256.277 3.279.289 3.300.935 3.321.305 

Sergipe 1.980.891 2.010.083 2.038.561 2.066.358 2.093.507 2.120.052 2.145.945 2.171.137 2.195.662 2.219.574 

Bahia 14.203.837 14.327.129 14.445.266 14.558.148 14.665.810 14.768.312 14.865.405 14.957.177 15.044.137 15.126.371 

Minas Gerais 19.236.503 19.428.834 19.614.742 19.794.278 19.967.560 20.134.742 20.294.485 20.446.840 20.593.356 20.734.097 

Espírito Santo 3.447.900 3.498.381 3.548.614 3.598.524 3.648.075 3.697.243 3.745.577 3.792.874 3.839.366 3.885.049 

Rio de Janeiro 15.503.631 15.627.358 15.746.038 15.859.866 15.969.092 16.074.006 16.175.495 16.273.984 16.369.179 16.461.173 

São Paulo 40.300.493 40.763.876 41.214.356 41.651.651 42.075.716 42.486.692 42.888.198 43.281.358 43.663.669 44.035.304 

Paraná 10.235.875 10.340.390 10.441.872 10.540.407 10.636.065 10.728.961 10.820.421 10.910.374 10.997.465 11.081.692 

Santa Catarina 5.890.979 5.980.986 6.072.000 6.164.049 6.257.173 6.351.418 6.446.209 6.540.596 6.634.254 6.727.148 
Rio Grande do 
Sul 10.705.605 10.777.424 10.844.476 10.906.958 10.965.071 11.019.030 11.069.861 11.118.261 11.164.043 11.207.274 
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Mato Grosso do 
Sul 2.310.307 2.346.398 2.382.080 2.417.300 2.452.039 2.486.257 2.520.305 2.554.130 2.587.269 2.619.657 

Mato Grosso 2.811.904 2.860.741 2.908.961 2.956.496 3.003.310 3.049.348 3.094.547 3.138.822 3.182.113 3.224.357 

Goiás 5.643.344 5.750.254 5.854.898 5.957.260 6.057.367 6.155.266 6.250.462 6.343.136 6.434.048 6.523.222 

Distrito Federal 2.326.355 2.376.239 2.428.637 2.483.669 2.541.434 2.602.074 2.664.444 2.727.098 2.789.761 2.852.372 

Total 185.150.806 187.335.137 189.462.755 191.532.439 193.543.969 195.497.797 197.397.018 199.242.462 201.032.714 202.768.562 
 
Tabela 3 – População geral brasileira por Unidades da Federação, em números absolutos, para o período de 2005 a 2014. 
Fonte: IBGE/Diretoria de Pesquisas. Coordenação de População e Indicadores Sociais. Gerência de Estudos e Análises da Dinâmica Demográfica. LEEp 
(Laboratório de Estudos Epidemiológicos – UFRN). Natal/RN, 2016. 
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4.3 CARACTERIZAÇÃO DA POPULAÇÃO BRASILEIRA POR SEXO E 
FAIXA ETÁRIA POR UNIDADES FEDERATIVAS E REGIÕES  

 
A análise dessa seção reporta-se à quantificação, em valores percentuais e absolutos, da 

população brasileira por sexo nas Unidades Federativas e Regiões.  A importância de se 

proceder à análise desses dados é justificada, pois, conforme será observado adiante, existe 

uma desproporção entre a população feminina e masculina em determinadas faixas etárias, 

circunstância essa que é diretamente influenciada pela taxa de mortalidade encontrada nesses 

intervalos de idade. 
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2005 (%) 2006 (%) 2007 (%) 2008 (%) 2009 (%) 2010 (%) 2011 (%) 2012 (%) 2013 (%) 2014 (%) 
Unidade da 
Federação Fem Mas Fem Mas Fem Mas Fem Mas Fem Mas Fem Mas Fem Mas Fem Mas Fem Mas Fem Mas 

Rondônia 48.65 51.35 48.69 51.31 48.73 51.27 48.77 51.23 48.81 51.19 48.84 51.16 48.88 51.12 48.91 51.09 48.94 51.06 48.97 51.03 

Acre 49.24 50.76 49.28 50.72 49.31 50.69 49.35 50.65 49.38 50.62 49.41 50.59 49.44 50.56 49.47 50.53 49.49 50.51 49.52 50.48 

Amazonas 49.36 50.64 49.38 50.62 49.39 50.61 49.41 50.59 49.42 50.58 49.43 50.57 49.44 50.56 49.46 50.54 49.47 50.53 49.48 50.52 

Roraima 48.39 51.61 48.43 51.57 48.47 51.53 48.50 51.50 48.54 51.46 48.57 51.43 48.61 51.39 48.64 51.36 48.67 51.33 48.69 51.31 

Pará 48.94 51.06 48.96 51.04 48.99 51.01 49.01 50.99 49.04 50.96 49.07 50.93 49.10 50.90 49.13 50.87 49.16 50.84 49.19 50.81 

Amapá 49.23 50.77 49.28 50.72 49.32 50.68 49.35 50.65 49.39 50.61 49.42 50.58 49.46 50.54 49.49 50.51 49.51 50.49 49.54 50.46 

Tocantins 48.67 51.33 48.72 51.28 48.78 51.22 48.84 51.16 48.90 51.10 48.96 51.04 49.02 50.98 49.08 50.92 49.14 50.86 49.20 50.80 

Maranhão 50.06 49.94 50.11 49.89 50.16 49.84 50.21 49.79 50.25 49.75 50.29 49.71 50.34 49.66 50.38 49.62 50.42 49.58 50.46 49.54 

Piauí 50.61 49.39 50.64 49.36 50.67 49.33 50.71 49.29 50.76 49.24 50.81 49.19 50.87 49.13 50.92 49.08 50.98 49.02 51.04 48.96 

Ceará 50.75 49.25 50.77 49.23 50.79 49.21 50.81 49.19 50.83 49.17 50.86 49.14 50.89 49.11 50.92 49.08 50.95 49.05 50.98 49.02 
Rio Grande do 
Norte 50.58 49.42 50.59 49.41 50.61 49.39 50.62 49.38 50.63 49.37 50.65 49.35 50.67 49.33 50.68 49.32 50.70 49.30 50.72 49.28 

Paraíba 51.26 48.74 51.28 48.72 51.30 48.70 51.32 48.68 51.34 48.66 51.37 48.63 51.40 48.60 51.43 48.57 51.46 48.54 51.49 48.51 

Pernambuco 51.28 48.72 51.31 48.69 51.34 48.66 51.37 48.63 51.40 48.60 51.43 48.57 51.45 48.55 51.48 48.52 51.51 48.49 51.53 48.47 

Alagoas 50.79 49.21 50.84 49.16 50.88 49.12 50.93 49.07 50.99 49.01 51.04 48.96 51.10 48.90 51.16 48.84 51.22 48.78 51.28 48.72 

Sergipe 50.67 49.33 50.71 49.29 50.75 49.25 50.79 49.21 50.83 49.17 50.88 49.12 50.93 49.07 50.97 49.03 51.02 48.98 51.07 48.93 

Bahia 49.99 50.01 50.03 49.97 50.08 49.92 50.13 49.87 50.19 49.81 50.25 49.75 50.31 49.69 50.37 49.63 50.43 49.57 50.49 49.51 

Minas Gerais 50.24 49.76 50.24 49.76 50.24 49.76 50.25 49.75 50.25 49.75 50.26 49.74 50.26 49.74 50.27 49.73 50.27 49.73 50.28 49.72 

Espírito Santo 49.93 50.07 49.95 50.05 49.98 50.02 50.00 50.00 50.01 49.99 50.03 49.97 50.04 49.96 50.06 49.94 50.07 49.93 50.08 49.92 

Rio de Janeiro 51.50 48.50 51.52 48.48 51.53 48.47 51.55 48.45 51.56 48.44 51.56 48.44 51.57 48.43 51.57 48.43 51.57 48.43 51.58 48.42 

São Paulo 50.70 49.30 50.72 49.28 50.73 49.27 50.75 49.25 50.75 49.25 50.76 49.24 50.76 49.24 50.76 49.24 50.76 49.24 50.76 49.24 

Paraná 50.34 49.66 50.36 49.64 50.39 49.61 50.41 49.59 50.44 49.56 50.46 49.54 50.48 49.52 50.51 49.49 50.53 49.47 50.56 49.44 

Santa Catarina 49.85 50.15 49.86 50.14 49.86 50.14 49.86 50.14 49.87 50.13 49.86 50.14 49.86 50.14 49.86 50.14 49.86 50.14 49.85 50.15 
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Tabela 4 – Proporção entre a população feminina e masculina dos estados brasileiros e total do território nacional, no período de 2005 a 2014. 
Fonte: IBGE/Diretoria de Pesquisas. Coordenação de População e Indicadores Sociais. Gerência de Estudos e Análises da Dinâmica Demográfica. LEEp (Laboratório de Estudos Epidemiológicos – UFRN). Natal/RN, 2016. 

 
 

 

Rio Grande do 
Sul 50.82 49.18 50.84 49.16 50.85 49.15 50.86 49.14 50.87 49.13 50.88 49.12 50.89 49.11 50.90 49.10 50.91 49.09 50.92 49.08 
Mato Grosso do 
Sul 49.63 50.37 49.65 50.35 49.67 50.33 49.70 50.30 49.72 50.28 49.74 50.26 49.76 50.24 49.78 50.22 49.80 50.20 49.83 50.17 

Mato Grosso 48.42 51.58 48.46 51.54 48.50 51.50 48.55 51.45 48.59 51.41 48.63 51.37 48.67 51.33 48.71 51.29 48.75 51.25 48.79 51.21 

Goiás 49.95 50.05 49.96 50.04 49.96 50.04 49.96 50.04 49.96 50.04 49.96 50.04 49.96 50.04 49.95 50.05 49.95 50.05 49.95 50.05 

Distrito Federal 51.99 48.01 52.06 47.94 52.13 47.87 52.20 47.80 52.27 47.73 52.33 47.67 52.39 47.61 52.44 47.56 52.50 47.50 52.55 47.45 

Brasil 50.44 49.56 50.46 49.54 50.48 49.52 50.50 49.50 50.51 49.49 50.53 49.47 50.55 49.45 50.57 49.43 50.59 49.41 50.60 49.40 
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Conforme se afere na tabela acima, a população brasileira é formada, em sua maioria, 

por mulheres. A Região Norte do país apresenta-se como única Região com maior presença 

de homens para o intervalo da década investigada (2005 a 2014). Nas demais regiões  existe 

uma variação nessa distribuição, entretanto com predominância feminina para a maior parte 

dos anos e Estados. O Distrito Federal possui a maior proporção de mulheres quando se 

utiliza como unidade de análise as Unidades da Federação. 

Sem embargo, ao se analisar o percentual da população brasileira por região em relação 

ao total do país, conforme disposto na tabela 5 e na figura 4, nota-se que a tendência para a 

predominância feminina permanece mantida. Ademais, observa-se que a região Centro-Oeste 

participa com o menor percentual de mulheres entre as regiões brasileiras, tendo a região 

Sudeste com a maior participação nacional. 
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2005 (%) 2006 (%) 2007 (%) 2008 (%) 2009 (%) 2010 (%) 2011 (%) 2012 (%) 2013 (%) 2014 (%) 

Região Fem Mas Fem Mas Fem Mas Fem Mas Fem Mas Fem Mas Fem Mas Fem Mas Fem Mas Fem Mas 

Norte 3.91 4.08 3.95 4.11 3.98 4.13 4.01 4.16 4.04 4.19 4.07 4.22 4.10 4.24 4.13 4.27 4.16 4.29 4.19 4.31 

Nordeste 14.19 13.87 14.18 13.84 14.17 13.82 14.16 13.79 14.16 13.76 14.15 13.73 14.14 13.70 14.13 13.67 14.12 13.63 14.11 13.60 

Sudeste 21.50 20.89 21.48 20.86 21.46 20.83 21.44 20.80 21.41 20.78 21.39 20.75 21.37 20.73 21.35 20.71 21.33 20.69 21.31 20.67 

Sul 7.31 7.18 7.30 7.17 7.29 7.15 7.28 7.14 7.27 7.13 7.26 7.12 7.25 7.11 7.24 7.10 7.24 7.09 7.23 7.08 
Centro-
Oeste 3.53 3.54 3.56 3.56 3.58 3.58 3.61 3.61 3.63 3.63 3.66 3.65 3.69 3.67 3.71 3.70 3.74 3.72 3.77 3.74 
 
Tabela 5 – Percentual da população brasileira por região*, para o período de 2005 a 2014, por sexo. 
Fonte: IBGE/Diretoria de Pesquisas. Coordenação de População e Indicadores Sociais. Gerência de Estudos e Análises da Dinâmica Demográfica. LEEp (Laboratório de 
Estudos Epidemiológicos – UFRN). Natal/RN, 2016. 
*Refere-se ao percentual da população por sexo e região em relação à população total do Brasil para cada ano da série histórica. 
 

 

 
 
Figura 4 – Gráfico do percentual da população brasileira por região*, para o período de 2005 a 2014, por sexo. 
Fonte: IBGE/Diretoria de Pesquisas. Coordenação de População e Indicadores Sociais. Gerência de Estudos e Análises da Dinâmica Demográfica. LEEp (Laboratório de 
Estudos Epidemiológicos – UFRN). Natal/RN, 2016. 
*Refere-se ao percentual da população por sexo e região em relação à população total do Brasil para cada ano da série histórica. 
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Com relação à distribuição etária por sexo da população brasileira, esta explicita 

alguns fenômenos importantes para a análise da mortalidade por violência no território 

nacional, razão pela qual se justifica sua investigação no presente trabalho.  

Para tanto, tomou-se como base para análise o último ano da década investigada 

(2014). Verificou-se que nele a população masculina apresenta predomínio numérico da 

faixa etária de 1 a 4 anos até 25 e 29 anos. Todavia, os valores percentuais nessa população 

encontram-se em constante declínio até que, entre as idades de 30 e 34 anos, as mulheres 

tornam-se o sexo com maior número de indivíduos no país, conforme observado na tabela 

abaixo que revela a diferença entre os sexos em números absolutos.  

Igualmente, através dessa tabela afere-se que a partir dos 70 anos de idade a diferença 

entre os sexos tende a diminuir; entretanto, a prevalência da população feminina permanece 

até a última faixa etária analisada. 

Por seu turno, no quadro abaixo, o qual representa o percentual da população brasileira 

para cada sexo em 2014, evidenciou-se ser a faixa etária de 30 a 34 anos a que mais 

contribui, em números absolutos e proporcionais, para o total populacional tanto feminino, 

quanto masculino, ao passo que os indivíduos com 90 anos em diante contribuem com a 

menor proporção de habitantes na população geral brasileira. 

Noutras palavras, dentre as faixas etárias analisadas no ano de 2014, a que mais 

contribuiu para o aumento populacional brasileiro é a que se encontra entre 30 e 34 anos, 

enquanto a que menos colaborou para esse acréscimo foi a população (feminina/masculina) 

situada na faixa etária acima de 90 anos. 

 
 

Distribuição Etária População Brasileira 
Diferença entre os sexos em 

números absolutos 

Faixa Etária 2014 Mulheres (%) Homens (%) Delta (H-M) 

1 a 4 anos 7.11 7.63 341.539 

5 a 9 anos 7.63 8.17 347.665 

10 a 14 anos 8.14 8.67 334.256 

15 a 19 anos 8.22 8.70 275.928 

20 a 24 anos 8.23 8.62 184.833 

25 a 29 anos 8.40 8.69 87.559 

30 a 34 anos 8.52 8.72 -7.810 

35 a 39 anos 7.59 7.68 -98.627 

40 a 44 anos 6.76 6.75 -182.377 

45 a 49 anos 6.30 6.18 -272.641 

50 a 54 anos 5.75 5.53 -365.111 
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55 a 59 anos 4.83 4.52 -432.180 

60 a 64 anos 3.88 3.51 -471.940 

65 a 69 anos 2.95 2.54 -483.596 

70 a 74 anos 2.15 1.72 -476.254 

75 a 79 anos 1.59 1.18 -454.071 

80 a 84 anos 1.02 0.69 -360.813 

85 a 89 anos 0.57 0.35 -237.408 

90 anos e mais 0.33 0.16 -178.500 
 
Tabela 6 – Distribuição percentual da população por sexo e faixa etária*, para o Brasil, à esquerda. Diferença em números 
absolutos da população masculina e feminina, à direita. Ano 2014.  
Fonte: IBGE/Diretoria de Pesquisas. Coordenação de População e Indicadores Sociais. Gerência de Estudos e Análises da 
Dinâmica Demográfica. LEEp (Laboratório de Estudos Epidemiológicos – UFRN). Natal/RN, 2016. 
*Refere-se à participação de cada faixa etária, separadas por sexo, no total da população brasileira para cada sexo. 

 

 
Diante dessas informações, alusivas ao ano de 2014, demonstram-se abaixo, as 

pirâmides etárias referentes ao Brasil, como também as suas respectivas regiões.  

 

 
 
Figura 5 – Pirâmide Etária* da população brasileira em 2014. 
Fonte: IBGE/Diretoria de Pesquisas. Coordenação de População e Indicadores Sociais. Gerência de Estudos e Análises da Dinâmica 
Demográfica. LEEp (Laboratório de Estudos Epidemiológicos – UFRN). /RN, 2016. 
*Faixa etária, da base para o pico: 1 a 4 anos,  5 a 9 anos, 10 a 14 anos, 15 a 19 anos, 20 a 24 anos, 25 a 29 anos, 30 a 34 anos, 35 a 39 
anos, 40 a 44 anos, 45 a 49 anos, 50 a 54 anos, 55 a 59 anos, 60 a 64 anos, 65 a 69 anos, 70 a 74 anos, 75 a 79 anos, 80 a 84 anos, 85 a 89 
anos, 90 anos e mais 

. 

 
A análise das pirâmides etárias das regiões demonstra resultados singulares para o 

Norte e Nordeste brasileiros. A região Nordeste apresenta uma inversão precoce entre as 

populações masculina e feminina, sendo que, imediatamente após a faixa etária de 15 a 19 

anos, as mulheres passam a dominar a contagem populacional. Já o Norte do país se 
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comporta de maneira contrária, pois a inversão da população de ambos os sexos se faz 

tardiamente, após a faixa etária de 60 a 64 anos. As Regiões Sudeste, Sul e Centro-Oeste 

apresentam a referida transição após a faixa etária de 30 a 34 anos. 

 

 
 
Figura 6a – Pirâmide Etária* da população das regiões brasileiras em 2014 - Norte. 
Fonte: IBGE/Diretoria de Pesquisas. Coordenação de População e Indicadores Sociais. Gerência de Estudos e Análises da Dinâmica 
Demográfica. LEEp (Laboratório de Estudos Epidemiológicos – UFRN). Natal/RN, 2016. 
*Faixa etária, da base para o pico: 1 a  4 anos, 5 a 9 anos, 10 a 14 anos, 15 a 19 anos, 20 a 24 anos, 25 a 29 anos, 30 a 34 anos, 35 a 39 
anos, 40 a 44 anos, 45 a 49 anos, 50 a 54 anos, 55 a 59 anos, 60 a 64 anos, 65 a 69 anos, 70 a 74 anos, 75 a 79 anos, 80 a 84 anos, 85 a 89 
anos, 90 anos e mais. 

 

 
 
Figura 6b – Pirâmide Etária* da população das regiões brasileiras em 2014 - Nordeste. 
Fonte: IBGE/Diretoria de Pesquisas. Coordenação de População e Indicadores Sociais. Gerência de Estudos e Análises da Dinâmica 
Demográfica. LEEp (Laboratório de Estudos Epidemiológicos – UFRN). Natal/RN, 2016. 
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*Faixa etária, da base para o pico: 1 a 4 anos,  5 a 9 anos, 10 a 14 anos, 15 a 19 anos, 20 a 24 anos, 25 a 29 anos, 30 a 34 anos, 35 a 39 
anos, 40 a 44 anos, 45 a 49 anos, 50 a 54 anos, 55 a 59 anos, 60 a 64 anos, 65 a 69 anos, 70 a 74 anos, 75 a 79 anos, 80 a 84 anos, 85 a 89 
anos, 90 anos e mais. 

 
 
Figura 6c – Pirâmide Etária* da população das regiões brasileiras em 2014 - Sudeste. 
Fonte: IBGE/Diretoria de Pesquisas. Coordenação de População e Indicadores Sociais. Gerência de Estudos e Análises da Dinâmica 
Demográfica. LEEp (Laboratório de Estudos Epidemiológicos – UFRN). Natal/RN, 2016. 
*Faixa etária, da base para o pico: 1 a 4 anos,  5 a 9 anos, 10 a 14 anos, 15 a 19 anos, 20 a 24 anos, 25 a 29 anos, 30 a 34 anos, 35 a 39 
anos, 40 a 44 anos, 45 a 49 anos, 50 a 54 anos, 55 a 59 anos, 60 a 64 anos, 65 a 69 anos, 70 a 74 anos, 75 a 79 anos, 80 a 84 anos, 85 a 89 
anos, 90 anos e mais. 

 

 
 
Figura 6d – Pirâmide Etária* da população das regiões brasileiras em 2014 - Sul. 
Fonte: IBGE/Diretoria de Pesquisas. Coordenação de População e Indicadores Sociais. Gerência de Estudos e Análises da Dinâmica 
Demográfica. LEEp (Laboratório de Estudos Epidemiológicos – UFRN). Natal/RN, 2016. 
*Faixa etária, da base para o pico: 1 a 4 anos,  5 a 9 anos, 10 a 14 anos, 15 a 19 anos, 20 a 24 anos, 25 a 29 anos, 30 a 34 anos, 35 a 39 
anos, 40 a 44 anos, 45 a 49 anos, 50 a 54 anos, 55 a 59 anos, 60 a 64 anos, 65 a 69 anos, 70 a 74 anos, 75 a 79 anos, 80 a 84 anos, 85 a 89 
anos, 90 anos e mais. 
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Figura 6e – Pirâmide Etária* da população das regiões brasileiras em 2014 – Centro-Oeste. 
Fonte: IBGE/Diretoria de Pesquisas. Coordenação de População e Indicadores Sociais. Gerência de Estudos e Análises da Dinâmica 
Demográfica. LEEp (Laboratório de Estudos Epidemiológicos – UFRN). Natal/RN, 2016. 
*Faixa etária, da base para o pico: 1 a 4 anos, 5 a 9 anos, 10 a 14 anos, 15 a 19 anos, 20 a 24 anos, 25 a 29 anos, 30 a 34 anos, 35 a 39 
anos, 40 a 44 anos, 45 a 49 anos, 50 a 54 anos, 55 a 59 anos, 60 a 64 anos, 65 a 69 anos, 70 a 74 anos, 75 a 79 anos, 80 a 84 anos, 85 a 89 
anos, 90 anos e mais. 
 

 
4.4 CARACTERIZAÇÃO DA POPULAÇÃO BRASILEIRA POR COR/ETNIA  

 
No tocante à cor/etnia no Brasil, conforme evidencia o gráfico abaixo (figura 7), 

percentualmente mais da metade da população é formada por pessoas negras22 (50,74%), 

vindo em seguida os grupos das pessoas brancas (47,73%), amarelas (1,09%) e indígenas 

(0,43%), respectivamente. 

                                                 
22 Apesar da classificação do IBGE categorizar as etnias que são autodeclaradas pelos indivíduos em branca, 
negra, parda, amarela e indígena, na presente investigação optou-se por unir a etnia parda à negra pelas 
seguintes razões: a classificação étnica ocorre mediante autodeclaração, ou seja, o indivíduo se autodeclara 
branco, negro, pardo, amarelo ou indígena. Nesse sentido, em um país em que lamentavelmente ainda permeia 
fortemente o racismo, como é o Brasil, muitas pessoas que são negras ou descendem desta raça, 
inconscientemente, ou até mesmo buscando evitar serem socialmente discriminadas, autodeclaram-se morenas 
e, consequentemente, “pardas”, de modo que, para compensar essa circunstância, optou-se por unir essas etnias 
(negra e parda), mesmo porque a união delas em nada afetará nos resultados da investigação, visto que, ao 
coletar os dados verificou-se que a população brasileira negra e a parda aproximam-se quantitativamente. 
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Figura 7 – Gráfico da Porcentagem da população por cor/etnia em relação ao total da população brasileira. Período 2010. 
Fonte: IBGE. LEEp (Laboratório de Estudos Epidemiológicos – UFRN). Natal/RN, 2016. 
 

 
A análise da estratificação da população brasileira por cor/etnia permite conhecer a 

distribuição, pela referida variável, dos habitantes do país em todo o território nacional. 

Dessa forma, correlacionando os grupos étnicos às regiões brasileiras podemos aferir através 

do gráfico a seguir (figura 7) que a região Sul contém a maior proporcionalidade de pessoas 

brancas (78,47%), seguida da região Sudeste (55,17%). A região Norte se destaca com as 

mais elevadas porcentagens para as populações da etnia negra (73,53%), juntamente com a 

Nordeste (68,98%). Para a população indígena a porcentagem maior encontra-se na região 

Norte (1,93%) e para a amarela na região Centro-Oeste (1,46%). 
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Figura 8 – Gráfico da Porcentagem da população por cor/etnia e região brasileira em relação ao total da população por cada região. 
Período 2010. 
Fonte: IBGE. LEEp (Laboratório de Estudos Epidemiológicos – UFRN). Natal/RN, 2016. 
 

 
Com relação à distribuição étnica nas Unidades Federativas, nas tabelas evidenciadas 

adiante (6, 7 e 8), cuja porcentagem relaciona-se ao total da população da respectiva etnia 

existente no território nacional, afere-se que as etnias branca, negra e amarela se concentram 

nos estados do Sudeste brasileiro, devido à maior proporção populacional desta região 

geográfica. Já a população indígena está inserida, predominantemente, no estado do 

Amazonas e na região Centro-Oeste. 

 

População cor/etnia (%) 

Unidade da Federação Branca Negra Amarela Indígena 

Rondônia 0.61 1.01 1.07 1.47 

Acre 0.19 0.55 0.67 1.95 

Amazonas 0.81 2.63 1.52 20.62 

Roraima 0.10 0.31 0.21 6.07 

Pará 1.82 6.01 3.32 4.78 

Amapá 0.18 0.51 0.32 0.91 

Tocantins 0.38 1.03 1.23 1.61 

Maranhão 1.60 5.18 3.56 4.31 

Piauí 0.83 2.37 3.20 0.36 

Ceará 2.97 5.81 5.05 2.36 

Rio Grande do Norte 1.43 1.89 1.57 0.32 
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Paraíba 1.65 2.27 2.33 2.34 

Pernambuco 3.54 5.62 3.94 6.51 

Alagoas 1.08 2.15 1.76 1.77 

Sergipe 0.64 1.50 1.23 0.64 

Bahia 3.42 11.04 7.62 6.89 

Minas Gerais 9.77 10.83 8.98 3.80 

Espírito Santo 1.63 2.07 1.05 1.12 

Rio de Janeiro 8.33 8.54 5.89 1.94 

São Paulo 28.96 14.76 26.79 5.11 

Paraná 8.07 3.05 5.91 3.17 

Santa Catarina 5.76 0.99 1.25 1.96 

Rio Grande do Sul 9.77 1.78 1.71 4.03 

Mato Grosso do Sul 1.27 1.23 1.44 8.96 

Mato Grosso 1.25 1.88 1.66 5.20 

Goiás 2.75 3.51 4.72 1.04 

Distrito Federal 1.19 1.49 1.99 0.75 

Brasil 100.00 100.00 100.00 100.00 
 
Tabela 7 – Porcentagem da população por cor/etnia em relação ao total da população da respectiva etnia inserida em território nacional. 
Período 2010. 
Fonte: IBGE. LEEp (Laboratório de Estudos Epidemiológicos – UFRN). Natal/RN, 2016. 

 

 

População Masculina cor/etnia (%) 

Unidade da Federação Branca Negra Amarela Indígena 

Rondônia 0.63 1.04 1.06 1.50 

Acre 0.19 0.56 0.64 1.97 

Amazonas 0.81 2.68 1.54 21.30 

Roraima 0.11 0.32 0.21 6.18 

Pará 1.84 6.13 3.32 4.83 

Amapá 0.17 0.52 0.32 0.92 

Tocantins 0.39 1.06 1.22 1.62 

Maranhão 1.60 5.19 3.50 4.30 

Piauí 0.83 2.35 3.18 0.33 

Ceará 2.92 5.76 4.73 2.33 

Rio Grande do Norte 1.42 1.89 1.43 0.31 

Paraíba 1.62 2.24 2.15 2.33 

Pernambuco 3.45 5.51 3.67 6.34 

Alagoas 1.06 2.12 1.65 1.76 

Sergipe 0.63 1.48 1.16 0.61 

Bahia 3.43 10.92 7.44 6.78 

Minas Gerais 9.83 10.85 8.78 3.70 

Espírito Santo 1.64 2.07 1.02 1.11 

Rio de Janeiro 8.10 8.33 5.68 1.79 

São Paulo 28.87 14.85 28.11 4.91 

Paraná 8.14 3.11 6.27 3.15 
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Santa Catarina 5.91 1.03 1.37 1.97 

Rio Grande do Sul 9.86 1.80 1.82 4.03 

Mato Grosso do Sul 1.29 1.25 1.50 9.03 

Mato Grosso 1.31 1.94 1.72 5.27 

Goiás 2.78 3.55 4.62 0.98 

Distrito Federal 1.16 1.45 1.88 0.67 

Brasil 100.00 100.00 100.00 100.00 
 
Tabela 7 – Porcentagem da população masculina por cor/etnia em relação ao total da população da respectiva etnia inserida em território 
nacional. Período 2010. 
Fonte: IBGE. LEEp (Laboratório de Estudos Epidemiológicos – UFRN). Natal/RN, 2016. 

   

 

População Feminina cor/etnia (%) 

Unidade da Federação Branca Negra Amarela Indígena 

Rondônia 0.58 0.98 1.07 1.44 

Acre 0.19 0.54 0.68 1.92 

Amazonas 0.81 2.58 1.51 19.94 

Roraima 0.10 0.30 0.21 5.96 

Pará 1.80 5.89 3.32 4.72 

Amapá 0.18 0.50 0.31 0.89 

Tocantins 0.37 1.01 1.23 1.59 

Maranhão 1.60 5.16 3.61 4.33 

Piauí 0.84 2.39 3.22 0.39 

Ceará 3.01 5.85 5.32 2.40 

Rio Grande do Norte 1.45 1.89 1.69 0.32 

Paraíba 1.67 2.30 2.47 2.35 

Pernambuco 3.63 5.72 4.17 6.69 

Alagoas 1.10 2.19 1.85 1.79 

Sergipe 0.65 1.53 1.30 0.67 

Bahia 3.41 11.17 7.78 7.01 

Minas Gerais 9.71 10.81 9.15 3.91 

Espírito Santo 1.62 2.07 1.08 1.13 

Rio de Janeiro 8.54 8.76 6.07 2.10 

São Paulo 29.05 14.67 25.68 5.31 

Paraná 8.00 2.99 5.61 3.18 

Santa Catarina 5.63 0.95 1.15 1.95 

Rio Grande do Sul 9.70 1.77 1.62 4.04 

Mato Grosso do Sul 1.25 1.21 1.39 8.89 

Mato Grosso 1.19 1.82 1.61 5.13 

Goiás 2.72 3.46 4.81 1.10 

Distrito Federal 1.22 1.52 2.08 0.83 

Brasil 100.00 100.00 100.00 100.00 
 
Tabela 8 – Porcentagem da população feminina por cor/etnia em relação ao total da população da respectiva etnia inserida em território 
nacional. Período 2010. 
Fonte: IBGE. LEEp (Laboratório de Estudos Epidemiológicos – UFRN). Natal/RN, 2016. 
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As tabelas abaixo estratificam a população por cor/etnia de cada Unidade Federativa 

relacionada em relação à população total do Brasil, sendo a primeira focada no aspecto geral 

(tabela 9) e as subsequentes alusivas à análise por sexo (tabelas 10 e 11). 

Nesse sentido, entende-se que cada valor percentual indica a magnitude da população 

por cor/etnia e Unidade da Federação, em comparação com todos os habitantes do país, 

independentemente de sua cor autodeclarada. 

 
 

População cor/etnia (%) 

Unidade da Federação Branca Negra Amarela Indígena 

Rondônia 0.2893 0.5118 0.0116 0.0063 

Acre 0.0917 0.2772 0.0073 0.0083 

Amazonas 0.3880 1.3334 0.0167 0.0884 

Roraima 0.0494 0.1585 0.0023 0.0260 

Pará 0.8667 3.0507 0.0363 0.0205 

Amapá 0.0841 0.2595 0.0035 0.0039 

Tocantins 0.1810 0.5240 0.0134 0.0069 

Maranhão 0.7628 2.6266 0.0389 0.0185 

Piauí 0.3981 1.2002 0.0350 0.0015 

Ceará 1.4180 2.9478 0.0552 0.0101 

Rio Grande do Norte 0.6834 0.9587 0.0172 0.0014 

Paraíba 0.7860 1.1531 0.0254 0.0100 

Pernambuco 1.6909 2.8496 0.0431 0.0279 

Alagoas 0.5171 1.0920 0.0192 0.0076 

Sergipe 0.3059 0.7621 0.0135 0.0027 

Bahia 1.6307 5.6044 0.0833 0.0296 

Minas Gerais 4.6630 5.4964 0.0981 0.0163 

Espírito Santo 0.7768 1.0496 0.0115 0.0048 

Rio de Janeiro 3.9754 4.3338 0.0644 0.0083 

São Paulo 13.8253 7.4904 0.2927 0.0219 

Paraná 3.8501 1.5472 0.0646 0.0136 

Santa Catarina 2.7507 0.5030 0.0136 0.0084 

Rio Grande do Sul 4.6658 0.9044 0.0187 0.0173 

Mato Grosso do Sul 0.6071 0.6226 0.0157 0.0384 

Mato Grosso 0.5961 0.9544 0.0182 0.0223 

Goiás 1.3117 1.7796 0.0516 0.0045 

Distrito Federal 0.5685 0.7538 0.0218 0.0032 

Brasil 47.7337 50.7448 1.0927 0.4288 
 
Tabela 9 – Porcentagem da população por cor/etnia em relação ao total da população brasileira. Período 2010. 
Fonte: IBGE. LEEp (Laboratório de Estudos Epidemiológicos – UFRN). Natal/RN, 2016. 
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População Masculina cor/etnia (%) 

Unidade da Federação Branca Negra Amarela Indígena 

Rondônia 0.2941 0.5397 0.0108 0.0066 

Acre 0.0907 0.2885 0.0066 0.0087 

Amazonas 0.3800 1.3879 0.0157 0.0935 

Roraima 0.0497 0.1662 0.0021 0.0271 

Pará 0.8581 3.1783 0.0339 0.0212 

Amapá 0.0818 0.2697 0.0033 0.0040 

Tocantins 0.1844 0.5482 0.0124 0.0071 

Maranhão 0.7463 2.6910 0.0357 0.0189 

Piauí 0.3876 1.2149 0.0324 0.0015 

Ceará 1.3663 2.9863 0.0482 0.0102 

Rio Grande do Norte 0.6615 0.9805 0.0146 0.0014 

Paraíba 0.7591 1.1619 0.0219 0.0102 

Pernambuco 1.6107 2.8536 0.0374 0.0278 

Alagoas 0.4974 1.0966 0.0168 0.0077 

Sergipe 0.2965 0.7650 0.0118 0.0027 

Bahia 1.6022 5.6560 0.0758 0.0297 

Minas Gerais 4.5943 5.6229 0.0894 0.0162 

Espírito Santo 0.7662 1.0721 0.0104 0.0049 

Rio de Janeiro 3.7841 4.3132 0.0579 0.0078 

São Paulo 13.4937 7.6927 0.2863 0.0215 

Paraná 3.8046 1.6112 0.0638 0.0138 

Santa Catarina 2.7607 0.5360 0.0139 0.0087 

Rio Grande do Sul 4.6064 0.9300 0.0185 0.0177 

Mato Grosso do Sul 0.6049 0.6464 0.0153 0.0396 

Mato Grosso 0.6128 1.0054 0.0175 0.0231 

Goiás 1.3009 1.8399 0.0471 0.0043 

Distrito Federal 0.5411 0.7524 0.0192 0.0029 

Brasil 46.7360 51.8065 1.0186 0.4389 
 
Tabela 10 – Porcentagem da população masculina por cor/etnia em relação ao total da população brasileira. Período 2010. 
Fonte: IBGE. LEEp (Laboratório de Estudos Epidemiológicos – UFRN). Natal/RN, 2016. 

 
 

População Feminina cor/etnia (%) 

Unidade da Federação Branca Negra Amarela Indígena 

Rondônia 0.2847 0.4850 0.0124 0.0060 

Acre 0.0927 0.2664 0.0080 0.0080 

Amazonas 0.3956 1.2812 0.0176 0.0836 

Roraima 0.0492 0.1511 0.0024 0.0250 
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Pará 0.8750 2.9282 0.0386 0.0198 

Amapá 0.0864 0.2497 0.0036 0.0037 

Tocantins 0.1778 0.5008 0.0143 0.0067 

Maranhão 0.7787 2.5647 0.0420 0.0181 

Piauí 0.4081 1.1860 0.0375 0.0016 

Ceará 1.4675 2.9109 0.0619 0.0100 

Rio Grande do Norte 0.7044 0.9378 0.0197 0.0014 

Paraíba 0.8118 1.1447 0.0288 0.0098 

Pernambuco 1.7678 2.8459 0.0485 0.0281 

Alagoas 0.5359 1.0876 0.0216 0.0075 

Sergipe 0.3148 0.7592 0.0151 0.0028 

Bahia 1.6581 5.5549 0.0905 0.0294 

Minas Gerais 4.7289 5.3750 0.1064 0.0164 

Espírito Santo 0.7870 1.0280 0.0126 0.0047 

Rio de Janeiro 4.1589 4.3537 0.0706 0.0088 

São Paulo 14.1435 7.2962 0.2989 0.0223 

Paraná 3.8939 1.4858 0.0653 0.0133 

Santa Catarina 2.7411 0.4712 0.0134 0.0082 

Rio Grande do Sul 4.7228 0.8798 0.0189 0.0169 

Mato Grosso do Sul 0.6093 0.5998 0.0161 0.0373 

Mato Grosso 0.5801 0.9056 0.0188 0.0215 

Goiás 1.3221 1.7217 0.0560 0.0046 

Distrito Federal 0.5948 0.7553 0.0243 0.0035 

Brasil 48.6910 49.7261 1.1638 0.4192 
 
Tabela 11 – Porcentagem da população feminina por cor/etnia em relação ao total da população brasileira. Período 2010. 
Fonte: IBGE. LEEp (Laboratório de Estudos Epidemiológicos – UFRN). Natal/RN, 2016. 
 

 
Por fim, as tabelas 12, 13 e 14 apresentam as porcentagens da população de cada 

grupo de cor/etnia em relação à população total dos estados brasileiros individualmente. 

Desta maneira, para efeito de demonstração dos resultados, temos que 76,76% da população 

do Pará corresponde a pessoas autodeclaradas negras, 2,14% da população piauiense diz 

respeito a indivíduos amarelos e 11,02% da população de Roraima é considerada indígena.   

 
 

População cor/etnia (%) 

Unidade da Federação Branca Negra Amarela Indígena 

Rondônia 35.32 62.49 1.42 0.77 

Acre 23.85 72.09 1.89 2.17 

Amazonas 21.24 73.00 0.91 4.84 

Roraima 20.92 67.10 0.96 11.02 

Pará 21.81 76.76 0.91 0.52 

Amapá 23.97 73.94 0.99 1.11 
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Tocantins 24.96 72.25 1.85 0.95 

Maranhão 22.13 76.20 1.13 0.54 

Piauí 24.35 73.41 2.14 0.09 

Ceará 32.00 66.53 1.25 0.23 

Rio Grande do Norte 41.15 57.73 1.04 0.08 

Paraíba 39.81 58.40 1.29 0.51 

Pernambuco 36.67 61.79 0.93 0.61 

Alagoas 31.61 66.75 1.18 0.46 

Sergipe 28.21 70.29 1.24 0.25 

Bahia 22.19 76.27 1.13 0.40 

Minas Gerais 45.39 53.50 0.95 0.16 

Espírito Santo 42.15 56.96 0.62 0.26 

Rio de Janeiro 47.43 51.70 0.77 0.10 

São Paulo 63.92 34.63 1.35 0.10 

Paraná 70.32 28.26 1.18 0.25 

Santa Catarina 83.97 15.35 0.42 0.26 

Rio Grande do Sul 83.23 16.13 0.33 0.31 

Mato Grosso do Sul 47.29 48.50 1.22 2.99 

Mato Grosso 37.47 59.99 1.14 1.40 

Goiás 41.68 56.54 1.64 0.14 

Distrito Federal 42.19 55.95 1.62 0.24 

Brasil 47.73 50.74 1.09 0.43 
 

Tabela 12 – Porcentagem da população por cor/etnia em relação ao total da população por cada Unidade da Federação. Período 2010. 
Fonte: IBGE. LEEp (Laboratório de Estudos Epidemiológicos – UFRN). Natal/RN, 2016. 

 
 

População Masculina cor/etnia (%) 

Unidade da Federação Branca Negra Amarela Indígena 

Rondônia 34.55 63.41 1.27 0.77 

Acre 22.99 73.15 1.66 2.20 

Amazonas 20.25 73.94 0.84 4.98 

Roraima 20.27 67.81 0.85 11.07 

Pará 20.97 77.68 0.83 0.52 

Amapá 22.79 75.17 0.92 1.12 

Tocantins 24.52 72.89 1.65 0.95 

Maranhão 21.37 77.06 1.02 0.54 

Piauí 23.69 74.24 1.98 0.09 

Ceará 30.97 67.70 1.09 0.23 

Rio Grande do Norte 39.90 59.14 0.88 0.08 

Paraíba 38.86 59.49 1.12 0.52 

Pernambuco 35.56 63.00 0.83 0.61 

Alagoas 30.73 67.75 1.04 0.48 

Sergipe 27.56 71.10 1.10 0.25 

Bahia 21.76 76.81 1.03 0.40 
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Minas Gerais 44.51 54.47 0.87 0.16 

Espírito Santo 41.34 57.84 0.56 0.26 

Rio de Janeiro 46.36 52.84 0.71 0.10 

São Paulo 62.78 35.79 1.33 0.10 

Paraná 69.26 29.33 1.16 0.25 

Santa Catarina 83.17 16.15 0.42 0.26 

Rio Grande do Sul 82.66 16.69 0.33 0.32 

Mato Grosso do Sul 46.31 49.49 1.17 3.03 

Mato Grosso 36.94 60.61 1.06 1.39 

Goiás 40.75 57.64 1.47 0.14 

Distrito Federal 41.13 57.19 1.46 0.22 

Brasil 46.74 51.81 1.02 0.44 
 

Tabela 13 – Porcentagem da população Masculina por cor/etnia em relação ao total da população por cada Unidade da Federação. Período 
2010. 
Fonte: IBGE. LEEp (Laboratório de Estudos Epidemiológicos – UFRN). Natal/RN, 2016. 

 
 

População Feminina cor/etnia (%) 

Unidade da Federação Branca Negra Amarela Indígena 

Rondônia 36.13 61.53 1.57 0.77 

Acre 24.72 71.01 2.12 2.14 

Amazonas 22.25 72.06 0.99 4.70 

Roraima 21.60 66.36 1.07 10.97 

Pará 22.66 75.83 1.00 0.51 

Amapá 25.15 72.70 1.06 1.09 

Tocantins 25.41 71.59 2.05 0.95 

Maranhão 22.88 75.35 1.23 0.53 

Piauí 24.99 72.62 2.30 0.10 

Ceará 32.98 65.41 1.39 0.23 

Rio Grande do Norte 42.35 56.38 1.18 0.08 

Paraíba 40.69 57.38 1.44 0.49 

Pernambuco 37.69 60.68 1.03 0.60 

Alagoas 32.43 65.81 1.30 0.45 

Sergipe 28.83 69.53 1.38 0.26 

Bahia 22.61 75.75 1.23 0.40 

Minas Gerais 46.24 52.56 1.04 0.16 

Espírito Santo 42.95 56.10 0.69 0.26 

Rio de Janeiro 48.40 50.67 0.82 0.10 

São Paulo 65.00 33.53 1.37 0.10 

Paraná 71.34 27.22 1.20 0.24 

Santa Catarina 84.76 14.57 0.41 0.25 

Rio Grande do Sul 83.76 15.60 0.33 0.30 

Mato Grosso do Sul 48.26 47.51 1.28 2.95 

Mato Grosso 38.02 59.34 1.23 1.41 
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Goiás 42.59 55.46 1.80 0.15 

Distrito Federal 43.17 54.82 1.76 0.25 

Brasil 48.69 49.73 1.16 0.42 
 
Tabela 14 - Porcentagem da população Feminina por cor/etnia em relação ao total da população por cada Unidade da Federação. Período 
2010. 
Fonte: IBGE. LEEp (Laboratório de Estudos Epidemiológicos – UFRN). Natal/RN, 2016. 
 
 

4.5 CARACTERIZAÇÃO DA POPULAÇÃO BRASILEIRA POR TAXA DE 
ALFABETIZAÇÃO E ESCOLARIDADE MÉDIA POR ESTADOS E REGIÕES.  
 
Analisou-se também no presente estudo a população brasileira alfabetizada por 

Unidades Federativas e Regiões durante o período de 2005 a 2014. Com efeito, é importante 

destacar que para fins estatísticos o Ministério da Educação tem como alfabetizado o 

indivíduo regularmente matriculado em estabelecimentos de ensino, pouco importando se 

foram concluídos ou não seus estudos, ou seja, se está alfabetizado ou não.  Desta forma, a 

tabela 15 e a figura 9 a seguir, correspondem ao total de indivíduos brasileiros, na faixa 

etária de 15 anos ou mais, alfabetizados  durante o período de 2005 a 2014. Devido ao maior 

número de habitantes na região Sudeste, esta possui proporcionalmente a quantidade mais 

elevada de pessoas com idade maior ou igual a 15 anos alfabetizadas, sendo seguida pelas 

Regiões Nordeste, Sul, Norte e Centro-Oeste, em ordem decrescente de valores. 

 

 
Região 2005 2006 2007 2008 2009 2011 2012 2013 2014 

Norte 8.665.766 8.952.020 9.204.712 9.557.460 9.802.750 10.415.099 10.628.830 11.027.283 11.345.444 

Nordeste 28.188.164 29.085.712 29.986.988 30.736.136 31.572.120 33.383.456 33.764.392 34.968.060 35.736.012 

Sudeste 55.459.064 56.753.028 57.697.620 58.889.264 59.721.040 61.735.264 62.393.136 64.318.008 65.513.416 

Sul 18.893.700 19.249.610 19.651.160 19.924.056 20.293.110 20.936.100 21.330.764 22.025.132 22.387.310 

Centro-Oeste 8.796.938 9.100.992 9.368.062 9.556.136 9.803.608 10.460.100 10.607.665 10.922.571 11.090.143 
 

Tabela 15 – População alfabetizada com 15 anos ou mais, em números absolutos, por região, no período de 2005 a 2014*. 
Fonte: Observatório do Plano Nacional de Educação/PNE. LEEp (Laboratório de Estudos Epidemiológicos – UFRN). Natal/RN, 2016. 
*Não existem dados para o ano de 2010. 
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Figura 9 – Gráfico da População alfabetizada com 15 anos ou mais, em números absolutos, por região, no período de 2005 a 2014*. 
Fonte: Observatório do Plano Nacional de Educação/PNE. LEEp (Laboratório de Estudos Epidemiológicos – UFRN). Natal/RN, 2016. 
*Não existem dados para o ano de 2010. 

 

 
Sem embargo, a fim de explicitar de maneira mais apurada a magnitude deste 

indicador, elaborou-se o gráfico inserto na figura 10, no qual é possível observar a evolução 

anual do aumento percentual do número de pessoas com capacidade de proceder a ações de 

leitura e escrita e idade igual ou superior a 15 anos. 

Utilizando-se o ano de 2005 como base de cálculo, verificou-se que, em relação a esse 

ano base, o Brasil apresentou aumento de 21,72% no indicador estudado. A Região Norte 

brasileira apresenta a maior variação na década de 2005 a 2014, com valor total de 30,92%, 

sendo seguido pelo Nordeste (26,78%), Centro-Oeste (26,07%), Sul (18,49%) e Sudeste 

(18,13%). 

As Regiões Sudeste e Sul se colocam como as localidades regionais com menores 

índices de evolução para a variável ‘adultos alfabetizados’. Tal situação pode ser explicada 

pela influência trazida pelo fator implicado ao aumento da população no período analisado.  

Conforme anteriormente constatado na caracterização da população brasileira por 

regiões – Seção 4.1, essas regiões (Sudeste e Sul) apresentaram os menores valores de 

crescimento populacional e, por conseguinte, possuem, proporcionalmente, menor entrada 

de indivíduos nessa faixa etária em comparação com os anos anteriores, em conjunto com a 

característica intrínseca de a variável ser cumulativa, já que cada pessoa acima dos 15 anos 

só sairá do cálculo quando falecer. 
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Figura 10 – Gráfico do aumento percentual da população com 15 anos ou mais alfabetizada, por região e total do Brasil. Com o ano de 
2005 utilizado como base de cálculo. No período de 2005 a 2014*. 
Fonte: Observatório do Plano Nacional de Educação/PNE. LEEp (Laboratório de Estudos Epidemiológicos – UFRN). Natal/RN, 2016. 
*Não existem dados para o ano de 2010. 

 
No tocante à Região Nordeste, a qual apresenta porcentagem de crescimento 

populacional análoga ao Sul e Sudeste e, ainda, decréscimo na participação da população 

brasileira total, pode explicar o alto valor de aumento percentual de adultos alfabetizados 

nessa região durante a década estudada o fato de esta apresentar a pior taxa de alfabetização 

dentre as regiões brasileiras, conforme se depreende das informações contidas nas tabelas 16 

e 17 e figura 11, a seguir alocadas. 

 
 

Região 
2005 
(%) 

2006 
(%) 

2006 
(%) 

2007 
(%) 

2008 
(%) 

2011 
(%) 

2012 
(%) 

2013 
(%) 

2014 
(%) 

Norte 88.1  88.3  88.6  88.8  89  89.8  90  90.5  91  

Nordeste 78  79.2  80  80.5  81.2  83.1  82.6  83.1  83.4  

Sudeste 93.4  94  94.2  94.2  94.3  95.2  95.2  95.2  95.4  

Sul 94.1  94.3  94.5  94.5  94.5  95.1  95.6  95.4  95.6  

Centro-Oeste 91.1  91.7  92  91.8  92  93.7  93.3  93.5  93.5  
 
Tabela 16 – Taxa de alfabetização da população brasileira de 15 anos ou mais, em porcentual, por região, no período de 2005 a 2014*. 
Fonte: Observatório do Plano Nacional de Educação/PNE. LEEp (Laboratório de Estudos Epidemiológicos – UFRN). Natal/RN, 2016. 
*Não existem dados para o ano de 2010. 

 
Unidade da Federação 2005 (%) 2006 (%) 2007 (%) 2008 (%) 2009 (%) 2011 (%) 2012 (%) 2013 (%)  2014 (%) 

Rondônia 90.1 89.4 90.5  90.8  90.2  90.3  91.4  91.4  91.7  

Acre 79  82.5  84.3  85.1  83.7  85.6  86.5  85.4  86.9  

Amazonas 93.3  92.2  92.1  91.2  92.7  91.6  91.7  92.7  93.8  

Roraima 87.5  91.2 89  90.3  92.3  90.4  92.6  90.2  92.5  

Pará 86.6  86.7  87.3  87.5  87.2  89.4  89.5  89.9  90  
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Amapá 92.6  94.7  92.8  95.3  96.7  92.4  93.3  94  95.8  

Tocantins 83.7  85.1  85.8  85.6  86.5  87.8  86.6  87.8  87.8  

Maranhão 77  77.2  78.6  80.5  80.9  78.4  79.2  80.1  80.4  

Piauí 72.6  73.8  76.6  75.7  76.6  80.7  81.2  80.3  79.8  

Ceará 77.4  79.4  80.8  80.9  81.5  83.5  83.7  83.3 83.7  

Rio Grande do Norte 78.5  78.2  80.4  80  81.9  84.2  84  82.8  83.8  

Paraíba 74.8  77.3  76.5  76.5  78.4  82.8  81.4  81.8  83.1  

Pernambuco 79.3  81.4  81.3  82  82.2  84.3  83.3  84.7  85.2  

Alagoas 70.7  73.6  74.9  74.3  75.4  78.2  78.2  78.4  78  

Sergipe 80.3  81.8  83.2  83.1  83.7  84  83.7  83.1  82.9  

Bahia 81.2  81.4  81.5  82.5  83.1  85.6  84.1  85.1  85.3  

Minas Gerais 89.9  90.9  91.1  91.3  91.4  92.1  92.6  92.4  92.9  

Espírito Santo 91.3  90.5  91.5  91.2  91.5  93.6  93.3  93.4  93.5  

Rio de Janeiro 95.1  95.7  95.6  95.6  96  96.3  96.2  96.3  96.8  

São Paulo 94.6  95  95.4  95.3  95.3  96.3  96.2  96.3  96.2  

Paraná 92.9  93.4  93.4  93.4  93.3  93.7  94.7  94.7  95  

Santa Catarina 94.8  94.9  95.6  95.6  95.1  96.1  96.8  96.5  96.7  

Rio Grande do Sul 94.8  94.8  95  95  95.4  95.7  95.7  95.6  95.5  

Mato Grosso do Sul 90.9  91.5  91.7  91.9  91.3  93.6  93  92.8  93.5  

Mato Grosso 90.3  90.8  89.9  90.4  89.8  92.6  91.9  92.2  92.7  

Goiás 89.8  90.4  91.2  90.7  91.4  92.8  92.7  92.9  92.3  

Distrito Federal 95.3  96.2  96.3  96  96.6  96.9  96.5  96.8  97.3  
Tabela 17 – Taxa de alfabetização da população brasileira de 15 anos ou mais, em porcentual, por Unidade da Federação, no período de 
2005 a 2014*. 
Fonte: Observatório do Plano Nacional de Educação/PNE. LEEp (Laboratório de Estudos Epidemiológicos – UFRN). Natal/RN, 2016. 
*Não existem dados para o ano de 2010. 

 

 
 
Figura 11 – Gráfico da Taxa de alfabetização da população brasileira de 15 anos ou mais, em percentual, por região, no período de 2005 a 
2014*. 
Fonte: Observatório do Plano Nacional de Educação/PNE. LEEp (Laboratório de Estudos Epidemiológicos – UFRN). Natal/RN, 2016. 
*Não existem dados para o ano de 2010. 
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Com relação à escolaridade média da população compreendida entre 18 e 29 anos 

durante a década analisada, os dados evidenciam que, entre os indivíduos brancos, a maior 

média de anos de estudo é apresentada na Região Sudeste (11,2 anos) e a pior no Nordeste 

brasileiro (9,8 anos). Para a população negra a média de escolaridade mais elevada encontra-

se no Centro-Oeste (9,9 anos) e a mais baixa na Região Norte (9,1 anos). Os pardos 

apresentam maior escolaridade nas Regiões Sudeste e Centro-Oeste, ambas com 9,9 anos de 

estudo, e a menor no Nordeste (8,9 anos).23 

A conclusão dessas análises encontra-se respaldada nos dados contidos na tabela 18 e 

visualmente representada no gráfico da figura 12, inseridas a seguir. 

 
 

Ano 

Norte Nordeste Sudeste Sul Centro-Oeste 
Branc

os 
Negr

os 
Pard

os 
Branc

os 
Negr

os 
Pard

os 
Branc

os 
Negr

os 
Pard

os 
Branc

os 
Negr

os 
Pard

os 
Branc

os 
Negr

os 
Pard

os 

2005 8.5 7.4 7.5 8.1 7.1 6.9 10 8.7 8.6 9.7 8.4 7.9 9.6 8 8.3 

2006 8.8 7.5 7.7 8.3 7.5 7.2 10.3 8.7 8.8 9.9 8.3 8.1 10 8.5 8.5 

2007 9 8.2 7.9 8.6 7.6 7.5 10.5 8.8 8.9 10 8.3 8.3 10.1 8.4 8.7 

2008 9.1 8.4 8.2 8.9 8.1 7.7 10.6 9.1 9.1 10.2 8.7 8.6 10.3 8.9 9 

2009 9.4 8.4 8.4 9.1 8.4 7.9 10.8 9.2 9.3 10.3 8.8 8.8 10.4 9.2 9.2 

2011 9.6 8.2 8.4 9.3 8.3 8.3 10.8 9.3 9.5 10.4 8.9 9 10.7 9.2 9.5 

2012 9.8 8.8 8.7 9.6 8.5 8.6 11 9.4 9.7 10.6 9 9 10.9 9.3 9.7 

2013 10 8.7 9 9.7 8.8 8.7 11 9.4 9.7 10.6 9.3 9.1 10.9 9.7 9.8 

2014 10.2 9.1 9.1 9.8 9.2 8.9 11.2 9.7 9.9 10.7 9.3 9.2 10.9 9.9 9.9 
 
Tabela 18 – Escolaridade média da população de 18 a 29 anos, por etnia/cor, em anos de estudo, por região, no período de 2005 a 2014*. 
Fonte: Observatório do Plano Nacional de Educação/PNE. LEEp (Laboratório de Estudos Epidemiológicos – UFRN). Natal/RN, 2016. 
*Não existem dados para o ano de 2010. 
 

 

                                                 
23 Destaca-se que, apesar de se optar unir as etnias negras e pardas, conforme anteriormente referido, no que 
toca à intersecção entre as variáveis escolaridade e etnia para fins de caracterização da população geral, não foi 
possível separá-las, em face dos dados secundários coletados no Observatório do Plano Nacional de 
Educação/PNE não possibilitar tal procedimento. Não obstante, ressalta-se que essa cisão étnica entre negros e 
pardos refere-se tão somente à tabela 18 e o gráfico alusivo à figura 12, nos demais dados essas etnias estão 
unidas.   Por outro lado, esclarece-se que, em razão do baixíssimo índice populacional no Brasil dos indivíduos 
autodeclarados índios (0,43%) e amarelos (1,09%) não foram comtemplados na parte da pesquisa alusiva à 
escolaridade média, essas etnias. 
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Figura 12 – Gráfico da escolaridade média da população de 18 a 29 anos, por etnia/cor, em anos de estudo, por região, no período de 2005 
a 2014*. 
Fonte: Observatório do Plano Nacional de Educação/PNE. LEEp (Laboratório de Estudos Epidemiológicos – UFRN). Natal/RN, 2016. 
*Não existem dados para o ano de 2010. 
 

 

Com relação ao percentual de pessoas não alfabetizadas em relação à população total 

do Brasil e das suas respectivas Unidades Federativas, investigaram-se os dados levando-se 

em conta o sexo (masculino/feminino) e a etnia (branco/negro/amarelo/indígena).  

Nesse sentido, conforme as informações contidas nas tabelas 19a e 19b e no gráfico 

(figura 13) a seguir inseridos, verificou-se que a população feminina possui menor 

percentual de analfabetos para as variáveis etnia branca, negra e amarela. As mulheres 

indígenas, por sua vez, são menos alfabetizadas em comparação aos homens indígenas; 

entretanto, a população indígena em geral detém os maiores níveis de analfabetismo do país, 

sendo o estado do Acre a Unidade da Federação com a percentagem mais elevada (55,12% 

dos homens indígenas e 61,00% das mulheres autodeclaradas pertencentes à etnia indígena 

são não alfabetizados). Para essa mesma população, o estado do Rio de Janeiro apresenta o 

menor índice de homens indígenas analfabetos (9,09%) e o Distrito Federal possui a menor 

população indígena feminina analfabeta (9,38%). 

No que tange à população branca, tem-se que homens e mulheres brancos possuem os 

menores percentuais de analfabetos do país, 14,53% e 13,53% respectivamente, com os 
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menores índices no estado do Rio de Janeiro e maiores em Alagoas. Para os negros, os 

menores percentuais encontram-se no Rio de Janeiro para homens e no Distrito Federal para 

as mulheres e os maiores níveis de analfabetos em Alagoas. Por fim, os amarelos apresentam 

menores níveis de não alfabetizados em São Paulo e os maiores também no estado de 

Alagoas. 

 

Unidade da Federação 

População não 
alfabetizados (M) 

cor/etnia Branca (%) 

População não 
alfabetizados (M) 

cor/etnia Negra (%) 

População não 
alfabetizados (M) 

cor/etnia Amarela (%) 

População não 
alfabetizados (M) 

cor/etnia Indígena (%) 

Rondônia 16.65 17.97 16.33 30.57 

Acre 27.18 28.52 29.46 55.12 

Amazonas 21.22 22.93 19.20 45.01 

Roraima 19.27 20.57 21.85 47.44 

Pará 22.78 25.73 23.64 41.96 

Amapá 21.88 21.75 24.13 29.01 

Tocantins 19.97 24.03 22.36 41.05 

Maranhão 27.89 33.52 31.94 48.46 

Piauí 28.13 33.43 34.33 21.01 

Ceará 24.56 29.18 27.52 32.09 

Rio Grande do Norte 25.99 30.75 28.91 22.01 

Paraíba 28.22 32.72 29.88 36.40 

Pernambuco 24.40 28.12 26.06 35.65 

Alagoas 30.81 35.23 34.90 35.31 

Sergipe 26.81 28.42 26.85 17.03 

Bahia 23.84 25.34 26.09 26.94 

Minas Gerais 12.91 16.49 14.87 25.01 

Espírito Santo 13.80 16.85 16.07 16.16 

Rio de Janeiro 10.60 12.65 13.67 9.09 

São Paulo 11.07 13.16 6.62 12.31 

Paraná 12.31 14.74 8.28 21.88 

Santa Catarina 11.01 14.36 12.27 17.80 

Rio Grande do Sul 11.18 15.16 15.74 23.11 

Mato Grosso do Sul 14.77 16.27 10.66 30.07 

Mato Grosso 14.94 18.24 15.09 44.20 

Goiás 15.18 16.76 14.89 13.88 

Distrito Federal 12.58 12.68 12.26 9.16 

Brasil 14.53 21.34 16.61 34.73 
 
Tabela 19a – Porcentagem da população brasileira masculina não alfabetizada, por Unidade da Federação e Brasil, para o ano 2010. 
Fonte: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. LEEp (Laboratório de Estudos Epidemiológicos – UFRN). Natal/RN, 2016. 
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Unidade da Federação 

População não 
alfabetizados (F) cor/etnia 

Branca (%) 

População não 
alfabetizados (F) 

cor/etnia Negra (%) 

População não 
alfabetizados (F) 

cor/etnia Amarela 
(%) 

População não 
alfabetizados (F) 

cor/etnia Indígena 
(%) 

Rondônia 17.04 17.94 13.59 33.58 

Acre 24.15 25.39 23.26 61.00 

Amazonas 19.52 21.45 14.98 49.09 

Roraima 17.47 18.38 15.91 49.05 

Pará 20.59 22.48 17.96 45.48 

Amapá 20.66 20.22 18.44 33.46 

Tocantins 19.02 21.46 16.69 47.21 

Maranhão 24.38 28.83 25.24 51.87 

Piauí 23.88 27.77 25.87 19.01 

Ceará 19.84 23.62 19.84 25.12 

Rio Grande do Norte 20.37 24.13 20.70 18.72 

Paraíba 22.58 26.47 21.75 30.53 

Pernambuco 20.93 24.61 19.40 29.91 

Alagoas 27.12 31.37 26.85 32.33 

Sergipe 22.72 24.00 19.69 15.20 

Bahia 21.71 22.79 20.46 26.34 

Minas Gerais 12.49 16.49 12.55 24.30 

Espírito Santo 13.71 16.95 13.13 17.07 

Rio de Janeiro 9.68 12.22 11.25 10.23 

São Paulo 10.88 13.53 6.74 13.74 

Paraná 12.48 16.73 8.62 26.69 

Santa Catarina 10.66 15.71 12.53 21.52 

Rio Grande do Sul 10.55 15.24 15.09 27.83 

Mato Grosso do Sul 14.37 16.26 9.46 32.95 

Mato Grosso 15.00 17.30 12.85 50.90 

Goiás 14.43 15.72 11.06 13.87 

Distrito Federal 11.05 11.83 9.48 9.38 

Brasil 13.53 19.51 13.91 36.05 
 
Tabela 19b – Porcentagem da população brasileira feminina não alfabetizada, por Unidade da Federação e Brasil, para o ano 2010. 
Fonte: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. LEEp (Laboratório de Estudos Epidemiológicos – UFRN). Natal/RN, 2016. 

 
 



114 
 

 

 
Figura 13 – Porcentagem da população brasileira masculina x feminina não alfabetizada  por cor/etnia, para o ano 2010.  
Fonte: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. LEEp (Laboratório de Estudos Epidemiológicos – UFRN). Natal/RN, 2016. 
 

 
4.6 MORTALIDADE GERAL NO BRASIL: INDICATIVOS E TAXAS 

 
Realizada a caraterização da população brasileira no tocante ao seu quantitativo, sexo, 

etnia e escolaridade, nesta parte do trabalho serão analisados dados alusivos aos óbitos 

ocorridos no Brasil a fim de se obter a taxa de mortalidade geral (TMG) brasileira. 

A taxa de mortalidade geral (TMG) consiste em uma proporção entre o número de 

óbitos por todas as causas possíveis em uma população, em determinado ano, tendo como 

denominador a população exposta ao risco de morrer, ou seja, a população total. 

Nesse sentido, após realizados os cálculos pelo Laboratório de Estudos 

Epidemiológicos/UFRN tendo como fonte os dados contidos no DATASUS/Departamento 

de Informática do Sistema Único de Saúde, foram elaboradas a tabela 20 e a figura 14, 

através das quais observa-se que a tendência da taxa de mortalidade geral (TMG) para o 

Brasil, no período de 2005 a 2014, segue um padrão de crescimento anual, apenas 

interrompido nos anos de 2007 e 2012,  apresentando os valores nos extremos da década 

analisada de 54,38 e 60,51 por 10.000 habitantes. 

  

Unidade da 
Federação 

TMG
* 

2005 
TMG 
2006 

TMG 
2007 

TMG 
2008 

TMG 
2009 

TMG 
2010 

TMG 
2011 

TMG 
2012 

TMG 
2013 

TMG 
2014 TMMG** 

Rondônia 40.6 38.7 34.9 38.9 41.7 43.4 41.6 44.5 43.4 43.8 41.2 

Acre 42.5 40.8 40.5 40.5 40.2 41.0 42.2 43.2 42.7 44.0 41.8 
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Amazonas 34.3 34.9 34.7 36.7 36.8 36.9 38.7 39.7 39.7 41.0 37.3 

Roraima 35.5 36.1 34.8 33.6 34.1 35.6 34.0 37.2 39.9 39.3 36.0 

Pará 37.5 37.7 37.9 40.0 40.6 41.4 42.1 43.1 42.9 44.1 40.7 

Amapá 29.6 29.3 29.7 32.4 32.0 31.7 35.5 36.2 36.5 38.0 33.1 

Tocantins 38.6 38.4 41.4 42.7 43.5 45.7 46.3 45.5 46.5 47.6 43.6 

Maranhão 38.5 35.9 37.3 39.3 39.4 39.5 43.4 42.8 45.5 46.9 40.9 

Piauí 47.0 47.3 48.2 49.9 49.8 49.7 54.0 55.0 56.5 58.1 51.6 

Ceará 49.0 49.5 48.6 51.2 52.0 51.2 55.4 55.9 58.8 58.7 53.0 
Rio Grande do 
Norte 46.3 44.0 46.2 48.9 50.3 49.3 53.9 53.7 56.1 56.1 45.9 

Paraíba 55.6 54.7 57.2 60.0 60.2 61.3 63.8 64.8 66.2 64.0 60.8 

Pernambuco 60.9 59.9 61.0 61.3 61.4 60.7 63.1 62.5 63.2 62.3 61.7 

Alagoas 49.6 49.5 52.7 51.6 53.2 54.9 57.3 56.0 58.3 57.4 54.1 

Sergipe 49.4 47.7 47.7 49.6 51.3 51.6 53.1 54.5 55.3 55.1 51.5 

Bahia 45.5 47.1 46.8 48.8 50.1 51.7 52.5 53.7 54.1 55.3 50.6 

Minas Gerais 55.2 57.5 56.8 57.0 57.2 60.0 60.4 61.2 61.1 61.6 58.8 

Espírito Santo 54.2 56.2 55.3 56.8 55.9 57.4 57.1 57.0 56.4 56.7 56.3 

Rio de Janeiro 73.8 75.8 76.3 77.3 77.6 79.3 78.6 77.6 79.4 79.6 77.5 

São Paulo 58.7 59.8 59.4 59.8 61.0 62.4 63.0 62.5 63.4 64.0 61.4 

Paraná 57.4 58.6 59.0 60.5 61.1 62.4 63.4 62.9 63.6 62.6 61.2 

Santa Catarina 50.8 50.9 52.9 51.7 54.1 54.3 55.7 54.2 54.7 55.0 53.4 
Rio Grande do 
Sul 66.5 67.1 69.4 67.8 70.0 70.8 72.4 71.5 74.4 73.3 70.3 
Mato Grosso do 
Sul 54.1 54.4 55.4 54.8 55.5 58.2 56.7 57.3 57.7 57.5 56.2 

Mato Grosso 46.0 45.3 44.0 46.9 47.5 49.1 49.2 50.7 50.7 52.6 48.2 

Goiás 47.5 47.3 48.1 50.6 50.3 53.1 54.6 56.8 56.3 58.0 52.3 

Distrito Federal 40.5 40.0 40.6 41.4 41.2 41.7 42.2 41.5 40.9 42.1 41.2 
Tabela 20 – Taxa de Mortalidade Geral por 10.000 habitantes, por Unidade da Federação, no período de 2005 a 2014. 
Fonte: DATASUS/Departamento de Informática do SUS. LEEp (Laboratório de Estudos Epidemiológicos – UFRN). Natal/RN, 2016. 
*TMG: Taxa de Mortalidade Geral. **TMMG: Taxa Média de Mortalidade Geral. 
 

 

 
Figura 14 – Gráfico da Taxa de Mortalidade Geral por 10.000 habitantes, Brasil, no período de 2005 a 2014. 
Fonte: DATASUS/Departamento de Informática do SUS. LEEp (Laboratório de Estudos Epidemiológicos – UFRN). Natal/RN, 2016. 
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Observa-se ainda que, de acordo com a tabela acima, as Unidades da Federação com 

as Taxas Médias de Mortalidade Geral (TMMG) mais expressivas são Rio de Janeiro (77,7), 

Rio Grande do Sul (70,3), Pernambuco (61,7), São Paulo (61,4), Paraná (61,2) e Paraíba 

(60,8). Ademais, nota-se que a região Norte contribui de maneira muito discreta na 

distribuição nacional da referida taxa e, desta maneira, apresenta as menores TMMG. De 

acordo com os resultados obtidos, é possível constatar que os maiores valores se concentram 

nas regiões Sudeste, Nordeste e Sul devido ao fato de tais regiões possuírem as maiores 

populações do Brasil. 

 
4.7 MORTALIDADE GERAL NO BRASIL POR GÊNERO 

 
Com relação à mortalidade brasileira por gênero (masculino/feminino), o estudo da 

Taxa Média de Mortalidade Geral masculina (TMMGm) apresenta resultados semelhantes 

aos da Taxa Média de Mortalidade Geral (TMMG), com maiores valores para os estados do 

Rio de Janeiro (87,00), Rio Grande do Sul (78,60), Paraná (72,15), Pernambuco (71,44), São 

Paulo (69,99) e Paraíba (69,72), conforme observado na tabela 21 e figura 15 a seguir.  

 

Unidade da 
Federação 

TMGm
* 

2005 

TMG
m 

2006 

TMG
m 

2007 

TMG
m 

2008 

TMG
m 

2009 

TMG
m 

2010 

TMG
m 

2011 

TMG
m 

2012 

TMG
m 

2013 

TMG
m 

2014 TMMGm** 

Rondônia 52.21 49.42 43.59 49.11 53.12 55.32 51.35 55.42 53.63 54.56 51.77 

Acre 51.79 49.76 49.82 50.39 48.45 49.58 51.65 53.51 51.94 53.00 50.99 

Amazonas 40.73 41.47 40.63 43.41 43.37 44.23 46.75 47.13 47.92 49.38 44.50 

Roraima 42.60 44.06 42.75 41.57 41.11 44.36 42.19 45.11 49.49 48.09 44.13 

Pará 44.79 45.17 44.96 48.11 48.83 51.01 50.57 51.86 51.75 53.58 49.06 

Amapá 37.59 35.83 37.21 39.94 40.91 39.24 43.28 45.13 45.65 46.05 41.09 

Tocantins 45.31 45.55 49.33 51.30 52.19 55.94 55.88 54.40 56.54 57.82 52.43 

Maranhão 45.64 42.74 44.48 47.13 47.36 47.77 52.41 51.69 55.36 57.43 49.20 

Piauí 54.45 55.42 56.11 57.53 58.15 57.74 62.62 65.09 66.85 67.82 60.18 

Ceará 56.72 57.11 56.52 59.48 60.07 60.18 64.75 66.47 69.88 70.27 62.14 
Rio Grande 
do Norte 53.62 50.59 53.71 57.70 59.10 57.44 63.18 62.65 65.38 64.90 58.83 

Paraíba 63.47 62.07 65.44 69.35 68.96 70.75 73.89 74.43 75.61 73.23 69.72 

Pernambuco 70.80 70.15 71.83 71.49 71.20 70.46 73.28 71.37 72.20 71.66 71.44 

Alagoas 57.33 59.59 63.85 62.87 64.11 66.55 69.61 67.72 70.46 69.32 65.14 

Sergipe 57.62 55.08 55.28 57.30 59.86 61.56 62.12 64.09 66.07 65.55 60.45 

Bahia 51.79 54.26 54.22 57.14 58.82 60.96 61.32 62.96 63.53 65.48 59.05 

Minas Gerais 64.10 66.45 65.71 65.23 65.49 68.07 68.84 69.47 69.31 69.64 67.23 
Espírito 
Santo 65.69 67.20 66.88 68.45 66.54 68.98 67.83 67.67 66.68 66.24 67.22 
Rio de 
Janeiro 85.47 87.15 87.60 87.92 86.97 88.45 86.67 85.16 87.67 86.95 87.00 

São Paulo 68.66 69.27 68.26 68.77 69.65 70.84 71.12 70.53 71.45 71.32 69.99 

Paraná 68.39 69.38 70.06 71.76 73.02 73.50 74.88 74.14 74.10 72.29 72.15 
Santa 
Catarina 59.23 59.27 61.78 60.05 62.58 62.28 63.89 61.25 61.92 61.84 61.41 
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Rio Grande 
do Sul 75.76 75.70 78.04 76.71 78.51 78.75 80.12 79.06 82.03 81.30 78.60 
Mato Grosso 
do Sul 65.61 66.15 66.22 66.94 66.27 69.78 68.45 68.89 69.52 68.08 67.59 

Mato Grosso 58.12 56.15 54.76 59.45 59.01 61.14 61.34 62.69 62.55 65.35 60.06 

Goiás 57.59 56.66 57.81 60.71 60.24 63.30 65.51 67.76 67.14 68.90 62.56 
Distrito 
Federal 49.81 48.41 49.17 50.41 50.49 50.84 51.47 50.66 48.89 50.66 50.08 
 
Tabela 21 – Taxa de Mortalidade Geral masculina por 10.000 habitantes, por Unidade da Federação, no período de 2005 a 2014. 
Fonte: DATASUS/Departamento de Informática do SUS. LEEp (Laboratório de Estudos Epidemiológicos – UFRN). Natal/RN, 2016. 
*TMGm: Taxa de Mortalidade Geral masculina.  **TMMGm: Taxa Média de Mortalidade Geral masculina. 
 

 

 
 
Figura 15 – Taxa de Mortalidade Geral masculina por 10.000 habitantes, para o Brasil, no período de 2005 a 2014. 
Fonte: DATASUS/Departamento de Informática do SUS. LEEp (Laboratório de Estudos Epidemiológicos – UFRN). Natal/RN, 2016. 
 

 

No que tange aos óbitos relacionados às mulheres, constatou-se, através da Taxa 

Média de Mortalidade Geral Feminina (TMGf) distribuída por Unidade da Federação, que o 

Rio de Janeiro permanece como destaque na mortalidade (68,52), seguido pelo Rio Grande 

do Sul (62,33), São Paulo (53,03), Pernambuco (52,32), Paraíba (52,29) e Minas Gerais 

(50,43), conforme asseveram os dados da tabela 22 abaixo inserida. 

 
Unidade da 
Federação 

TMGf* 
2005 

TMGf 
2006 

TMGf 
2007 

TMGf 
2008 

TMGf 
2009 

TMGf 
2010 

TMGf 
2011 

TMGf 
2012 

TMGf 
2013 

TMGf 
2014 TMMGf** 

Rondônia 28.05 27.18 25.60 28.07 29.58 30.89 31.34 33.08 32.68 32.49 29.90 

Acre 32.89 31.54 30.81 30.33 31.64 32.16 32.48 32.55 33.23 34.76 32.24 

Amazonas 27.65 28.16 28.48 29.81 29.94 29.35 30.48 32.01 31.33 32.36 29.96 

Roraima 27.99 27.44 26.33 25.04 26.50 26.23 25.30 28.71 29.68 29.88 27.31 

Pará 29.96 29.93 30.59 31.56 31.92 31.24 33.23 33.97 33.50 34.14 32.00 

Amapá 21.30 22.55 22.03 24.65 22.69 23.88 27.51 27.04 27.07 29.73 24.84 

Tocantins 31.48 30.94 32.96 33.55 34.38 34.92 36.20 36.20 35.92 36.87 34.34 

Maranhão 31.30 29.13 30.20 31.56 31.47 31.31 34.54 34.04 35.79 36.41 32.58 

Piauí 39.59 39.33 40.47 42.31 41.65 41.79 45.56 45.27 46.43 48.78 43.12 

Ceará 41.28 42.11 40.78 43.23 44.23 42.42 46.36 45.69 48.13 47.62 44.19 
Rio Grande 
do Norte 39.05 37.52 38.87 40.22 41.60 41.29 44.83 44.93 46.97 47.58 42.29 

Paraíba 48.07 47.60 49.41 51.17 51.88 52.31 54.26 55.68 57.33 55.23 52.29 

Pernambuco 51.55 50.19 50.67 51.60 52.05 51.46 53.46 54.11 54.67 53.47 52.32 
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Alagoas 42.17 39.66 41.92 40.73 42.67 43.63 45.38 44.80 46.62 45.99 43.36 

Sergipe 41.39 40.47 40.26 42.00 42.93 41.96 44.37 45.29 45.03 45.10 42.88 

Bahia 39.20 39.96 39.27 40.37 41.37 42.43 43.71 44.46 44.78 45.21 42.08 
Minas 
Gerais 46.45 48.71 47.90 48.76 49.05 51.98 52.08 52.92 52.96 53.45 50.43 
Espírito 
Santo 42.56 45.10 43.68 45.16 45.25 45.69 46.42 46.33 46.10 47.18 45.35 
Rio de 
Janeiro 62.67 64.95 65.68 67.16 68.66 70.71 70.85 70.40 71.57 72.55 68.52 

São Paulo 48.94 50.65 50.70 51.15 52.55 54.10 55.17 54.64 55.63 56.78 53.03 

Paraná 46.58 47.95 48.07 49.40 49.30 51.52 52.10 51.85 53.26 53.06 50.31 
Santa 
Catarina 42.26 42.39 43.77 43.22 45.47 46.22 47.46 47.03 47.40 48.10 45.33 
Rio Grande 
do Sul 57.59 58.85 61.10 59.26 61.83 63.06 64.92 64.12 66.93 65.60 62.33 
Mato Grosso 
do Sul 42.49 42.41 44.50 42.37 44.61 46.50 44.83 45.60 45.69 46.83 44.58 

Mato Grosso 33.05 33.72 32.50 33.62 35.29 36.44 36.42 37.90 38.20 39.19 35.63 

Goiás 37.46 37.95 38.31 40.43 40.37 42.74 43.68 45.64 45.46 46.89 41.89 
Distrito 
Federal 31.88 32.30 32.78 33.15 32.61 33.38 33.83 33.09 33.65 34.44 33.11 

 
Tabela 22 – Taxa de Mortalidade Geral feminina por 10.000 habitantes, por Unidade da Federação, no período de 2005 a 2014. 
Fonte: DATASUS/Departamento de Informática do SUS. LEEp (Laboratório de Estudos Epidemiológicos – UFRN). Natal/RN, 2016. 
*TMGf: Taxa de Mortalidade Geral feminina. **TMMGf: Taxa Média de Mortalidade Geral feminina. 
 

 

Igualmente, observou-se também um significativo aumento da Taxa de Mortalidade 

Geral feminina (TMGf), que no início da década analisada (2005) se encontrava em 45,41, 

foi substancialmente elevada para 51,88, como se afere no gráfico a seguir (figura 16). 

 

 
 
Figura 16 – Taxa de Mortalidade Geral feminina por 10.000 habitantes, para o Brasil, no período de 2005 a 2014. 
Fonte: DATASUS/Departamento de Informática do SUS. LEEp (Laboratório de Estudos Epidemiológicos – UFRN). Natal/RN, 2016. 
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Conclui-se, portanto, que para o Brasil, durante os dez anos analisados (2005 a 2014), 

a Taxa Média de Mortalidade Geral masculina (TMMGm) variou de 63,45 a 69,28 e, para 

todos os anos dessa década, os valores da Taxa de Mortalidade Geral Masculina (TMGm) 

estão acima dos apresentados na população geral, podendo-se inferir que a participação dos 

homens na mortalidade para essa variável é bem mais acentuada do que a participação 

feminina, conforme demonstra o gráfico abaixo (figura 17), através do qual é possível 

visualizar a variação da TMMGm e da Taxa Média de Mortalidade Geral Feminina 

(TMMGf), ano a ano. 

  

 
 
Figura 17 – Comparação entre Taxas Médias de Mortalidade Geral masculina e feminina por 10.000 habitantes, para o Brasil, no período 
de 2005 a 2014. 
Fonte: DATASUS/Departamento de Informática do SUS. LEEp (Laboratório de Estudos Epidemiológicos – UFRN). Natal/RN, 2016. 
 

 
4.8 MORTALIDADE GERAL NO BRASIL POR ETNIA  
 

No tocante aos óbitos relacionados aos grupos étnicos (brancos, negros, amarelos e 

indígenas), os resultados das análises apontam para uma maior mortalidade geral de pessoas 

pertencentes ao grupo étnico branco, que perfaz, para o Brasil, o valor de 65,67/10.000 

habitantes. A Unidade da Federação com maior Taxa de Mortalidade Geral para cor/etnia 

Branca (TMG_B) é o Rio de Janeiro (93,00), seguido pelo Rio Grande do Sul (77,17) e a 

menor taxa é percebida no estado do Amapá (26,42).  

Para a população Negra, a Taxa de Mortalidade Geral nacional é de 47,21/10.000 

habitantes, sendo o estado da Paraíba (67,50) a localidade estadual com maior valor da 

referida variável. A menor Taxa de Mortalidade Geral para cor/etnia Negra (TMG_N) 

encontra-se em Santa Catarina (21,32). 
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A população Indígena possui maior mortalidade geral no Mato Grosso do Sul (65,49), 

e em seguida no Mato Grosso (49,37). Importante salientar que para os indígenas as 

Unidades da Federação da região Norte passam a ter maior relevância no cenário de 

mortalidade geral nacional. Assim, estados como Acre, Pará e Tocantins apresentam Taxa 

de Mortalidade Geral maiores do que 40/10.000 habitantes. No que tange a mortalidade 

geral para pessoas pertencentes ao grupo cor/etnia Amarela, a maior taxa encontra-se em 

São Paulo (63,83) e a menor em Sergipe (7,00). 

Todas essas constatações podem ser verificadas adiante através dos dados de 

mortalidade geral étnica (branca, negra, amarela e indígena) por Unidade Federativa 

constantes na tabela abaixo (tabela 23), como também pelo gráfico comparativo das taxas de 

mortalidade geral étnica inserido a seguir (figura 18). 

 
Unidade da Federação TMG-B¹ TMG-N² TMG-A³ TMG-I4 

Rondônia 49.52 41.56 26.12 39.12 
Acre 29.55 34.49 14.41 44.60 
Amazonas 31.40 38.81 13.85 37.70 
Roraima 39.47 33.41 11.58 33.24 
Pará 33.57 43.42 19.36 42.22 
Amapá 26.42 30.12 16.66 28.35 
Tocantins 41.62 47.59 7.05 44.17 
Maranhão 34.55 39.19 15.63 37.42 
Piauí 40.20 50.78 9.29 37.36 
Ceará 43.96 48.68 13.01 15.00 
Rio Grande do Norte 46.58 40.28 10.67 23.10 
Paraíba 44.06 67.50 19.18 18.28 
Pernambuco 55.72 61.28 17.53 26.09 
Alagoas 28.07 50.25 8.18 32.39 
Sergipe 44.67 49.83 7.00 24.91 
Bahia 43.45 48.33 8.24 13.48 
Minas Gerais 64.50 47.39 15.02 40.50 
Espírito Santo 58.61 46.57 11.39 25.11 
Rio de Janeiro 93.00 64.71 18.15 44.04 
São Paulo 72.88 38.71 63.83 22.73 
Paraná 74.95 31.75 40.75 37.82 
Santa Catarina 59.69 21.32 23.45 19.33 
Rio Grande do Sul 77.17 44.75 18.50 32.74 
Mato Grosso do Sul 62.70 54.20 42.73 65.49 
Mato Grosso 45.92 51.22 12.70 49.37 
Goiás 54.99 49.22 17.77 31.64 
Distrito Federal 46.13 39.67 9.63 13.05 

Tabela 23 – Taxa de Mortalidade Geral por 10.000 habitantes e cor/etnia. Unidades da Federação, para o ano de 2010. 
Fonte: DATASUS/Departamento de Informática do SUS e IBGE, Censo Demográfico 2010. LEEp (Laboratório de Estudos 
Epidemiológicos – UFRN). Natal/RN, 2016. 
1. TMG-B: Taxa de Mortalidade Geral cor/etnia Branca. 2. TMG-N: Taxa de Mortalidade Geral cor/etnia Negra. 3. TMG-A: Taxa de 
Mortalidade Geral cor/etnia Amarela. 4. TMG-I: Taxa de Mortalidade Geral cor/etnia Indígena. 
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Figura 18 – Gráfico da Taxa de Mortalidade Geral por 10.000 habitantes e cor/etnia. Brasil, para o ano de 2010. 
Fonte: DATASUS/Departamento de Informática do SUS e IBGE, Censo Demográfico 2010. LEEp (Laboratório de Estudos 
Epidemiológicos – UFRN). Natal/RN, 2016. 

 

 
4.9 MORTALIDADE GERAL NO BRASIL POR GÊNERO VERSUS ETNIA  

  
Sem embargo, ao se individualizar a análise da Taxa de Mortalidade por grupos de 

cor/etnia e, posteriormente, por gênero observa-se que a tendência de distribuição para 

homens e mulheres permanece análoga ao contingente nacional. Ou seja, pessoas brancas de 

ambos os sexos continuam morrendo mais do que os indivíduos de outros grupos da referida 

variável, seguidos por negros, indígenas e amarelos, como podemos aferir através das 

tabelas 24 e 25 e dos gráficos (figuras 19 e 20), que aludem, respectivamente, à Taxa de 

Mortalidade Geral masculina (TMGm) e feminina (TMGf) por cor/etnia. 

 
Unidade da Federação TMGm-B¹ TMGm-N² TMGm-A³ TMGm-I4 

Rondônia 62.66 53.86 33.58 48.84 
Acre 32.83 43.35 16.33 45.74 
Amazonas 34.80 47.84 16.38 40.66 
Roraima 47.00 43.04 15.35 39.08 
Pará 38.14 54.95 23.40 52.01 
Amapá 28.93 38.50 32.61 34.50 
Tocantins 51.86 58.26 7.77 49.68 
Maranhão 38.75 48.36 18.90 49.41 
Piauí 44.14 60.06 10.25 58.57 
Ceará 46.26 59.37 15.10 14.64 
Rio Grande do Norte 51.16 50.38 11.01 15.72 
Paraíba 45.19 81.74 22.45 26.14 
Pernambuco 57.26 76.11 22.04 30.03 
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Alagoas 28.58 65.18 8.92 30.54 
Sergipe 48.52 62.20 8.16 28.04 
Bahia 45.77 59.95 9.04 15.84 
Minas Gerais 71.82 56.72 18.92 46.20 
Espírito Santo 66.98 60.34 16.52 30.86 
Rio de Janeiro 103.16 75.45 19.60 47.82 
São Paulo 83.44 46.60 72.03 23.37 
Paraná 89.27 39.55 45.46 39.45 
Santa Catarina 69.85 24.33 23.82 22.26 
Rio Grande do Sul 86.80 51.47 12.70 33.33 
Mato Grosso do Sul 73.09 68.24 56.86 76.49 
Mato Grosso 55.40 65.48 15.87 54.63 
Goiás 62.01 62.48 18.88 39.65 
Distrito Federal 50.18 52.34 12.84 7.30 

 
Tabela 24 – Taxa de Mortalidade Geral masculina por 10.000 habitantes e cor/etnia. Unidade da Federação, para o ano de 2010. 
Fonte: DATASUS/Departamento de Informática do SUS e IBGE, Censo Demográfico 2010. LEEp (Laboratório de Estudos 
Epidemiológicos). Natal/RN, 2016. 1. TMGm-B: Taxa de Mortalidade Geral masculina cor/etnia Branca. 2. TMGm-N: Taxa de 
Mortalidade Geral masculina cor/etnia Negra. 3. TMGm-A: Taxa de Mortalidade Geral masculina cor/etnia Amarela. 4. TMGm-I: Taxa de 
Mortalidade Geral masculina cor/etnia Indígena. 
 

 

 
 
Figura 19 – Gráfico da Taxa de Mortalidade Geral masculina por 10.000 habitantes e cor/etnia. Brasil, para o ano de 2010. 
Fonte: DATASUS/Departamento de Informática do SUS e IBGE, Censo Demográfico 2010. LEEp (Laboratório de Estudos 
Epidemiológicos – UFRN). Natal/RN, 2016. 
 
 

Unidade da Federação TMGf-B¹ TMGf-N² TMGf-A³ TMGf-I4 
Rondônia 36.48 28.34 19.86 28.95 
Acre 26.47 25.29 12.90 43.42 
Amazonas 28.25 29.38 11.68 34.53 
Roraima 32.17 23.18 8.46 26.74 
Pará 29.22 31.32 15.70 32.16 
Amapá 24.14 21.43 2.83 21.98 
Tocantins 31.44 36.37 6.45 38.53 
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Maranhão 30.67 29.94 12.96 25.47 
Piauí 36.57 41.64 8.50 19.01 
Ceará 41.88 38.15 11.45 15.35 
Rio Grande do Norte 42.44 30.08 10.43 30.19 
Paraíba 43.03 53.62 16.79 10.43 
Pernambuco 54.36 46.95 14.19 22.34 
Alagoas 27.62 35.76 7.62 34.22 
Sergipe 41.12 37.86 6.13 22.03 
Bahia 41.29 36.92 7.60 11.19 
Minas Gerais 57.67 38.01 11.87 34.46 
Espírito Santo 50.78 32.74 7.33 19.47 
Rio de Janeiro 84.12 54.47 17.02 39.65 
São Paulo 63.20 30.72 56.30 22.14 
Paraná 61.52 23.62 36.33 36.19 
Santa Catarina 49.87 18.03 23.07 16.34 
Rio Grande do Sul 68.14 37.93 23.96 32.15 
Mato Grosso do Sul 52.80 39.68 29.92 54.28 
Mato Grosso 36.32 36.03 9.86 43.94 
Goiás 48.37 35.55 16.87 24.46 
Distrito Federal 42.59 27.56 7.20 17.70 

 
Tabela 25 – Taxa de Mortalidade Geral feminina por 10.000 habitantes e cor/etnia. Unidade da Federação, para o ano de 2010. 
Fonte: DATASUS/Departamento de Informática do SUS e IBGE, Censo Demográfico 2010. LEEp (Laboratório de Estudos 
Epidemiológicos – UFRN). Natal/RN, 2016. 1. TMGf-B: Taxa de Mortalidade Geral feminina cor/etnia Branca. 2. TMGf-N: Taxa de 
Mortalidade Geral feminina cor/etnia Negra. 3. TMGf-A: Taxa de Mortalidade Geral feminina cor/etnia Amarela. 4. TMGf-I: Taxa de 
Mortalidade Geral feminina cor/etnia Indígena. 
 

 

 
 
Figura 20 – Gráfico da Taxa de Mortalidade Geral feminina por 10.000 habitantes e cor/etnia. Brasil, para o ano de 2010. 
Fonte: DATASUS/Departamento de Informática do SUS e IBGE, Censo Demográfico 2010. LEEp (Laboratório de Estudos 
Epidemiológicos – UFRN). Natal/RN, 2016. 
 
 

Com efeito, através do gráfico a seguir (figura 21) é possível constatar a diferença de 

valores, para o Brasil, entre as Taxas de Mortalidade Geral por cor/etnia, como também para 
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os sexos masculino e feminino. Assim, ao analisá-lo verifica-se que, para todos os anos do 

período considerado para este levantamento de dados (2005 a 2014), os homens apresentam 

maior taxa de mortalidade geral do que as mulheres, para os quatro grupos étnicos. 

 

 
 
Figura 21 – Comparação entre Taxas de Mortalidade Geral por cor/etnia masculina e feminina por 10.000 habitantes. Brasil, para o ano 
2010. 
Fonte: DATASUS/Departamento de Informática do SUS e IBGE, Censo Demográfico 2010. LEEp (Laboratório de Estudos 
Epidemiológicos – UFRN). Natal/RN, 2016. 
 

 
4.10 MORTALIDADE GERAL NO BRASIL POR GRAU DE INSTRUÇÃO 

(ESCOLARIDADE)  
 

A análise da Taxa de Mortalidade Geral realizada com base no grau de instrução da 

população (escolaridade) permite observar se existe variação entre os valores de mortalidade 

das pessoas alfabetizadas e não alfabetizadas e, dentre as alfabetizadas, a diferença entre os 

indivíduos com poucos anos de estudo e os que possuem mais anos de frequência escolar. 

Devido às especificidades dos dados disponibilizados pelo Departamento de 

Informática do SUS e do Censo Demográfico 2010 – último elaborado pelo IBGE – foi 

realizada, para este estudo, apenas a diferenciação entre a população alfabetizada 

(considerada como o conjunto de pessoas que possuem qualquer nível de escolaridade) e os 

não alfabetizados (pessoas com nenhum ano de estudo regular). 

A Taxa de Mortalidade Geral para pessoas não alfabetizadas no Brasil e, por 

conseguinte, em praticamente todas as Unidades da Federação, com exceção do Rio Grande 

do Sul, Rio de Janeiro e Amazonas, apresenta-se com valores mais elevados quando 

comparada com a Taxa de Mortalidade Geral para indivíduos alfabetizados, conforme 

exposto na tabela 26 e no gráfico abaixo (figura 22).  
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Unidade da Federação TMG NA¹ TMG A² 

Rondônia 25.55 23.01 

Acre 24.40 15.81 

Amazonas 27.85 29.93 

Roraima 26.26 23.21 

Pará 31.78 33.47 

Amapá 20.52 18.08 

Tocantins 55.58 28.65 

Maranhão 40.86 27.95 

Piauí 56.18 32.62 

Ceará 53.87 30.00 

Rio Grande do Norte 45.64 26.02 

Paraíba 48.09 24.55 

Pernambuco 57.14 37.66 

Alagoas 34.21 29.52 

Sergipe 47.75 38.35 

Bahia 38.02 29.15 

Minas Gerais 46.28 32.47 

Espírito Santo 36.85 24.17 

Rio de Janeiro 61.05 63.67 

São Paulo 40.01 39.57 

Paraná 68.64 52.99 

Santa Catarina 36.83 40.73 

Rio Grande do Sul 41.67 43.53 

Mato Grosso do Sul 66.35 41.14 

Mato Grosso 61.19 37.32 

Goiás 48.85 25.90 

Distrito Federal 41.55 34.02 

Brasil 45.24 38.21 
 
Tabela 26 – Taxa de Mortalidade Geral por Escolaridade (Não alfabetizados x alfabetizados), por 10.000 Habitantes. Período 2010. 
Fonte: DATASUS e IBGE. LEEp (Laboratório de Estudos Epidemiológicos – UFRN). Natal/RN, 2016. 1. TMG NA: Taxa de Mortalidade 
Geral para pessoas não alfabetizadas. 2. TMG A: Taxa de Mortalidade Geral para pessoas alfabetizadas. 
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Figura 22 – Gráfico da Taxa de Mortalidade Geral por Escolaridade (não alfabetizados x alfabetizados), por 10.000 habitantes. Período 
2010. 
Fonte: DATASUS e IBGE. LEEp  (Laboratório de Estudos Epidemiológicos – UFRN). Natal/RN, 2016. 
Legenda: TMG NA (Taxa de Mortalidade Geral em pessoas não alfabetizadas).  TMG A (Taxa de Mortalidade Geral em pessoas 
alfabetizadas). 
 

 
Conforme visualizado na tabela 27 e no gráfico (figura 23) abaixo, nota-se que, no 

Brasil, as mulheres não alfabetizadas apresentam maiores taxas de mortalidade geral 

(52,55/10.000 habitantes), seguidas por homens alfabetizados (47,21/10.000 habitantes), 

homens não alfabetizados (38,75/10.000 habitantes) e, por fim, mulheres alfabetizadas 

(29,66/10.000 habitantes). Igualmente verifica-se que as Unidades Federativas com maiores 

taxas de mortalidade geral por sexo/escolaridade são os Estados do Rio de Janeiro, com 

87,71 (mulheres não alfabetizadas); 53,34 (mulheres alfabetizadas); 75,09 (os homens 

alfabetizados) e o Estado do Mato Grosso do Sul com 58,72 (homens não alfabetizados).  

 

Unidade da Federação TMGm NA TMGm A 
TMGf 

NA 
TMGf 

A 

Rondônia 26.42 31.16 24.55 14.55 

Acre 27.53 20.02 20.68 11.73 

Amazonas 27.70 38.45 28.01 21.46 

Roraima 27.05 30.42 25.28 15.93 

Pará 30.98 44.84 32.79 22.35 

Amapá 17.83 26.01 23.65 10.26 

Tocantins 57.96 38.02 52.78 19.25 

Maranhão 41.11 37.75 40.56 18.91 

Piauí 51.87 44.15 61.27 22.36 

Ceará 50.42 38.68 58.15 22.32 
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Rio Grande do Norte 42.93 31.81 49.09 20.93 

Paraíba 44.94 31.26 51.83 18.76 

Pernambuco 51.12 49.09 63.98 27.56 

Alagoas 30.58 38.19 38.26 21.81 

Sergipe 44.53 51.32 51.58 26.80 

Bahia 33.83 39.44 42.88 19.56 

Minas Gerais 42.43 38.41 49.72 26.30 

Espírito Santo 30.76 30.46 43.70 18.07 

Rio de Janeiro 39.72 75.09 87.71 53.34 

São Paulo 27.57 47.65 53.93 31.91 

Paraná 54.71 67.45 83.01 38.93 

Santa Catarina 26.98 49.16 48.33 32.44 

Rio Grande do Sul 33.04 50.49 51.31 36.97 

Mato Grosso do Sul 58.72 50.78 74.84 31.59 

Mato Grosso 57.78 49.78 65.13 24.41 

Goiás 44.66 33.76 53.61 18.24 

Distrito Federal 35.77 43.56 47.09 25.39 

Brasil 38.75 47.21 52.55 29.66 
 
Tabela 27 – Taxa de Mortalidade por Escolaridade (não alfabetizados x alfabetizados) masculino e feminino, por 10.000 habitantes. 
Período 2010. 
Fonte: DATASUS e IBGE. LEEp (Laboratório de Estudos Epidemiológicos – UFRN). Natal/RN, 2016. 
Legenda: TMGm NA (Taxa de Mortalidade Geral Masculina em pessoas não alfabetizadas). TMGm A (Taxa de Mortlidade Geral 
Masculina para pessoas alfabetizadas). TMGf NA (Taxa de Mortalidade Geral Feminina para pessoas não alfabetizadas). TMGf A (Taxa 
de Mortalidade Geral Feminina para pessoas alfabetizadas). 

 

 

 
 
Figura 23 – Gráfico da Taxa de Mortalidade por Escolaridade (não alfabetizados x alfabetizados) masculino e feminino, por 10.000 
habitantes. Período 2010. 
Fonte: DATASUS e IBGE. LEEp (Laboratório de Estudos Epidemiológicos – UFRN). Natal/RN, 2016. 
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Sob esse influxo, através dos resultados obtidos pode-se aferir que a alfabetização, 

para o sexo feminino, revela-se como um possível fator de proteção no tocante à mortalidade 

geral. E, ainda, que a mulher não alfabetizada está mais exposta ao risco de morrer por 

diversas causas, já que a baixa escolaridade geralmente predispõe as piores condições de 

vida.  

No que tange aos resultados obtidos para o sexo masculino, sugere-se que, devido à 

maior exposição dos homens aos diferentes fatores de risco, inclusive para os relacionados à 

mortalidade por agressões, independentemente do nível socioeconômico, existem elevadas 

taxas de mortalidade geral tanto para alfabetizados como para não alfabetizados. 

Quando se trata da análise alusiva à Taxa de Mortalidade Geral (TMG) por cor/etnia, 

escolaridade e sexo, (figuras 24 e 25), constata-se que para o grupo dos não alfabetizados as 

mulheres brancas apresentam a maior taxa de mortalidade geral (64,99/10.000 habitantes), 

imediatamente seguidas por mulheres negras (50,32) e homens negros (45,28). Salienta-se 

que, para a etnia indígena, os valores da Taxa de Mortalidade Geral entre homens e 

mulheres analfabetos possuem grande proximidade, 29,85 e 29,51, respectivamente, 

indicando que neste caso específico o gênero não se apresenta como uma variável de grande 

relevância. 

Para a população que possui algum grau de instrução a Taxa de Mortalidade Geral 

mais elevada está entre homens brancos (53,23). Os homens negros encontram-se com a 

segunda maior taxa de mortalidade geral (39,73). As mulheres indígenas alfabetizadas detém 

o menor valor da variável analisada, 11,65/10.000 habitantes.  

De acordo com os resultados demonstrados por ocasião da caracterização da 

população brasileira por taxa de alfabetização e escolaridade média (seção 4.4 deste 

capítulo), constatou-se que o grupo étnico indígena é o que apresenta o percentual mais alto 

de pessoas analfabetas, de modo que o menor número de indivíduos alfabetizados determina 

uma menor taxa de mortalidade para esse grupo. 
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Figura 24 – Gráfico da Taxa de Mortalidade Geral por Escolaridade (não alfabetizados) e cor/etnia masculino/feminino. Período 2010. 
Fonte: DATASUS e IBGE. LEEp (Laboratório de Estudos Epidemiológicos – UFRN). Natal/RN, 2016. 
 
 

 
 
Figura 25 – Gráfico da Taxa de Mortalidade Geral por Escolaridade (alfabetizados) e cor/etnia masculino/feminino, por 10.000 habitantes. 
Fonte: DATASUS e IBGE. LEEp (Laboratório de Estudos Epidemiológicos – UFRN). Natal/RN, 2016. 

 
 

 

 



130 
 

 

4.11 MORTALIDADE GERAL BRASILEIRA: SEU ESCALONAMENTO POR 
CAUSAS 

 
Nesse segmento da investigação, perscrutaremos, através de informações obtidas pelo 

DATASUS/Ministério da Saúde, quais foram as principais causas de mortalidade no Brasil 

durante o período de 2005 a 2014. 

Dentro desse contexto, procedeu-se ao escalonamento dos óbitos pelos chamados 

“capítulos” da classificação internacional de doenças (CID) a fim de se verificar quais são os 

elementos/circunstâncias que mais provocaram mortes no território brasileiro nessa década, 

ora analisada. 

Assim, consoante evidencia o gráfico a seguir (figura 26), constatou-se que a principal 

causa de mortalidade, no território brasileiro no período examinado, foram as doenças 

cardiovasculares (capítulo IX), seguidas por neoplasias (capítulo II), causas externas 

(capítulo XX), doenças do aparelho respiratório (capítulo X) e causas mal definidas 

(capítulo XVIII). 

 

 
 
Figura 26 – Gráfico da Mortalidade proporcional por causas por capítulo CID - 10, Brasil, no período de 2005 a 2014. 
Fonte: DATASUS/Departamento de Informática do SUS. LEEp (Laboratório de Estudos Epidemiológicos – UFRN).  Natal/RN, 2016. 
*Legenda: Capítulo I: Algumas doenças infecciosas e parasitárias. Capítulo II: Neoplasias. Capítulo III: Doenças sangue, órgãos  
ematológicos  e transtornos imunitários. Capítulo IV: Doenças endócrinas, nutricionais e metabólicas. Capítulo V: Transtornos mentais e 
comportamentais. Capítulo VI: Doenças do sistema nervoso. Capítulo VII: Doenças do olho e anexos. Capítulo VIII: Doenças do ouvido e 
da apófise mastoide. Capítulo IX: Doenças do aparelho circulatório. Capítulo IX: Doenças do aparelho circulatório. Capítulo X: Doenças 
do aparelho respiratório. Capítulo XI: Doenças do aparelho digestivo. Capítulo XII: Doenças da pele e do tecido subcutâneo. Capítulo 
XIII: Doenças do sistema osteomuscular e tecido conjuntivo. Capítulo XIV: Doenças do aparelho geniturinário. Capítulo XV: Gravidez, 
parto e puerpério. Capítulo XVI: Algumas afecções originadas no período perinatal. Capítulo XVII: Mal formações congênitas, 
deformidades e anomalias cromossômicas. Capítulo XVIII: Causas mal definidas. Capítulo XX: Causas externas. 
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Observa-se, a partir das informações oriundas da análise realizada, que chamadas 

causas externas possuem grande importância no cenário de mortalidade nacional, 

apresentando-se como o terceiro fator que mais provocam óbitos no Brasil, ficando atrás 

apenas das doenças cardiovasculares e das neoplasias. 

Segundo Gonsaga (2012, p. 263), por causas externas entende-se “traumatismos, 

lesões ou quaisquer outros agravos à saúde – intencionais ou não – de início súbito e como 

consequência imediata de violência ou outra causa exógena”.  Esclarece ele que nessa 

grande categoria estariam incluídos acidentes aéreos/automobilísticos, agressões, quedas, 

afogamentos, suicídios, homicídios e outras ocorrências provocadas por circunstâncias 

ambientais (mecânica, química, energia elétrica ou radiação) 

Desta forma, por ser um dos fatores que mais contribuem para a mortalidade geral 

nacional, mostra-se relevante analisar os dados decorrentes das mortes por causas externas, 

mesmo porque é dentro dessa categoria de óbitos que se encontram as chamadas mortes por 

agressão, ou seja, aquelas ocasionadas pela violência, as quais serão posteriormente 

examinadas, a fim de se alcançar o objetivo dessa pesquisa, qual seja: delinear o perfil 

brasileiro da vítima dessa prática mistanásica. 

 
4.12 MORTALIDADE BRASILEIRA POR CAUSAS EXTERNAS 

 
Conforme observado acima, consideradas todas as faixas etárias, os óbitos por causas 

externas representam a terceira causa de mortes na população brasileira. Assim, diante da 

relevância dessas informações, serão analisados os quantitativos dos óbitos que delas 

decorrem.   

Assim, ao analisar os dados referentes à Taxa Média de Mortalidade por Causas 

Externas (TMMCE), alusiva a década pesquisada (2005 a 2014), verifica-se que, dentre 

todas as unidades federativas brasileiras (tabela 28), os estados com maiores TMMCE, em 

ordem decrescente, são: Espírito Santo (10,42/10.000 habitantes), Alagoas (9,69/10.000 

habitantes), Mato Grosso (9,38/10.000 habitantes), Rio de Janeiro (8,88/10.000 habitantes) e 

Pernambuco (8,66/10.000 habitantes).  

Comparando-se os referidos valores com os resultados encontrados na análise da Taxa 

de Mortalidade Média Geral – TMMG (tabela 11), nota-se que essa ordem de proeminência 

não se mantém. Entretanto, os estados do Rio de Janeiro e Pernambuco permanecem com os 

cinco maiores valores, o que nos faz concluir que possivelmente a TMMCE influencia 

diretamente a TMMG nessas localidades. 
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Unidade da 
Federação 

TMCE* 
2005 

TMCE 
2006 

TMCE 
2007 

TMCE 
2008 

TMCE 
2009 

TMCE 
2010 

TMCE 
2011 

TMCE 
2012 

TMCE 
2013 

TMCE 
2014 TMMCE** 

Rondônia 9.13 8.78 6.98 8.08 8.75 9.19 8.29 9.17 8.14 8.46 8.50 

Acre 5.10 5.55 5.17 5.03 5.37 5.98 6.52 6.96 6.72 6.96 5.94 

Amazonas 4.67 5.04 4.96 5.62 5.63 6.28 6.88 7.16 6.82 7.02 6.01 

Roraima 7.80 8.02 8.97 7.65 7.78 8.08 7.45 8.75 10.37 8.75 8.36 

Pará 5.58 5.98 6.02 7.07 6.91 8.02 7.41 7.88 8.14 8.25 7.13 

Amapá 7.19 7.13 6.40 6.58 6.29 7.33 6.95 7.46 7.42 7.23 7.00 

Tocantins 5.97 6.25 6.98 6.93 7.52 8.35 8.41 8.47 8.54 8.81 7.62 

Maranhão 4.39 4.35 4.93 5.42 5.49 5.89 6.20 6.92 7.40 8.14 5.91 

Piauí 4.63 5.61 5.36 5.76 5.95 6.28 6.60 7.30 7.43 8.20 6.31 

Ceará 6.28 6.40 6.78 6.90 6.89 8.22 8.59 9.68 10.34 10.51 8.06 
Rio Grande 
do Norte 5.48 5.57 6.15 6.54 7.09 6.62 7.31 7.62 8.19 8.74 6.93 

Paraíba 5.40 5.80 5.77 6.65 7.21 7.61 8.03 8.22 8.35 8.05 7.11 

Pernambuco 8.87 9.01 9.32 9.24 8.95 8.51 8.57 8.19 7.92 8.06 8.66 

Alagoas 7.13 8.63 9.48 9.30 9.55 10.53 10.97 10.27 10.65 10.43 9.69 

Sergipe 6.58 6.83 6.57 7.05 7.84 8.40 8.22 9.00 9.86 9.76 8.01 

Bahia 5.37 5.89 6.54 7.32 7.84 8.24 8.05 8.85 8.34 8.63 7.51 

Minas Gerais 6.07 6.27 6.33 6.16 6.35 6.42 7.03 6.96 6.88 7.16 6.56 
Espírito 
Santo 9.62 10.22 10.94 11.07 10.77 10.67 10.16 10.53 10.14 10.10 10.42 
Rio de 
Janeiro 9.70 9.56 9.65 9.09 8.88 8.58 8.51 8.03 8.26 8.55 8.88 

São Paulo 6.83 6.14 5.64 5.72 5.72 5.68 5.66 5.79 5.53 5.70 5.84 

Paraná 8.16 8.18 8.46 8.61 8.73 8.89 8.67 9.01 8.12 8.04 8.49 
Santa 
Catarina 6.71 6.44 6.51 6.70 6.45 6.48 6.59 6.55 6.12 6.61 6.52 
Rio Grande 
do Sul 6.47 6.47 6.71 6.78 6.71 6.59 6.47 6.81 6.96 7.11 6.71 
Mato Grosso 
do Sul 8.42 8.33 8.42 8.29 8.61 8.53 8.82 8.56 8.47 8.49 8.49 

Mato Grosso 9.19 8.67 8.58 9.25 9.70 9.38 9.10 9.64 9.98 10.32 9.38 

Goiás 7.70 7.18 7.33 8.17 8.12 8.58 8.87 10.04 10.22 10.31 8.65 
Distrito 
Federal 6.97 6.88 7.19 7.44 7.55 7.22 7.28 7.52 6.77 6.66 7.15 

 
Tabela 28 – Taxa de Mortalidade por Causas Externas (CID 10 V01-Y98) por 10.000 habitantes, por Unidade da Federação, no período de 
2005 a 2014.  
Fonte: DATASUS/Departamento de Informática do SUS. LEEp (Laboratório de Estudos Epidemiológicos – UFRN). Natal/RN, 2016. 
*TMCE: Taxa de Mortalidade por Causas Externas. **TMMCE: Taxa Média de Mortalidade por Causas Externas. 

 

Sem embargo, percebe-se, através do gráfico abaixo (figura 27), uma configuração 

ascendente na taxa de mortalidade por causas externas durante o período pesquisado, 

havendo pequenos decréscimos para os anos de 2006 e 2013. 
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Figura 27 – Gráfico da Taxa de Mortalidade por Causas Externas (CID 10 V01-Y98), por 10.000 habitantes, Brasil, no período de 2005 a 
2014.  
Fonte: DATASUS/Departamento de Informática do SUS. LEEP (Laboratório de Estudos Epidemiológicos – UFRN). Natal/RN, 2016. 
 

 
4.13 MORTALIDADE BRASILEIRA POR CAUSAS EXTERNAS: SEXO/GÊNERO 

VERSUS ETNIA VERSUS ESCOLARIDADE 
 
Realizada a análise geral da mortalidade por causas externas, verificá-la-emos 

correlacionada aos gêneros masculino e feminino, bem como à etnia e à escolaridade para se 

aferir como se comporta esse tipo de mortalidade no território brasileiro. 

Quando correlaciona-se as mortes por causas externas ao gênero masculino, verifica-se 

através dos dados (tabela 29) que a taxa média de mortalidade por causas externas 

masculinas nos Estados (TMMCEm) é maior em Alagoas (17,57/10.000 habitantes), em 

seguida no Espírito Santo (17,31/10.000 habitantes), Mato Grosso (15,40/10.000 habitantes), 

Pernambuco (15,10/10.000 habitantes) e Rio de Janeiro (14,68/10.000 habitantes).  

 
Unidade da 
Federação 

TMCEm* 
2005 

TMCEm 
2006 

TMCEm 
2007 

TMCEm 
2008 

TMCEm 
2009 

TMCEm 
2010 

TMCEm 
2011 

TMCEm 
2012 

TMCEm 
2013 

TMCEm 
2014 TMMCEm** 

Rondônia 15.17 14.45 11.81 13.40 14.59 15.22 13.52 15.13 13.21 14.16 14.07 

Acre 8.70 8.89 8.45 8.53 8.67 9.61 10.41 11.52 11.14 11.58 9.75 

Amazonas 7.91 8.40 8.24 9.38 9.35 10.69 11.85 12.16 11.63 12.16 10.18 

Roraima 12.34 13.05 14.42 12.47 11.76 12.87 11.68 14.06 16.08 14.08 13.28 

Pará 9.50 10.10 10.32 12.25 11.99 13.97 12.74 13.37 13.92 14.25 12.24 

Amapá 12.14 11.98 11.20 11.08 10.77 12.79 11.18 12.67 12.59 12.46 11.89 
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Tocantins 9.69 10.28 11.15 11.29 12.20 13.56 13.49 13.57 14.14 14.16 12.35 

Maranhão 7.34 7.26 8.37 9.31 9.37 10.04 10.72 11.84 12.84 14.18 10.13 

Piauí 7.83 9.50 8.96 9.49 10.02 10.58 11.30 12.48 12.87 14.15 10.72 

Ceará 10.74 11.08 11.70 11.89 11.89 14.37 14.95 17.15 18.40 18.54 14.07 

Rio Grande do 
Norte 9.38 9.65 10.62 11.34 12.34 11.12 12.75 13.55 14.51 15.35 12.06 

Paraíba 9.42 10.08 10.08 11.83 13.00 13.74 14.33 14.48 14.76 14.25 12.60 

Pernambuco 15.78 16.08 16.53 16.18 15.47 14.75 14.85 14.10 13.52 13.77 15.10 

Alagoas 12.68 15.54 17.13 17.16 17.30 19.02 20.00 18.57 19.34 18.91 17.57 

Sergipe 11.09 11.99 11.41 12.01 13.53 14.48 13.95 15.61 16.83 16.89 13.78 

Bahia 9.11 9.93 11.14 12.60 13.58 14.14 13.81 15.26 14.27 14.99 12.88 

Minas Gerais 10.11 10.34 10.43 10.02 10.21 10.37 11.31 11.34 11.28 11.64 10.70 

Espírito Santo 16.08 17.10 18.45 18.63 17.83 17.80 16.99 17.30 16.44 16.44 17.31 

Rio de Janeiro 16.78 16.35 16.47 15.23 14.95 13.93 13.36 12.84 13.24 13.70 14.68 

São Paulo 11.36 10.25 9.35 9.39 9.36 9.24 9.16 9.34 8.91 9.16 9.55 

Paraná 13.70 13.67 14.17 14.42 14.64 14.72 14.47 14.87 13.41 13.16 14.12 

Santa Catarina 10.93 10.59 10.59 10.68 10.76 10.36 10.79 10.28 9.54 10.30 10.48 

Rio Grande do Sul 10.83 10.79 11.03 11.20 11.01 10.75 10.54 11.12 11.09 11.56 10.99 

Mato Grosso do Sul 13.53 13.84 13.73 13.54 13.82 13.67 14.17 13.84 13.16 13.41 13.67 

Mato Grosso 15.02 14.28 14.07 15.09 15.90 15.30 14.91 15.84 16.43 17.17 15.40 

Goiás 12.83 11.97 12.23 13.70 13.53 14.03 14.53 16.72 16.79 16.84 14.32 

Distrito Federal 11.96 11.61 12.28 12.70 12.91 12.38 12.75 13.01 11.38 11.27 12.23 

 
Tabela 29 – Taxa de Mortalidade por Causas Externas  masculina (CID 10 V01-Y98) por 10.000 habitantes, por Unidade da Federação, 
no período de 2005 a 2014.  
Fonte: DATASUS/Departamento de Informática do SUS. LEEp (Laboratório de Estudos Epidemiológicos – UFRN). Natal/RN, 2016. 
*TMCEm: Taxa de Mortalidade por Causas Externas Masculina; **TMMCEm: Taxa Média de Mortalidade por Causas Externas 
Masculina. 
 

 

Quando comparado com a Taxa de Mortalidade Média por Causas Externas 

(TMMCE) – tabela 28 –, o resultado do ranking alusivo aos cinco primeiros da variável 

acima retratada, tem-se que apenas houve a permuta entre Alagoas e Espírito Santo e entre 

Rio de Janeiro e Pernambuco, ou seja, Alagoas passa a ser o 1º e o Espírito Santo o 2º; 

Pernambuco em 4º ultrapassando o Rio de Janeiro que fica em 5º, permanecendo Mato 

Grosso inalterável em 3º lugar, dentre vinte e sete Unidades Federativas. 
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Por sua vez, a disposição da reta oriunda do gráfico da distribuição da Taxa Média de 

Mortalidade por Causas Externas Masculina (TMMCEm) para o Brasil, de 2005 a 2014, 

(figura 28) apresenta-se idêntica ao resultado obtido para a TMMCE para população geral 

(figura 27). Todavia, observa-se que os valores para o sexo masculino são mais elevados do 

que os anotados para a TMMCE para o sexo feminino, o que indica possivelmente uma 

maior participação dos homens nesse indicador. 

 

 
 
Figura 28 – Gráfico da Taxa de Mortalidade por Causas Externas  Masculina (CID 10 V01-Y98), por 10.000 habitantes, Brasil, no período 
de 2005 a 2014.  
Fonte: DATASUS/Departamento de Informática do SUS. LEEp (Laboratório de Estudos Epidemiológicos – UFRN). Natal/RN, 2016. 
 
 

Com relação à Taxa Média de Mortalidade Feminina por Causas Externas (TMMCEf), 

conforme nos revelam a tabela 30 e o gráfico (figura 29) a seguir expostos, a mesma variou, 

no território nacional, de 2,24 em 2005 a 2,69 no último ano da década analisada.  

Afere-se ainda que, por Unidades da Federação, os estados do Amazonas e Maranhão 

apresentam os menores valores (1,74/10.000 habitantes) e o Espírito Santo o resultado mais 

elevado (3,54/10.000 habitantes). 

 
Unidade da 
Federação 

TMCEf
* 2005 

TMCEf 
2006 

TMCEf 
2007 

TMCEf 
2008 

TMCEf 
2009 

TMCEf 
2010 

TMCEf 
2011 

TMCEf 
2012 

TMCEf 
2013 

TMCEf 
2014 

TMMCEf*
* 

Rondônia 2.75 2.76 1.91 2.47 2.61 2.86 2.79 2.93 2.84 2.50 2.64 

Acre 1.38 2.07 1.79 1.44 2.00 2.26 2.54 2.31 2.13 2.22 2.01 

Amazonas 1.36 1.59 1.58 1.78 1.83 1.75 1.79 2.04 1.91 1.77 1.74 
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Roraima 2.96 2.52 3.17 2.53 3.56 2.99 2.93 3.09 4.34 3.10 3.12 

Pará 1.49 1.66 1.54 1.67 1.62 1.82 1.85 2.16 2.10 2.02 1.79 

Amapá 2.08 2.14 1.47 1.93 1.69 1.74 2.62 2.14 2.14 1.91 1.99 

Tocantins 2.04 2.02 2.56 2.36 2.60 2.91 3.10 3.13 2.68 3.16 2.66 

Maranhão 1.44 1.44 1.50 1.56 1.64 1.77 1.74 2.07 2.04 2.21 1.74 

Piauí 1.51 1.81 1.84 2.13 1.99 2.12 2.05 2.30 2.19 2.50 2.04 

Ceará 1.94 1.85 2.00 2.06 2.05 2.28 2.44 2.48 2.58 2.80 2.25 

Rio Grande do 
Norte 1.68 1.58 1.78 1.86 1.96 2.24 2.01 1.85 2.04 2.31 1.93 

Paraíba 1.57 1.71 1.67 1.73 1.72 1.81 2.07 2.30 2.30 2.19 1.91 

Pernambuco 2.32 2.30 2.48 2.65 2.77 2.61 2.62 2.60 2.64 2.66 2.56 

Alagoas 1.75 1.95 2.09 1.73 2.09 2.38 2.33 2.34 2.36 2.37 2.14 

Sergipe 2.19 1.81 1.87 2.25 2.33 2.53 2.70 2.65 3.16 2.94 2.44 

Bahia 1.63 1.84 1.93 2.02 2.11 2.37 2.34 2.50 2.49 2.37 2.16 

Minas Gerais 2.06 2.24 2.27 2.33 2.53 2.51 2.79 2.63 2.52 2.72 2.46 

Espírito Santo 3.14 3.32 3.42 3.51 3.72 3.53 3.33 3.78 3.85 3.77 3.54 

Rio de Janeiro 3.00 3.12 3.20 3.29 3.13 3.53 3.91 3.47 3.52 3.61 3.38 

São Paulo 2.42 2.13 2.03 2.16 2.16 2.22 2.25 2.33 2.24 2.33 2.23 

Paraná 2.68 2.75 2.81 2.86 2.91 3.15 2.95 3.24 2.93 3.03 2.93 

Santa Catarina 2.46 2.27 2.37 2.67 2.13 2.58 2.36 2.80 2.68 2.89 2.52 

Rio Grande do 
Sul 2.26 2.29 2.53 2.51 2.56 2.57 2.53 2.66 2.96 2.81 2.57 

Mato Grosso do 
Sul 3.24 2.73 3.03 2.96 3.33 3.32 3.43 3.24 3.74 3.54 3.26 

Mato Grosso 2.96 2.68 2.74 3.05 3.11 3.12 2.95 3.08 3.18 3.13 3.00 

Goiás 2.55 2.37 2.43 2.61 2.68 3.10 3.16 3.33 3.61 3.74 2.96 

Distrito Federal 2.36 2.54 2.51 2.62 2.65 2.51 2.31 2.52 2.59 2.50 2.51 
 
Tabela 30 - Taxa de Mortalidade por Causas Externas Feminina (CID 10 V01-Y98) por 10.000 habitantes, por Unidade da Federação, no 
período de 2005 a 2014. 
 Fonte - DATASUS/Departamento de Informática do SUS. LEEp (Laboratório de Estudos Epidemiológicos – UFRN). Natal/RN, 2016. 
 *TMCEf: Taxa de Mortalidade por Causas Externas Feminina.  **TMMCEf: Taxa Média de Mortalidade por Causas Externas Feminina. 
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Figura 29 – Gráfico da Taxa de Mortalidade por Causas Externas Feminina (CID 10 V01-Y98), por 10.000 habitantes, Brasil, no período 
de 2005 a 2014. 
 Fonte: DATASUS/Departamento de Informática do SUS. LEEp (Laboratório de Estudos Epidemiológicos). Natal/RN, 2016. 
 

 
Ademais, é possível perceber que a reta traçada no gráfico acima (figura 29) 

demonstra configuração compatível com os gráficos de distribuição da Taxa de mortalidade 

média por causas externas (TMMCE) – gráfico 27, diferindo apenas no ano de 2013, no qual 

não houve diminuição e, sim, a manutenção da taxa de 2,64 anotada em 2012.  

Relevante destacar que, mesmo existindo especificidades intrínsecas às duas variáveis 

calculadas por sexo, nota-se que a TMMCEf permanece inferior à TMMCEm em todos os 

anos da década examinada, conforme exposto no gráfico comparativo abaixo (figura 30). 
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Figura 30 – Comparação entre Taxas de Mortalidade Causas Externas masculina e feminina por 10.000 habitantes. Brasil, período 2005 a 
2014. 
Fonte: DATASUS/Departamento de Informática do SUS e IBGE. LEEp (Laboratório de Estudos Epidemiológicos – UFRN). Natal/RN, 
2016. 

 
Ampliando-se a análise da Taxa de Mortalidade por Causas Externas (TMCE), por 

meio da inserção da variável cor/etnia, é possível observar, de acordo o gráfico a seguir 

(figura 31), que a taxa mais elevada se encontra entre os negros, quando levado em 

consideração todo o território nacional e a população geral brasileira, com TMCE de 8,11 

para cada 10.000 habitantes. Sequencialmente, temos a cor/etnia branca (6,16), a indígena 

(5,02) e a amarela (2,02). Os referidos resultados não apresentam total concordância com os 

obtidos para a TMG para cor/etnia, pois nessa taxa os brancos lideravam o cálculo de mortes 

para a população específica. Assim, pode-se inferir que as causas externas apresentam 

categorias de óbitos que se sobressaem para a população negra do Brasil, estando essa mais 

exposta aos fatores de risco para esse tipo de mortalidade. 
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Figura 31 – Gráfico da Taxa de Mortalidade Causas Externas por 10.000 habitantes e cor/etnia. Brasil, para o ano de 2010.  
Fonte: DATASUS/Departamento de Informática do SUS e IBGE, Censo Demográfico 2010. LEEp (Laboratório de Estudos 
Epidemiológicos – UFRN). Natal/RN, 2016. 
 

 

A análise individualizada por cor/etnia e Unidades da Federação, para a TMCE, no 

último censo do IBGE realizado (2010), prediz que o estado do Paraná possui a maior taxa 

para a população branca (10,76/10.000 habitantes) e que a menor se encontra em Alagoas 

(0,95/10.000 habitantes). Os negros morrem mais por causas externas em Alagoas, com 

TMCE de 13,23 para cada 10.000 habitantes no estado em questão, e apresentam menos 

óbitos em São Paulo (5,12). Os indígenas estão mais propensos a falecer por causas externas 

no Mato Grosso do Sul (16,10) e menos vulneráveis a morbimortalidade por causas externas 

no Distrito Federal, já que a capital da república não notificou qualquer morte por CE no 

período utilizado para o cálculo. A população amarela possui maior valor de TMCE no 

Amapá (6,06) e menor em Roraima (nenhuma notificação no período analisado). 

 
 

Unidade da Federação TMCE_B¹ TMCE_N² TMCE_A³ TMCE_I4 
Rondônia 8.66 10.13 1.35 3.33 
Acre 3.72 5.28 0.72 3.14 
Amazonas 2.39 7.62 0.31 5.22 
Roraima 4.03 9.76 0.00 5.04 
Pará 3.31 9.38 1.88 3.07 
Amapá 2.68 8.28 6.06 2.70 
Tocantins 6.81 9.09 1.17 6.09 
Maranhão 3.46 6.55 0.81 4.82 
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Piauí 4.64 6.61 1.20 3.40 
Ceará 3.99 8.01 0.57 0.00 
Rio Grande do Norte 3.24 8.46 0.30 0.00 
Paraíba 1.39 11.39 0.62 1.04 
Pernambuco 3.00 11.31 1.34 3.57 
Alagoas 0.95 13.23 1.09 4.14 
Sergipe 4.64 9.56 0.39 1.92 
Bahia 3.93 9.48 0.88 1.77 
Minas Gerais 5.87 6.50 1.02 2.25 
Espírito Santo 7.29 11.99 1.37 1.09 
Rio de Janeiro 7.88 8.84 0.73 5.66 
São Paulo 5.88 5.12 3.80 1.91 
Paraná 10.76 4.87 4.06 8.10 
Santa Catarina 6.96 3.76 1.92 1.87 
Rio Grande do Sul 7.01 5.19 2.52 5.46 
Mato Grosso do Sul 7.43 9.19 3.34 16.10 
Mato Grosso 7.97 10.40 2.60 5.64 
Goiás 6.46 10.30 1.52 2.34 
Distrito Federal 3.95 9.96 0.24 0.00 

 
Tabela 31 – Taxa de Mortalidade Causas Externas por 10.000 habitantes e cor/etnia. Unidades da Federação, para o ano de 2010.  
Fonte: DATASUS/Departamento de Informática do SUS e IBGE, Censo Demográfico 2010. LEEp (Laboratório de Estudos 
Epidemiológicos – UFRN). Natal/RN, 2016. 1. TMG_B: Taxa de Mortalidade Causas Externas cor/etnia Branca. 2. TMG_N: Taxa de 
Mortalidade Causas Externas cor/etnia Negra. 3. TMG_A: Taxa de Mortalidade Causas Externas cor/etnia Amarela. 4. TMG_I: Taxa de 
Mortalidade Causas Externas cor/etnia Indígena. 
 

 
Quando se procede à interseccionalidade entre gênero e etnia, os dados revelam que as 

mortes no Brasil por causas externas para o sexo masculino apresentam comparativamente 

uma distribuição gráfica (figura 32) idêntica à população geral para a TMCE (figura 27), 

mas com valores mais elevados para todas as variáveis cor/etnia, sendo a etnia negra a que 

possui maior taxa de mortalidade, tanto na população geral (8,11) quanto na população 

exclusivamente masculina (14,02), o que denota que os homens negros brasileiros possuem 

maiores probabilidades de falecer por causas externas. 
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Figura 32 – Gráfico da Taxa de  Mortalidade Causas Externas masculina por 10.000 habitantes e cor/etnia. Brasil, para o ano de 2010.  
Fonte: DATASUS/Departamento de Informática do SUS e IBGE, Censo Demográfico 2010. LEEp (Laboratório de Estudos 
Epidemiológicos – UFRN). Natal/RN, 2016. 
 

 
Com efeito, através da tabela a seguir (tabela 32), afere-se que, segundo a taxa de 

mortalidade por causas externas para o gênero masculino, o predomínio de óbitos 

masculinos por etnia pela referida causa encontra-se nos estados de Alagoas para a 

população negra (24,03), Paraná para brancos (18,11), Mato Grosso do Sul no que tange aos 

indígenas (22,70) e Amapá para os amarelos (13,04). 

 
 

Unidade da Federação 
TMCEm-

B¹ 
TMCEm-

N² 
TMCEm-

A³ TMCEm-I4 
Rondônia 14.05 17.02 1.98 6.51 
Acre 5.90 8.61 0.00 6.18 
Amazonas 3.89 13.07 0.00 7.90 
Roraima 6.04 15.79 0.00 7.11 
Pará 5.68 16.45 2.85 3.53 
Amapá 4.71 14.29 13.04 5.31 
Tocantins 10.98 14.84 1.73 10.54 
Maranhão 5.67 11.22 1.50 7.95 
Piauí 7.35 11.27 2.31 7.32 
Ceará 6.57 14.13 0.67 0.00 
Rio Grande do Norte 5.13 14.45 0.73 0.00 
Paraíba 2.23 20.54 0.98 2.09 
Pernambuco 4.37 20.05 2.00 5.39 
Alagoas 1.51 24.03 1.91 5.55 
Sergipe 7.00 16.85 0.00 4.01 
Bahia 5.99 16.73 1.70 2.88 
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Minas Gerais 9.14 10.97 1.44 3.30 
Espírito Santo 11.58 20.65 3.10 0.00 
Rio de Janeiro 12.01 15.36 1.11 8.20 
São Paulo 9.55 8.69 5.68 3.98 
Paraná 18.11 8.33 5.54 10.83 
Santa Catarina 11.25 6.23 3.84 1.24 
Rio Grande do Sul 11.54 8.81 2.89 7.27 
Mato Grosso do Sul 11.88 15.12 6.32 22.70 
Mato Grosso 12.60 17.35 3.05 7.87 
Goiás 9.90 17.38 1.82 2.48 
Distrito Federal 5.56 17.63 0.56 0.00 

 
Tabela 32 – Taxa de Mortalidade Causas Externas masculina por 10.000 habitantes e cor/etnia. Unidade da Federação, para o ano de 2010. 
Fonte: DATASUS/Departamento de Informática do SUS e IBGE, Censo Demográfico 2010. LEEp (Laboratório de Estudos 
Epidemiológicos – UFRN). Natal/RN, 2016. 1. TMGm-B: Taxa de Mortalidade Causas Externas masculina cor/etnia Branca. 2. TMGm-N: 
Taxa de Mortalidade Causas Externas masculina cor/etnia Negra. 3. TMGm_A: Taxa de Mortalidade Causas Externas masculina cor/etnia 
Amarela. 
4. TMGm-I: Taxa de Mortalidade Causas Externas masculina cor/etnia Indígena. 
 

 
Com relação ao sexo feminino, os dados demonstram que, quando relacionam-se 

mortes por causas externas à etnia/cor, as mulheres não compartilham da mesma disposição 

gráfica para a TMCE no território nacional (figura 27). A análise do gráfico abaixo (figura 

33) para o sexo feminino evidencia que as mulheres brancas detêm as taxas de mortalidade 

mais elevadas (2,70), seguidas pelas indígenas (2,62), negras (2,20) e amarelas (1,10).  

 

 
 
Figura 33 – Gráfico da  Taxa de Mortalidade Causas Externas feminina por 10.000 habitantes e cor/etnia. Brasil, para o ano de 2010. 
Fonte: DATASUS/Departamento de Informática do SUS e IBGE, Censo Demográfico 2010. LEEp (Laboratório de Estudos 
Epidemiológicos – UFRN). Natal/RN, 2016. 
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Verificando as informações acerca dessa mortalidade por Estados brasileiros, afere-se 

que o Rio de Janeiro é a Unidade da Federação onde há a maior taxa de mortes para 

mulheres brancas (4,27), o Mato Grosso do Sul para indígenas (9,37), Roraima para as 

negras (3,4) e o Paraná para as amarelas (2,67) – tabela 33 abaixo.  

 
 

Unidade da Federação TMCEf_B¹ TMCEf_N² TMCEf_A³ TMCEf_I4 
Rondônia 3.32 2.75 0.83 0.00 
Acre 1.66 1.81 1.29 0.00 
Amazonas 1.01 1.96 0.58 2.33 
Roraima 2.09 3.40 0.00 2.88 
Pará 1.09 2.00 1.06 2.59 
Amapá 0.83 2.06 0.00 0.00 
Tocantins 2.66 3.04 0.72 1.54 
Maranhão 1.42 1.85 0.24 1.70 
Piauí 2.16 2.03 0.27 0.00 
Ceará 1.67 1.98 0.50 0.00 
Rio Grande do Norte 1.55 2.46 0.00 0.00 
Paraíba 0.65 2.48 0.36 0.00 
Pernambuco 1.80 2.91 0.85 1.83 
Alagoas 0.46 2.79 0.48 2.74 
Sergipe 2.51 2.50 0.68 0.00 
Bahia 2.03 2.38 0.23 0.70 
Minas Gerais 2.82 2.01 0.68 1.25 
Espírito Santo 3.28 3.31 0.00 2.16 
Rio de Janeiro 4.27 2.64 0.44 3.50 
São Paulo 2.52 1.50 2.06 0.00 
Paraná 3.87 1.26 2.67 5.39 
Santa Catarina 2.81 1.07 0.00 2.51 
Rio Grande do Sul 2.77 1.53 2.18 3.64 
Mato Grosso do Sul 3.20 3.05 0.64 9.37 
Mato Grosso 3.28 2.98 2.19 3.34 
Goiás 3.22 3.01 1.28 2.22 
Distrito Federal 2.54 2.63 0.00 0.00 

 
Tabela 33 – Taxa de Mortalidade Causas Externas feminina por 10.000 habitantes e cor/etnia. Unidade da Federação, para o ano de 2010. 
Fonte: DATASUS/Departamento de Informática do SUS e IBGE, Censo Demográfico 2010. LEEp (Laboratório de Estudos 
Epidemiológicos - UFRN). Natal/RN, 2016. 1. TMGf_B: Taxa de Mortalidade Causas Externas feminina cor/etnia Branca. 2. TMGf_N: 
Taxa de Mortalidade Causas Externas feminina cor/etnia Negra. 3. TMGf_A: Taxa de Mortalidade Causas Externas feminina cor/etnia 
Amarela. 4. TMGf_I: Taxa de Mortalidade Causas Externas feminina cor/etnia Indígena. 

 
Cotejando-se as taxas de mortalidade por causas externas entre os gêneros masculino e 

feminino, levando-se em consideração a cor/etnia, verifica-se, através do gráfico a seguir 

(figura 34), que, para o sexo masculino, a maior taxa de mortalidade encontra-se entre os 

negros e para o sexo feminino, entre as mulheres brancas, seguida das indígenas e negras. 
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Figura 34 – Comparação entre Taxas de Mortalidade Causas Externas por cor/etnia masculina e feminina por 10.000 habitantes. Brasil, 
para o ano 2010.  
Fonte: DATASUS/Departamento de Informática do SUS e IBGE, Censo Demográfico 2010. LEEp (Laboratório de Estudos 
Epidemiológicos – UFRN). Natal/RN, 2016. 

 
No que se refere à Taxa de Mortalidade por Causas Externas (TMCE) considerando-se 

a escolaridade (alfabetizados/não alfabetizados) conforme se constata no gráfico adiante 

(figura 35) é possível observar que os brasileiros alfabetizados apresentam maiores taxas de 

mortalidade por causas externas do que os não alfabetizados.  

Com efeito, no Brasil a TMCE para as pessoas alfabetizadas é de 5,62 e dos não 

alfabetizados é de 1,99 para cada 10.000 habitantes, sendo que o Estado de Sergipe é a 

Unidade da Federação com maior TMCE para alfabetizados, perfazendo um total de 

9,40/10.000 habitantes, e Tocantins a maior para analfabetos (3,78), conforme nos revela os 

dados insertos na tabela a seguir (tabela 34).  
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Figura 35 – Gráfico da Taxa de Mortalidade por Causas Externas e escolaridade (Não alfabetizados e alfabetizados), por Unidade da 
Federação, no período de 2010.  
Fonte: DATASUS e IBGE. LEEp (Laboratório de Estudos Epidemiológicos – UFRN). Natal/RN, 2016. 

 
 

Unidade da Federação 
TMCE 

NA TMCE A 

Rondônia 2.07 6.18 

Acre 1.39 3.26 

Amazonas 1.73 6.86 

Roraima 1.71 6.21 

Pará 2.11 8.66 

Amapá 1.39 7.01 

Tocantins 3.78 6.37 

Maranhão 2.42 6.29 

Piauí 3.10 6.61 

Ceará 2.32 5.73 

Rio Grande do Norte 1.52 3.37 

Paraíba 1.42 2.79 

Pernambuco 3.06 7.86 

Alagoas 0.36 3.80 

Sergipe 3.64 9.40 

Bahia 2.25 7.38 

Minas Gerais 1.51 4.05 

Espírito Santo 1.15 3.36 

Rio de Janeiro 2.87 7.65 

São Paulo 1.29 4.05 

Paraná 2.73 8.88 

Santa Catarina 1.10 5.21 

Rio Grande do Sul 1.06 3.48 
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Mato Grosso do Sul 2.92 3.93 

Mato Grosso 3.34 8.68 

Goiás 1.89 5.03 

Distrito Federal 2.44 6.67 

Brasil 1.99 5.62 
 
Tabela 34 – Taxa de Mortalidade por Causas Externas e escolaridade (Não alfabetizados e alfabetizados), por Unidade da Federação, no 
período de 2010.  
Fonte: DATASUS e IBGE. LEEp (Laboratório de Estudos Epidemiológicos – UFRN). Natal/RN, 2016. 
 

 
No que tange à Taxa de Mortalidade por Causas Externas (TMCE) por cor/etnia e 

sexo, de acordo com o gráfico abaixo (figura 36), constata-se que os homens alfabetizados 

possuem a maior taxa, 9,67 por 10.000 habitantes, seguidos por homens não alfabetizados 

(2,67), mulheres alfabetizadas (1,78) e mulheres não alfabetizadas (1,23). 

  

 
 
Figura 36 – Gráfico da Taxa de Mortalidade por Causas Externas, escolaridade (Não alfabetizados e alfabetizados) e sexo, por Unidade da 
Federação, no período de 2010. 
Fonte: DATASUS e IBGE. LEEp (Laboratório de Estudos Epidemiológicos – UFRN). Natal/RN, 2016. 
 

 

Quando se realiza a análise dessa mortalidade integrando-se alfabetização/não 

alfabetização, cor/etnia e sexo pelos gráficos abaixo (figuras 37 e 38), nota-se que homens 

negros alfabetizados apresentam maior número de óbitos dentre todas as categorias 

(11,47/10.000 habitantes), sendo sucedidos por homens brancos alfabetizados (7,60/10.0000 

hab.). Para o sexo feminino, a situação se inverte, a categoria cor/etnia branca alfabetizada 



147 
 

 

detém a taxa de mortalidade por causas externas mais elevada (1,88/10.000 habitantes), 

seguida pelas mulheres negras também alfabetizadas (1,59/10.000 habitantes). 

 

 
 
Figura 37 – Gráfico da Taxa de Mortalidade por Causas Externas, escolaridade (alfabetizados) e cor/etnia, por Unidade da Federação, no 
período de 2010. 
Fonte: DATASUS e IBGE. LEEp (Laboratório de Estudos Epidemiológicos – UFRN). Natal/RN, 2016. 

 
 

 
 
Figura 38 – Gráfico da Taxa de Mortalidade por Causas Externas, escolaridade (Não alfabetizados) e cor/etnia, por Unidade da Federação, 
no período de 2010.  
Fonte: DATASUS e IBGE. LEEp (Laboratório de Estudos Epidemiológicos – UFRN). Natal/RN, 2016. 
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Dentro desse grande grupo de mortalidade que acabamos de analisar, que é o de causas 

externas, é possível identificar diversas outras categorias de mortes que se encontram nele 

inseridas, dentre as quais a mortalidade por agressão, a qual se destaca como a principal 

causa de óbitos por causas externas no Brasil (37,07%), seguida pelos acidentes de 

transporte (29,24%) conforme se depreende do gráfico abaixo (figura 39). 

 

 
 
Figura 39 – Gráfico do percentual de mortes por categoria do grupo de causas externas, Brasil, no período de 2005 a 2014.  
Fonte: DATASUS/Departamento de Informática do SUS. LEEp (Laboratório de Estudos Epidemiológicos – UFRN). Natal/RN, 2016. 
*Legenda: CID-10 X85-Y09: Agressões. CID-10 V01-V99: Acidentes de transporte. CID-10 W00-X59: Outras causas externas de lesões 
acidentais. CID-10 Y10-Y34: Eventos cuja intenção é indeterminada. CID-10 X60-X84: Lesões autoprovocadas voluntariamente. CID-10 
Y40-Y84: Complicações de assistência médica e cirúrgica. CID-10 Y35-Y36: Intervenções legais e operações de guerra. CID-10 Y85-
Y89: Sequelas de causas externas. 
 

 
Nesse sentido, considerando ser a mortalidade por agressões a responsável pela maior 

quantidade de óbitos dentro da categoria “causas externas” e, principalmente, pelo fato de 

que a sua análise se trata do recorte dado na presente investigação para delinear o perfil da 

vítima da mistanásia brasileira, passamos, a seguir, a examinar os dados estatísticos a fim de 

alcançar o nosso objetivo.  

  
4.14 MORTALIDADE POR AGRESSÕES 

 
A mortalidade por agressões é uma categoria inserida na mortalidade por causas 

externas, porém, nesse caso, os óbitos decorrem da violência praticada em desfavor das suas 

vítimas, e esse morrer pode ser ocasionado por diversos meios e objetos, mas, como o 

próprio nome diz, sempre será através de alguma agressão física, a qual pode se dar por 

meios mecânicos, tais como enforcamento, estrangulamento, ou ainda por instrumentos 
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perfurocortantes e armas de fogo (SOARES FILHO, 2007); (NOBREGA JÚNIOR; 

ZAVERUCHA; ROCHA, 2011). 

Verifica-se, portanto, que a mortalidade por agressões materializa a mistanásia através 

de um dos elementos que incitam a sua ocorrência, qual seja: a violência.  

Nesse sentido, como o objetivo da presente investigação é delinear, durante a década 

de 2005 a 2014, o perfil brasileiro da vítima dessa prática mistanásica, a seguir passaremos a 

perscrutar a mortalidade por violência no Brasil, de modo a revelar as características, como 

etnia/cor, faixa etária, sexo/gênero, escolaridade dessas pessoas que cotidianamente tem suas 

vidas ceifadas pela violência em nosso país. 

Realizado esse breve introito, a fim de se alcançar o objetivo da nossa investigação e, 

desta forma, tornar visível essa face da mistanásia no Brasil, passamos a analisar os dados da 

mortalidade oriunda da violência brasileira no que diz respeito à Unidade Federativa da sua 

ocorrência, como também etnia, gênero, alfabetização, idade das suas vítimas. 

Conforme se infere nos dados apresentados na tabela abaixo (tabela 35), a maior Taxa 

Média de Mortalidade por Agressões (TMMA), na década investigada no âmbito das 

Unidades Federativas, encontra-se no Estado de Alagoas, com 5,91 óbitos para cada 10.000 

habitantes, sucedida pelo Espírito Santo (4,79), Pernambuco (4,32), Rio de Janeiro (3,49) e 

Goiás (3,43).  

Com efeito, seguindo o padrão de mortalidade anteriormente visto para mortes por 

causas gerais (tabela 20) e por causas externas (tabela 28), os estados do Rio de Janeiro e 

Pernambuco permanecem figurando entre as cinco localidades com valores mais elevados. 

Observa-se, também, que Alagoas e Espírito Santo mantêm as primeiras colocações, tanto 

no que tange a mortes por causas externas quanto por agressões, o que nos faz concluir uma 

possível e relevante contribuição para o aumento dos óbitos por agressão no cenário geral da 

mortalidade por causas externas. 

 
 

Unidade da 
Federação 

TMA* 
2005 

TMA 
2006 

TMA 
2007 

TMA 
2008 

TMA 
2009 

TMA 
2010 

TMA 
2011 

TMA 
2012 

TMA 
2013 

TMA 
2014 TMMA** 

Rondônia 3.60 3.73 2.71 2.97 3.28 3.28 2.66 3.07 2.78 3.30 3.14 

Acre 1.86 2.34 1.95 1.88 2.12 2.25 2.19 2.73 3.01 2.94 2.33 

Amazonas 1.85 2.11 2.11 2.40 2.59 3.00 3.52 3.59 3.13 3.20 2.75 

Roraima 2.29 2.66 2.70 2.36 2.59 2.63 2.02 2.98 4.38 3.18 2.78 
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Pará 2.74 2.89 3.01 3.86 3.97 4.60 3.96 4.12 4.27 4.26 3.77 

Amapá 3.28 3.28 2.68 3.22 2.84 3.79 2.97 3.52 3.06 3.41 3.21 

Tocantins 1.45 1.70 1.65 1.72 2.06 2.29 2.49 2.60 2.36 2.54 2.09 

Maranhão 1.50 1.53 1.76 1.97 2.14 2.29 2.38 2.64 3.18 3.59 2.30 

Piauí 1.21 1.37 1.24 1.16 1.23 1.31 1.38 1.66 1.87 2.24 1.47 

Ceará 2.08 2.18 2.32 2.40 2.55 3.14 3.23 4.41 5.09 5.23 3.26 

Rio Grande do Norte 1.33 1.47 1.87 2.24 2.48 2.48 3.19 3.36 4.29 4.70 2.74 

Paraíba 2.04 2.24 2.32 2.74 3.34 3.81 4.19 3.93 3.96 3.93 3.25 

Pernambuco 5.05 5.16 5.21 5.04 4.45 3.86 3.82 3.64 3.39 3.62 4.32 

Alagoas 3.90 5.19 5.83 5.94 5.84 6.46 6.89 6.24 6.51 6.28 5.91 

Sergipe 2.46 2.91 2.56 2.69 3.12 3.19 3.41 4.05 4.40 4.94 3.37 

Bahia 1.98 2.29 2.51 3.29 3.67 3.90 3.68 3.97 3.69 3.91 3.29 

Minas Gerais 2.19 2.15 2.10 1.96 1.87 1.81 2.10 2.23 2.29 2.28 2.10 

Espírito Santo 4.65 5.04 5.29 5.41 5.44 4.85 4.46 4.40 4.22 4.14 4.79 

Rio de Janeiro 4.57 4.54 4.00 3.39 3.17 3.27 2.82 2.82 2.98 3.28 3.49 

São Paulo 2.17 2.01 1.52 1.48 1.51 1.38 1.32 1.47 1.35 1.35 1.55 

Paraná 2.90 2.99 2.97 3.26 3.46 3.33 3.07 3.17 2.65 2.67 3.05 

Santa Catarina 1.07 1.11 1.04 1.29 1.30 1.29 1.25 1.24 1.17 1.28 1.20 

Rio Grande do Sul 1.89 1.83 2.01 2.17 2.04 1.88 1.86 2.13 2.07 2.42 2.03 

Mato Grosso do Sul 2.72 2.89 2.94 2.88 2.95 2.60 2.66 2.67 2.43 2.67 2.74 

Mato Grosso 3.22 3.13 3.05 3.17 3.32 3.18 3.20 3.38 3.63 4.21 3.35 

Goiás 2.60 2.62 2.60 3.01 3.14 3.22 3.63 4.40 4.62 4.42 3.43 

Distrito Federal 2.82 2.78 2.92 3.27 3.46 3.02 3.38 3.49 2.99 2.95 3.11 
 
Tabela 35 – Taxa de Mortalidade por Agressões (CID 10 X85-Y09) por 10.000 habitantes, por Unidade da Federação, no período de 2005 
a 2014.  
Fonte: DATASUS/Departamento de Informática do SUS. LEEp (Laboratório de Estudos Epidemiológicos – UFRN). Natal/RN, 2016. 
*TMA: Taxa de Mortalidade por Agressões. **TMMA: Taxa Média de Mortalidade por Agressões. 
 

 
A disposição da reta traçada no gráfico “Taxa de Mortalidade por Agressões por 

10.000 habitantes – Brasil” (figura 40), apresenta a existência de três momentos diversos e 

interligados na década analisada: entre os anos de 2005 e 2007 há um aclive moderadamente 

acentuado. Na transição entre 2006 e 2007, observa-se um declive importante, seguido por 

elevações sucessivas e discretas da variável. Em 2011, mais um declive é visualizado, com 

subsequente aumento e comportamento irregular dos resultados. 
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Figura 40 – Gráfico da Taxa de Mortalidade por Agressões (CID 10 X85-Y09), por 10.000 habitantes, Brasil, no período de 2005 a 2014. 
Fonte: DATASUS/Departamento de Informática do SUS. LEEp (Laboratório de Estudos Epidemiológicos – UFRN). Natal/RN, 2016. 
 

 
4.15 MORTALIDADE POR AGRESSÕES NO BRASIL: SEXO/GÊNERO VERSUS 

ETNIA VERSUS ESCOLARIDADE VERSUS IDADE 
 
Quando se associa a mortalidade por agressões à variável sexo/gênero, verifica-se, 

conforme dados a seguir (tabela 36), que a taxa de mortalidade média por agressões para o 

sexo masculino (TMMAm), para a década analisada, é consideravelmente elevada no Estado 

de Alagoas (11,33), seguido do Espirito Santo (8,63), Pernambuco (8,27), Pará (6,90) e Rio 

de Janeiro (6,64).   

 
Unidade da 
Federação 

TMAm* 
2005 

TMAm 
2006 

TMA
m 2007 

TMAm 
2008 

TMA
m 2009 

TMAm 
2010 

TMA
m 2011 

TMAm 
2012 

TMA
m 2013 

TMAm 
2014 

TMM
Am** 

Rondônia 6.39 6.59 4.95 5.31 5.79 5.96 4.63 5.43 4.88 5.83 5.58 

Acre 3.28 4.17 3.37 3.36 3.76 3.93 3.86 4.98 5.15 5.32 4.12 

Amazonas 3.35 3.85 3.86 4.38 4.75 5.58 6.52 6.48 5.69 5.92 5.04 

Roraima 3.92 4.46 4.38 3.92 4.01 4.64 3.48 5.08 7.10 5.22 4.62 

Pará 5.00 5.28 5.51 7.12 7.31 8.44 7.29 7.48 7.79 7.77 6.90 

Amapá 5.97 6.05 4.95 5.94 5.25 7.03 5.35 6.50 5.55 6.23 5.88 

Tocantins 2.52 3.00 2.80 3.07 3.60 4.02 4.21 4.44 4.08 4.48 3.62 

Maranhão 2.82 2.86 3.34 3.71 4.03 4.26 4.41 4.97 6.03 6.78 4.32 

Piauí 2.19 2.55 2.27 2.10 2.30 2.40 2.60 3.08 3.50 4.18 2.72 

Ceará 3.87 4.09 4.40 4.60 4.85 5.97 6.13 8.47 9.74 10.01 6.21 

Rio Grande do Norte 2.40 2.69 3.52 4.16 4.67 4.59 6.00 6.43 8.15 8.93 5.15 

Paraíba 3.84 4.24 4.37 5.15 6.32 7.19 7.87 7.36 7.49 7.49 6.13 

Pernambuco 9.69 9.87 10.02 9.64 8.44 7.39 7.27 7.01 6.42 6.92 8.27 

Alagoas 7.44 9.87 11.17 11.57 11.21 12.32 13.23 11.94 12.45 12.11 11.33 
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Sergipe 4.70 5.49 4.86 5.16 5.99 6.08 6.37 7.68 8.44 9.42 6.42 

Bahia 3.67 4.25 4.68 6.14 6.89 7.23 6.78 7.40 6.87 7.38 6.13 

Minas Gerais 4.01 3.91 3.81 3.56 3.36 3.23 3.77 4.03 4.18 4.18 3.80 

Espírito Santo 8.42 9.01 9.53 9.75 9.70 8.76 8.04 7.94 7.55 7.57 8.63 

Rio de Janeiro 8.73 8.67 7.70 6.50 6.08 6.29 5.34 5.33 5.63 6.12 6.64 

São Paulo 4.00 3.68 2.79 2.67 2.74 2.47 2.41 2.67 2.44 2.46 2.83 

Paraná 5.36 5.52 5.51 5.98 6.34 6.09 5.66 5.79 4.83 4.88 5.60 

Santa Catarina 1.90 1.91 1.84 2.29 2.30 2.23 2.26 2.16 2.02 2.23 2.11 

Rio Grande do Sul 3.44 3.41 3.72 4.02 3.73 3.40 3.40 3.88 3.83 4.47 3.73 

Mato Grosso do Sul 4.79 5.26 5.26 5.22 5.34 4.55 4.68 4.72 4.26 4.67 4.87 

Mato Grosso 5.61 5.59 5.29 5.59 5.84 5.68 5.68 5.96 6.51 7.54 5.93 

Goiás 4.72 4.74 4.72 5.47 5.72 5.83 6.41 8.00 8.37 7.93 6.19 

Distrito Federal 5.46 5.36 5.63 6.30 6.63 5.80 6.48 6.73 5.71 5.77 5.99 
 
Tabela 36 – Taxa de Mortalidade por Agressões Masculina (CID 10 X85-Y09) por 10.000 habitantes, por Unidade da Federação, no 
período de 2005 a 2014.  
Fonte: DATASUS/Departamento de Informática do SUS. LEEp (Laboratório de Estudos Epidemiológicos – UFRN). Natal/RN, 2016. 
*TMAm: Taxa de Mortalidade por Agressões Masculino. **TMMAm: Taxa Média de Mortalidade por Agressões Masculino. 
 

 

Importante destacar que, todas as cinco maiores taxas de mortalidade média por 

agressões para o sexo masculino (TMMAm) nas Unidades Federativas, que foram 

destacadas anteriormente, encontram-se com seus valores acima da taxa de mortalidade por 

agressões masculinas no Brasil, tendo em vista que na década analisada a taxa de 

mortalidade brasileira alçou o patamar máximo de 5,46, conforme gráfico abaixo (figura 

41). 

 

 
 
Figura 41 – Gráfico da Taxa de Mortalidade por Agressões Masculina (CID 10 X85-Y09), por 10.000 habitantes, Brasil, no período de 
2005 a 2014.  
Fonte: DATASUS/Departamento de Informática do SUS. LEEp (Laboratório de Estudos Epidemiológicos – UFRN). Natal/RN, 2016. 
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No tocante à taxa de mortalidade por agressões para o sexo feminino (TMMAf), 

consoante se percebe no quadro a seguir (tabela 37), os valores discrepam 

consideravelmente da TMMAm, porquanto seus valores apresentaram-se menores do que 

1,0, ou seja, vultuosamente inferiores quando comparados aos do sexo masculino, o que nos 

faz concluir que o segmento populacional feminino brasileiro pouco influencia para o 

aumento da média geral alusiva à mortalidade por agressões.   

Igualmente infere-se nessas informações, que a taxa de mortalidade por agressões para 

as mulheres por Unidade Federativa é mais elevada no Espírito Santo (0,95), seguido dos 

Estados de Roraima (0,81), Alagoas (0,70), Goiás (0,65) e Mato Grosso (0,61).  

Diante desse cenário, nota-se a permanência dos Estados de Alagoas e Espírito Santo 

entre os cinco primeiros Estados com maior taxa de mortalidade por agressão no Brasil, 

assumindo o Estado de Roraima um papel protagonista no cenário nacional no que tange a 

taxa de mortalidade por agressão feminina, porquanto obteve a segunda maior taxa entre as 

Unidades Federativas brasileiras.   

 
Unidade da 
Federação 

TMAf* 
2005 

TMAf 
2006 

TMAf 
2007 

TMAf 
2008 

TMAf 
2009 

TMAf 
2010 

TMAf 
2011 

TMAf 
2012 

TMAf 
2013 

TMAf 
2014 TMMAf** 

Rondônia 0.65 0.67 0.36 0.49 0.64 0.46 0.58 0.60 0.59 0.65 0.57 

Acre 0.40 0.45 0.50 0.37 0.45 0.52 0.49 0.42 0.83 0.51 0.49 

Amazonas 0.30 0.32 0.31 0.37 0.38 0.36 0.45 0.64 0.51 0.42 0.41 

Roraima 0.56 0.64 0.91 0.70 1.10 0.49 0.44 0.73 1.52 0.99 0.81 

Pará 0.37 0.40 0.40 0.46 0.49 0.61 0.49 0.60 0.59 0.63 0.50 

Amapá 0.51 0.43 0.35 0.40 0.36 0.47 0.55 0.48 0.52 0.54 0.46 

Tocantins 0.33 0.34 0.41 0.31 0.45 0.49 0.69 0.68 0.55 0.48 0.47 

Maranhão 0.19 0.21 0.19 0.25 0.27 0.35 0.39 0.34 0.38 0.44 0.30 

Piauí 0.26 0.21 0.22 0.24 0.20 0.25 0.20 0.28 0.29 0.39 0.25 

Ceará 0.35 0.32 0.30 0.27 0.32 0.40 0.43 0.49 0.62 0.63 0.41 

Rio Grande do Norte 0.26 0.27 0.26 0.37 0.35 0.43 0.45 0.38 0.52 0.59 0.39 

Paraíba 0.33 0.33 0.36 0.45 0.50 0.61 0.71 0.69 0.63 0.58 0.52 

Pernambuco 0.64 0.70 0.65 0.66 0.66 0.53 0.56 0.46 0.54 0.50 0.59 

Alagoas 0.47 0.67 0.67 0.51 0.68 0.83 0.83 0.79 0.84 0.73 0.70 

Sergipe 0.28 0.39 0.33 0.29 0.34 0.40 0.55 0.56 0.50 0.65 0.43 

Bahia 0.30 0.34 0.34 0.43 0.47 0.59 0.59 0.57 0.55 0.50 0.47 

Minas Gerais 0.39 0.40 0.41 0.38 0.40 0.40 0.45 0.45 0.41 0.39 0.41 

Espírito Santo 0.87 1.05 1.05 1.06 1.18 0.94 0.89 0.86 0.89 0.72 0.95 

Rio de Janeiro 0.63 0.62 0.51 0.46 0.42 0.41 0.44 0.43 0.46 0.54 0.49 

São Paulo 0.38 0.38 0.28 0.32 0.31 0.31 0.27 0.29 0.28 0.27 0.31 

Paraná 0.46 0.48 0.46 0.58 0.62 0.62 0.52 0.58 0.51 0.51 0.53 

Santa Catarina 0.23 0.31 0.23 0.28 0.30 0.35 0.23 0.32 0.31 0.33 0.29 

Rio Grande do Sul 0.38 0.30 0.35 0.39 0.40 0.40 0.36 0.44 0.37 0.44 0.38 

Mato Grosso do Sul 0.61 0.47 0.57 0.50 0.53 0.61 0.62 0.61 0.58 0.65 0.58 

Mato Grosso 0.65 0.50 0.67 0.60 0.64 0.54 0.57 0.65 0.58 0.71 0.61 
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Goiás 0.47 0.50 0.48 0.54 0.55 0.59 0.84 0.78 0.84 0.89 0.65 

Distrito Federal 0.39 0.40 0.43 0.49 0.57 0.48 0.57 0.54 0.53 0.40 0.48 
 
Tabela 37 – Taxa de Mortalidade por Agressões Feminina (CID 10 X85-Y09) por 10.000 habitantes, por Unidade da Federação, no período de 2005 
a 2014.  
Fonte: DATASUS/Departamento de Informática do SUS. LEEp (Laboratório de Estudos Epidemiológicos – UFRN). Natal/RN, 2016. 
*TMAf: Taxa de Mortalidade por Agressões Feminina. **TMMAf: Taxa Média de Mortalidade por Agressões Feminina. 

 
Com efeito, ao longo da década pesquisada, constata-se, através do gráfico a seguir 

(figura 42), que a taxa de mortalidade por agressões para o sexo feminino (TMMAf) obteve 

um decréscimo no ano de 2007, aumentando progressivamente nos dois anos subsequentes, 

permanecendo sem alteração nos três últimos anos do período investigado.  

 

 
 
Figura 42 – Gráfico da Taxa de Mortalidade por Agressões Feminina (CID 10 X85-Y09),  por 10.000 habitantes, Brasil, no período de 
2005 a 2014.  
Fonte: DATASUS/Departamento de Informática do SUS. LEEp (Laboratório de Estudos Epidemiológicos – UFRN). Natal/RN, 2016. 
 

 
Cotejando-se as taxas de mortalidade  por  agressões masculinas e femininas ao longo 

da década pesquisada (figura 43), pode-se aferir uma considerável discrepância entre ambas, 

evidenciando que a mortalidade para o sexo masculino decorrente da violência é bem mais 

significativa do que a do sexo feminino.  
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Figura 43 – Comparação entre Taxas de Mortalidade por Agressões masculina e feminina por 10.000 habitantes. Brasil, no período de 
2005 a 2014.  
Fonte: DATASUS/Departamento de Informática do SUS e IBGE, Censo Demográfico 2010. LEEp (Laboratório de Estudos 
Epidemiológicos – UFRN). Natal/RN, 2016. 
 

 
Quando a taxa de mortalidade por agressões é analisada à luz da variável cor/etnia, 

depreende-se através dos gráficos a seguir (figuras 45, 46 e 47) que a população negra 

apresenta os valores mais elevados, tanto para a população geral quanto para os sexos 

individualmente considerados. 

Nesse aspecto, é relevante destacar que a taxa de mortalidade por agressões para os 

negros do sexo masculino no Brasil é extremamente alta, pois corresponde a quase o 

quadruplo do valor alcançado pela mortalidade geral para os brancos, o que nos faz concluir 

a ocorrência de uma verdadeira carnificina dos negros homens em razão da violência. 

Igualmente se observa que a taxa de mortalidade por agressão masculina (TMAm) por 

cor/etnia – (figura 40) supera a taxa de mortalidade por agressão brasileira (figura 47) para 

todos os seus respectivos segmentos étnicos, o que evidencia serem os homens vítimas 

potenciais desse tipo de mortalidade.  

Outro detalhe que vale ser também destacado é que, apesar de os indígenas integrarem 

a menor porcentagem da população brasileira autodeclarada (0,43%), a mortalidade por 

agressões nas mulheres indígenas detém o mesmo resultado numérico do que foi encontrado 

para as negras.  
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Figura 44 – Gráfico da Taxa de Mortalidade Agressões por 10.000 habitantes e cor/etnia. Brasil, para o ano de 2010. 
Fonte: DATASUS/Departamento de Informática do SUS e IBGE, Censo Demográfico 2010. LEEp (Laboratório de Estudos 
Epidemiológicos – UFRN). Natal/RN, 2016. 
 

 
 
Figura 45 – Gráfico da Taxa de Mortalidade  Agressões masculina por 10.000 habitantes e cor/etnia. Brasil, para o ano de 2010.  
Fonte: DATASUS/Departamento de Informática do SUS e IBGE, Censo Demográfico 2010. LEEp (Laboratório de Estudos 
Epidemiológicos – UFRN). Natal/RN, 2016. 
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Figura 46 – Gráfico da Taxa de Mortalidade Agressões feminina por 10.000 habitantes e cor/etnia. Brasil, para o ano de 2010.  
Fonte: DATASUS/Departamento de Informática do SUS e IBGE, Censo Demográfico 2010. LEEp (Laboratório de Estudos 
Epidemiológicos – UFRN). Natal/RN, 2016. 

 

 
 
Figura 47 – Comparação entre Taxas de Mortalidade Agressões por cor/etnia masculina e feminina por 10.000 habitantes. Brasil, para o 
ano 2010. 
Fonte: DATASUS/Departamento de Informática do SUS e IBGE, Censo Demográfico 2010. LEEp (Laboratório de Estudos 
Epidemiológicos – UFRN). Natal/RN, 2016. 
 

 
Sem embargo, analisando-se a mortalidade por agressões interseccionando à etnia e ao 

gênero, bem como às Unidades Federativas brasileiras, constata-se, através das informações 

abaixo (Tabelas 38,39, 40) que a população branca, geral e por sexo, possui maior valor para 
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a taxa de mortalidade por agressão (TMA) no Estado do Paraná (3,88/10.000 habitantes, 

7,23/10.000 habitantes e 0,74/10.000 habitantes, respectivamente para população geral, 

masculina e feminina). Para a população Negra, os maiores valores estão alocados em 

Alagoas considerando-se a totalidade dessa população (8,14) e para o segmento da 

população masculina (15,54), ficando o Estado do Espírito Santo com o maior valor para a 

população feminina (1,28). Já os indígenas sofrem maior número de mortes por agressões no 

Estado de Mato Grosso do Sul. 

 
Unidade da Federação TMA_B¹ TMA_N² TMA_A³ TMA_I4 

Rondônia 2.50 3.96 0.90 1.66 
Acre 1.49 1.82 0.00 1.26 
Amazonas 0.95 3.85 0.00 0.36 
Roraima 0.85 3.37 0.00 1.01 
Pará 1.55 5.49 0.72 1.02 
Amapá 1.56 4.14 3.03 1.35 
Tocantins 1.10 2.78 0.00 2.28 
Maranhão 0.98 2.67 0.13 1.98 
Piauí 0.71 1.43 0.15 0.00 
Ceará 1.10 3.04 0.09 0.00 
Rio Grande do Norte 0.85 3.46 0.00 0.00 
Paraíba 0.36 6.02 0.21 0.52 
Pernambuco 0.76 5.52 0.12 1.69 
Alagoas 0.45 8.14 0.55 1.38 
Sergipe 0.99 3.91 0.00 0.00 
Bahia 1.14 4.74 0.44 1.06 
Minas Gerais 1.05 2.40 0.11 1.61 
Espírito Santo 1.78 6.49 0.46 0.00 
Rio de Janeiro 2.14 4.10 0.16 1.89 
São Paulo 1.23 1.64 0.29 0.24 
Paraná 3.88 2.26 0.49 1.93 
Santa Catarina 1.28 1.34 0.38 0.62 
Rio Grande do Sul 1.80 2.52 0.56 0.30 
Mato Grosso do Sul 1.91 3.11 0.67 5.87 
Mato Grosso 2.10 3.96 0.58 0.47 
Goiás 1.56 4.52 0.51 2.34 
Distrito Federal 0.92 4.73 0.00 0.00 

 
Tabela 38 – Taxa de Mortalidade Agressões por 10.000 habitantes e cor/etnia. Unidade da Federação, para o ano de 2010.  
Fonte – DATASUS/Departamento de Informática do SUS e IBGE, Censo Demográfico 2010. LEEp (Laboratório de Estudos 
Epidemiológicos – UFRN). Natal/RN, 2016. 1. TMGf_B: Taxa de Mortalidade Agressões cor/etnia Branca. 2. TMGf_N: Taxa de 
Mortalidade Agressões cor/etnia Negra. 3. TMGf_A: Taxa de Mortalidade Agressões cor/etnia Amarela. 4. TMGf_I: Taxa de Mortalidade 
Agressões cor/etnia Indígena. 
 
 

Unidade da Federação TMAm_B¹ TMAm_N² TMAm_A³ TMAm_I4 
Rondônia 4.62 7.20 1.98 3.26 
Acre 2.72 3.08 0.00 2.47 
Amazonas 1.86 7.10 0.00 0.57 
Roraima 1.51 5.99 0.00 1.58 
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Pará 2.83 10.09 1.26 2.02 
Amapá 3.01 7.58 6.52 2.65 
Tocantins 2.03 4.84 0.00 4.52 
Maranhão 1.79 4.93 0.30 3.41 
Piauí 1.22 2.63 0.33 0.00 
Ceará 2.12 5.73 0.22 0.00 
Rio Grande do Norte 1.59 6.35 0.00 0.00 
Paraíba 0.65 11.31 0.49 1.05 
Pernambuco 1.44 10.51 0.29 3.46 
Alagoas 0.84 15.54 1.27 1.39 
Sergipe 1.88 7.46 0.00 0.00 
Bahia 2.11 8.91 0.85 1.44 
Minas Gerais 1.84 4.29 0.24 2.64 
Espírito Santo 3.21 11.69 1.03 0.00 
Rio de Janeiro 4.24 7.92 0.37 1.37 
São Paulo 2.23 2.95 0.49 0.50 
Paraná 7.23 4.10 0.84 3.87 
Santa Catarina 2.23 2.28 0.77 1.24 
Rio Grande do Sul 3.30 4.56 0.00 0.61 
Mato Grosso do Sul 3.54 5.48 1.40 8.38 
Mato Grosso 3.74 7.09 0.61 0.93 
Goiás 2.85 8.16 0.46 2.48 
Distrito Federal 1.68 8.96 0.00 0.00 

 
Tabela 39 – Taxa de Mortalidade Agressões masculina por 10.000 habitantes e cor/etnia. Unidade da Federação, para o ano de 2010. 
Fonte: DATASUS/Departamento de Informática do SUS e IBGE, Censo Demográfico 2010. LEEp (Laboratório de Estudos 
Epidemiológicos – UFRN). Natal/RN, 2016. 1. TMGf_B: Taxa de Mortalidade Agressões masculina cor/etnia Branca. 2. TMGf_N: Taxa 
de Mortalidade Agressões masculina cor/etnia Negra. 3. TMGf_A: Taxa de Mortalidade Agressões masculina cor/etnia Amarela. 4. 
TMGf_I: Taxa de Mortalidade Agressões masculino cor/etnia Indígena. 
 

 
Unidade da Federação TMAf_B¹ TMAf_N² TMAf_A³ TMAf_I4 

Rondônia 0.40 0.49 0.00 0.00 
Acre 0.33 0.50 0.00 0.00 
Amazonas 0.10 0.48 0.00 0.12 
Roraima 0.21 0.61 0.00 0.41 
Pará 0.34 0.69 0.27 0.00 
Amapá 0.24 0.58 0.00 0.00 
Tocantins 0.17 0.62 0.00 0.00 
Maranhão 0.22 0.40 0.00 0.57 
Piauí 0.25 0.24 0.00 0.00 
Ceará 0.19 0.39 0.00 0.00 
Rio Grande do Norte 0.19 0.56 0.00 0.00 
Paraíba 0.10 0.88 0.00 0.00 
Pernambuco 0.17 0.71 0.00 0.00 
Alagoas 0.10 0.98 0.00 1.37 
Sergipe 0.20 0.49 0.00 0.00 
Bahia 0.24 0.66 0.11 0.70 
Minas Gerais 0.30 0.49 0.00 0.63 
Espírito Santo 0.44 1.28 0.00 0.00 
Rio de Janeiro 0.31 0.46 0.00 2.33 
São Paulo 0.30 0.31 0.10 0.00 
Paraná 0.74 0.35 0.16 0.00 
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Santa Catarina 0.35 0.33 0.00 0.00 
Rio Grande do Sul 0.40 0.44 1.09 0.00 
Mato Grosso do Sul 0.35 0.65 0.00 3.31 
Mato Grosso 0.44 0.61 0.55 0.00 
Goiás 0.34 0.76 0.55 2.22 
Distrito Federal 0.26 0.68 0.00 0.00 

 
Tabela 40 – Taxa de Mortalidade Agressões feminina por 10.000 habitantes e cor/etnia. Unidade da Federação, para o ano de 2010.  
Fonte: DATASUS/Departamento de Informática do SUS e IBGE, Censo Demográfico 2010. LEEp (Laboratório de Estudos 
Epidemiológicos – UFRN). Natal/RN, 2016. 1. TMGf_B: Taxa de Mortalidade Agressões feminina cor/etnia Branca. 2. TMGf_N: Taxa de 
Mortalidade Agressões feminina cor/etnia Negra. 3. TMGf_A: Taxa de Mortalidade Agressões feminina cor/etnia Amarela. 4. TMGf_I: 
Taxa de Mortalidade Agressões feminina cor/etnia Indígena. 
 

 
Analisando-se a Taxa de Mortalidade por Agressões sob a ótica do binômio 

alfabetizado e não alfabetizado, observa-se que os indivíduos com qualquer nível de 

escolaridade apresentam valores mais elevados de mortalidade por agressões, sendo o total 

para o Brasil de 2,17/10.000 habitantes (tabela 41).  

Por outro lado, as pessoas sem qualquer ano de estudo possuem taxa de mortalidade 

por agressões menor, com valores de 0,48/10.000 habitantes no território nacional (tabela 

41). Tal resultado pode ser devido ao fato de que, como observado anteriormente na seção 

4.9 deste capítulo, os indivíduos com algum grau de escolaridade constituem a população 

predominante no país e, desta maneira, existe uma ampliação do número quantitativo das 

pessoas com escolaridade e, por conseguinte, aumenta-se a probabilidade de se configurar 

esse cenário. 

 

Unidade da Federação 
TMA 
NA¹ TMA A² 

Rondônia 0.80 2.10 

Acre 0.40 1.16 

Amazonas 0.43 3.58 

Roraima 0.63 2.12 

Pará 1.00 5.16 

Amapá 0.38 3.79 

Tocantins 0.85 1.93 

Maranhão 0.74 2.58 

Piauí 0.53 1.43 

Ceará 0.47 2.30 

Rio Grande do Norte 0.40 1.26 

Paraíba 0.62 1.33 

Pernambuco 1.09 3.76 

Alagoas 0.12 1.87 

Sergipe 1.05 3.81 

Bahia 0.71 3.96 
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Minas Gerais 0.21 1.34 

Espírito Santo 0.30 1.51 

Rio de Janeiro 0.37 3.06 

São Paulo 0.16 1.03 

Paraná 0.44 3.52 

Santa Catarina 0.09 1.11 

Rio Grande do Sul 0.19 0.92 

Mato Grosso do Sul 0.56 1.08 

Mato Grosso 0.60 3.00 

Goiás 0.37 2.13 

Distrito Federal 0.32 2.94 

Brasil 0.48 2.17 
 
Tabela 41 – Taxa de Mortalidade por Agressões e Escolaridade (Não alfabetizados x alfabetizados), por 10.000 Habitantes. Período 2010. 
Fonte: DATASUS e IBGE. LEEp (Laboratório de Estudos Epidemiológicos – UFRN). Natal/RN, 2016. 1. TMA NA: Taxa de Mortalidade 
por Agressões para pessoas não alfabetizadas. 2. TMA A: Taxa de Mortalidade por Agressões para pessoas alfabetizadas. 
 

 

Considerando as Unidades Federativas, afere-se pelos dados acima expostos alusivos 

que é no Estado do Pará a maior taxa de mortalidade por violência nas pessoas alfabetizadas 

(5,16) e em Pernambuco para as que não são alfabetizadas (1,09). 

 

 
 
Figura 48 – Gráfico da Taxa de Mortalidade por Agressões e Escolaridade (não alfabetizados x alfabetizados), por 10.000 habitantes. 
Período 2010.  
Fonte: DATASUS e IBGE. LEEp (Laboratório de Estudos Epidemiológicos – UFRN). Natal/RN, 2016.  
Legenda: TMA NA (Taxa de Mortalidade por Agressões em pessoas não alfabetizadas). TMA A (Taxa de Mortalidade por Agressões em 
pessoas alfabetizadas). 
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Com efeito, segundo evidencia o gráfico abaixo (figura 49), constata-se que os homens 

alfabetizados possuem maior risco de morrer vítimas de agressões, quando comparado aos 

homens não alfabetizados, mulheres não alfabetizadas e mulheres alfabetizadas. 

 

 

 
 
Figura 49 – Gráfico Mortalidade por Agressões e Escolaridade (não alfabetizados x alfabetizados) masculino e feminino, por 10.000 
habitantes. Período 2010.  
Fonte: DATASUS e IBGE. LEEp (Laboratório de Estudos Epidemiológicos – UFRN). Natal/RN, 2016. 
Legenda: TMAm NA (Taxa de Mortalidade por Agressões em pessoas não alfabetizadas masculino). TMAf NA (Taxa de Mortalidade por 
Agressões em pessoas não alfabetizadas feminino). TMAm A (Taxa de Mortalidade por Agressões em pessoas alfabetizadas masculino). 
TMAf A (Taxa de Mortalidade por Agressões em pessoas alfabetizadas feminino)  
 

 
Acrescentando-se a variável cor/etnia a partir dos gráficos adiante (figuras 50 e 51) 

alusivos à “Taxa de Mortalidade por Agressões por Escolaridade (Alfabetizados versus Não 

Alfabetizados) / 10.000 habitantes”, pode-se inferir que homens negros alfabetizados 

apresentam o valor mais elevado para a Taxa de mortalidade por agressão, ou seja, são as 

maiores vítimas dos óbitos decorrentes dessa violência, seguidos por homens brancos 

alfabetizados, homens indígenas alfabetizados, homens negros não alfabetizados, homens 

indígenas não alfabetizados e mulheres negras alfabetizadas. 
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Figura 50 – Gráfico da Taxa de Mortalidade por Agressões e Escolaridade (alfabetizados) e cor/etnia masculino/feminino, por 10.000 
habitantes.  
Fonte: DATASUS e IBGE. LEEp (Laboratório de Estudos Epidemiológicos – UFRN). Natal/RN, 2016. 
Legenda: TMA_B A (Taxa de Mortalidade por Agressões em pessoas brancas alfabetizadas). TMA_N A (Taxa de Mortalidade por 
Agressões em pessoas negras alfabetizadas). TMA_A A (Taxa de Mortalidade por Agressões em pessoas amarelas alfabetizadas). TMA_I 
A (Taxa de Mortalidade por Agressões em pessoas indígenas alfabetizadas). 
 

 

 
 
Figura 51 – Gráfico da Taxa de Mortalidade por Agressões e Escolaridade (não alfabetizados) e cor/etnia masculino/feminino, por 10.000 
habitantes. Período 2010. 
Fonte: DATASUS e IBGE. LEEp (Laboratório de Estudos Epidemiológicos – UFRN). Natal/RN, 2016. 
Legenda: TMA_B NA (Taxa de Mortalidade por Agressões em pessoas brancas não alfabetizadas). TMA_N NA (Taxa de Mortalidade por 
Agressões em pessoas negras não alfabetizadas). TMA_A NA (Taxa de Mortalidade por Agressões em pessoas amarelas não 
alfabetizadas). TMA_I NA (Taxa de Mortalidade por Agressões em pessoas indígenas não alfabetizadas). 
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Com relação à taxa de mortalidade decorrente de agressões (TMA) no Brasil, no que 

diz respeito à faixa etária, verifica-se no gráfico abaixo (figura 52) que o maior índice de 

letalidade encontra-se entre as pessoas que possuem 20 a 29 anos (5,76), seguido daqueles 

que se situam entre 14 a 19 anos (4,52) e 30 a 39 anos (3,84). 

Nesse sentido, percebe-se uma exacerbada e considerável elevação da TMA durante a 

passagem da faixa etária 10-14 para a 15-19 de idade, o que evidencia uma forte tendência 

para ocorrência de mortes por violência entre os jovens brasileiros. 

 

 
 
Figura 52 – Gráfico Taxa de Mortalidade por Agressões e faixa etária por 10.000 habitantes, para o Brasil, período de 2010.  
Fonte: DATASUS e IBGE. LEEp (Laboratório de Estudos Epidemiológicos – UFRN). Natal/RN, 2016.  

 

Quando relacionada essa mortalidade à variável sexo/gênero, constata-se através dos 

dados expostos graficamente abaixo (figuras 53 e 54) que o índice maior de mortalidade por 

agressões encontra-se na faixa etária entre 20 a 29 anos, tanto para os homens quanto para as 

mulheres. 

Entretanto, apesar de coincidirem na faixa etária para maior taxa de mortalidade por 

agressões, evidencia-se uma exorbitante diferença entre as referidas taxas, visto que, 

enquanto para o sexo masculino o valor é de 10,65, para o feminino é de apenas 0,79, o que 

demonstra que a letalidade decorrente da violência atinge de forma considerável os homens 

brasileiros entre 20 a 29 anos. 
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Figura 53 – Gráfico Taxa de Mortalidade Masculina por Agressões e faixa etária por 10.000 habitantes, para o Brasil, período de 2010.  
Fonte: DATASUS e IBGE. LEEp (Laboratório de Estudos Epidemiológicos – UFRN). Natal/RN, 2016. 
 

 

 
 
Figura 54 – Gráfico Taxa de Mortalidade Feminina por Agressões e faixa etária por 10.000 habitantes, para o Brasil, período de 2010.  
Fonte: DATASUS e IBGE. LEEp (Laboratório de Estudos Epidemiológicos – UFRN). Natal/RN, 2016.  
 

 
Sem embargo, quando se intersecciona a variável “faixa etária” com a cor/etnia e o 

sexo/gênero, o cenário é modificado, pois, a partir dos gráficos seguintes, afere-se que a 

população negra na faixa etária de 15 a 19 anos apresenta o maior valor proporcional de 

mortes por agressões dentre todas as faixas etárias estudadas. Nos jovens negros 
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pertencentes ao intervalo etário de 15 a 19 anos, de ambos os sexos, a mortalidade por 

agressões é responsável por 48,52% dos óbitos totais na mesma faixa etária (figura 55). 

Para o sexo feminino, as mulheres negras de 15 a 19 anos apresentam o maior valor de 

mortes por agressões, o qual perfaz um total de 17,60% (figura 56). Os homens negros na 

mesma faixa etária também lideram este indicador, com 55,43% (figura 58). 

 

 
 
Figura 55 – Gráfico da Mortalidade Proporcional por Agressões e cor/etnia, para o Brasil, período de 2010.  
Fonte: DATASUS. LEEp (Laboratório de Estudos Epidemiológicos – UFRN). Natal/RN, 2016.  
Legenda: MPA_B (Mortalidade Proporcional por Agressões em indivíduos brancos); MPA_N (Mortalidade Proporcional por Agressões 
em indivíduos Negros); MPA_I (Mortalidade Proporcional por Agressões em indígenas).  

 

  
Figura 56 – Gráfico da Mortalidade Proporcional por Agressões combinada com as variáveis cor/etnia e sexo feminino, para o Brasil, 
período de 2010.  
Fonte: DATASUS. LEEp (Laboratório de Estudos Epidemiológicos – UFRN). Natal/RN, 2016.  
Legenda: MPAf_B (Mortalidade Proporcional Feminina por Agressões em indivíduos brancos); MPAf_N (Mortalidade Proporcional 
Feminina por Agressões em indivíduos Negros); MPAf_I (Mortalidade Proporcional Feminina por Agressões em indígenas).  
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Figura 57 – Gráfico da Mortalidade Proporcional por Agressões combinada com as variáveis cor/etnia e sexo masculino, para o Brasil, 
período de 2010.  
Fonte: DATASUS. LEEp (Laboratório de Estudos Epidemiológicos – UFRN). Natal/RN, 2016.  
Legenda: MPAm_B (Mortalidade Proporcional Masculina por Agressões em indivíduos brancos); MPAm_N (Mortalidade Proporcional 
Masculina por Agressões em indivíduos Negros); MPAm_I (Mortalidade Proporcional Masculina por Agressões em indígenas). 

 

Quando a análise é feita através da conjugação das variáveis cor/etnia, faixa etária e 

escolaridade, resta demonstrado que as mulheres indígenas não alfabetizadas entre 40 a 49 

anos possuem o maior valor para a mortalidade proporcional por agressões (15%). Os 

homens pertencentes à etnia indígena não alfabetizados entre 20 a 29 anos detêm a mais 

elevada taxa de mortalidade proporcional por agressões. Para os indivíduos alfabetizados, as 

mulheres indígenas com algum grau de escolaridade, entre 15 a 19 anos, apresentam a maior 

taxa de mortalidade proporcional (18,18%) e os homens negros alfabetizados entre 15 a 19 

anos também lideram a referida variável com 55,95%.  
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Figura 58 – Gráfico da Mortalidade Proporcional por Agressões combinada com as variáveis cor/etnia, sexo feminino e não alfabetizados, 
para o Brasil, período de 2010.  
Fonte: DATASUS. LEEp (Laboratório de Estudos Epidemiológicos – UFRN). Natal/RN, 2016.  
Legenda: MPAf_B NA (Mortalidade Proporcional Feminina por Agressões em indivíduos brancos não alfabetizados); MPAf_N NA 
(Mortalidade Proporcional Feminina por Agressões em indivíduos Negros não alfabetizados); MPAf_I NA (Mortalidade Proporcional 
Feminina por Agressões em indígenas não alfabetizados). 
 

 
 

 
 
Figura 59 – Gráfico da Mortalidade Proporcional por Agressões combinada com as variáveis cor/etnia, sexo masculino e não 
alfabetizados, para o Brasil, período de 2010. 
Fonte: DATASUS. LEEp (Laboratório de Estudos Epidemiológicos – UFRN). Natal/RN, 2016.  
Legenda: MPAm_B NA (Mortalidade Proporcional por Agressões Masculina em indivíduos brancos não alfabetizados); MPAm_N NA 
(Mortalidade Proporcional Masculina por Agressões em indivíduos Negros não alfabetizados); MPAm_I NA (Mortalidade Proporcional 
Masculina por Agressões em indígenas não alfabetizados). 
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Figura 60 – Gráfico da Mortalidade Proporcional por Agressões combinada com as variáveis cor/etnia, sexo feminino e alfabetizados, para 
o Brasil, período de 2010.  
Fonte: DATASUS. LEEp (Laboratório de Estudos Epidemiológicos – UFRN). Natal/RN, 2016. Legenda: MPAf_B NA (Mortalidade 
Proporcional Feminina por Agressões em indivíduos brancos alfabetizados); MPAf_N NA (Mortalidade Proporcional Feminina por 
Agressões em indivíduos Negros alfabetizados); MPAf_I NA (Mortalidade Proporcional Feminina por Agressões em indígenas 
alfabetizados). 

 

 
 
Figura 61 – Gráfico da Mortalidade Proporcional por Agressões combinada com as variáveis cor/etnia, sexo masculino e alfabetizados, 
para o Brasil, período de 2010.  
Fonte: DATASUS. LEEp (Laboratório de Estudos Epidemiológicos – UFRN). Natal/RN, 2016. 
 Legenda: MPAm_B NA (Mortalidade Proporcional Masculina por Agressões em indivíduos brancos alfabetizados); MPAm_N NA 
(Mortalidade Proporcional Masculina por Agressões em indivíduos Negros alfabetizados); MPAm_I NA (Mortalidade Proporcional 
Masculina por Agressões em indígenas alfabetizados). 
 

 
Assim, optando-se como recorte no presente trabalho investigar o fenômeno 

mistanásico a partir de um dos seus elementos suscitadores, qual seja: a mortalidade por 
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agressão física (violência), afere-se que essa mortalidade constitui-se como uma das 

expressivas faces da mistanásia em solo brasileiro, que se retrata através do perfil da sua 

vítima. 

Nesse sentido, após caracterizar quantitativamente a população brasileira no que diz 

respeito ao sexo, cor/etnia, faixa etária, alfabetização, verificamos como se comportou essa 

população diante da mortalidade geral, por causas externas e, finalmente, por agressões 

(violência). 

Constata-se, portanto, que a investigação se iniciou de uma forma extensa 

(mortalidade geral) para, estreitando-se, passar a um exame específico e particular (morte 

por agressões) e, desta forma, ser possível visualizar os traços e as particularidades da vítima 

da mistanásia fomentada pela violência. 

Sob esse influxo, diante da análise dos dados coletados que configuraram as 

informações da questão central do trabalho e considerando os índices mais expressivos de 

óbitos para as variáveis de sexo/gênero, etnia/cor, alfabetização, faixa etária e unidade 

federativa, podemos concluir que, no lapso temporal compreendido entre 2005 a 2014, a 

vítima brasileira da mistanásia decorrente da violência (mortalidade por agressões) se 

configura como: 

• nordestina, porquanto a taxa média dessa mortalidade maior encontra-se no 

Estado de Alagoas; 

•  do sexo masculino, muito embora a população brasileira seja 

predominantemente feminina; 

• etnicamente negra, alfabetizada e encontra-se na faixa etária entre 15 a 29 

anos. 

 
Com efeito, as mortes por agressão correspondem a um dos mais fortes elementos que 

fomentam e disseminam a mistanásia no Brasil, mas, não é o único; e juntamente com 

muitos outros, tais como fome, ausência de assistência médico-hospitalar e social de modo 

geral, contribuem para disseminar uma cultura mortífera.  

Nesse aspecto, urge buscar possíveis caminhos para o enfretamento dessas situações 

que desvalorizam a vida humana e terminam por eliminá-la, daí porque no capítulo seguinte 

perscrutar-se-á como a Bioética Social e os Direitos Humanos poderiam juntos auxiliar na 

diminuição dessas mortes que, muitas vezes, constituem-se em um verdadeiro holocausto 

social silencioso.  
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5 BIOÉTICA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS: INTERVINDO NAS 
SITUAÇÕES MISTANÁSICAS 
 

A premente necessidade da eclosão de uma bioética voltada para as questões sociais 

persistentes na América Latina, tais como fome, exclusão social, pobreza, acesso à saúde, 

preconceitos de gênero/raça, violência urbana e outros fatores que conduzem e favorecem 

disseminação de uma cultura mortífera, propiciaram um ambiente adequado para que 

bioeticistas latinos criticassem e questionassem a limitação da bioética hegemônica “Made 

in USA” para a reflexão dessas situações dilemáticas. 

Nesse sentido, como aferimos no segundo capítulo, a bioética então “transplantada” 

para solo latino transforma-se, recria-se e, numa perspectiva voltada para os impasses sociais 

envolvendo a vida humana na América Latina, faz despontar a Bioética Social, que se 

evidenciou como um movimento bioético contra-hegemônico, o qual se propõe a refletir 

dilemas morais sociais que extrapolam os limites concebidos pela Bioética Clínica, 

configurando, portanto, um marco epistemológico na estruturação do estudo bioético. 

Com efeito, esse movimento bioético social, veementemente representado pelas 

escolas bioéticas brasileiras delineadas ao longo deste trabalho, alcança uma forte 

sustentação para o seu reconhecimento em 2005 com a homologação, pela UNESCO24, da 

Declaração Universal sobre Bioética e Direitos Humanos (DUBDH). 

Dessa forma, verificando-se que, através dessa declaração, os direitos humanos 

passaram a ter uma estreita ligação com a bioética, em particular, com a Bioética Social, no 

presente capítulo examina-se como ocorreu a construção e posterior homologação desse 

relevante documento internacional por parte da UNESCO, bem como a sua repercussão nos 

estudos bioéticos.  

Igualmente, perscrutar-se-á como e de que forma os direitos humanos poderiam 

auxiliar a Bioética Social nas reflexões e análises das questões macrossociais mais 

complexas, em especial a mistanásia. Também se investiga se, juntos, bioética e direitos 

humanos poderiam propor possíveis soluções para o enfrentamento das situações 

mistanásicas presentes no cotidiano latino. 

Partindo dessas perquirições, passamos a expor o histórico da elaboração da 

Declaração acima mencionada, para, posteriormente, aferir a interconexão entre os direitos 

humanos e a bioética e de como juntos estes podem se constituir em um instrumento de 

intervenção nos fatos geradores da mistanásia.  
                                                 
24 Organização das Nações Unidas para Educação, a Ciência e a Cultura. 
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5.1 A CARTA DE BUENOS AIRES E A DECLARAÇÃO UNIVERSAL SOBRE 

BIOÉTICA E DIREITOS HUMANOS  
 
Com a homologação, pela UNESCO, da Declaração Universal sobre Bioética e 

Direitos Humanos (DUBDH), os direitos humanos e a bioética passaram a ter uma estreita 

conexão, o que possibilitou o ingresso de discussões amplas e de cunho social na temática 

bioética internacional. 

Nesse sentido, convém destacar o relevante papel da América Latina, principalmente 

do Brasil, na expansão desse debate, porquanto rompeu com os segmentos mais 

conservadores da bioética, que relutavam em não incluir na agenda bioética internacional 

problemas relacionados a violações da dignidade humana na sociedade, tais como a 

violência urbana, fome, racismo, desigualdades/injustiças sociais e tantos outros que, 

indiscutivelmente, se fazem presentes na vida (bio) e nos valores (ética) de uma sociedade, 

de modo que não pode a bioética, enquanto “ética da vida” e campo do saber, permanecer 

indiferente aos dilemas provocados por infortúnios que afetam e colocam em risco a vida de 

inúmeros seres humanos que cotidianamente sofrem com essas mazelas. 

Na realidade, a construção de uma bioética com uma visão mais macro e 

concretamente comprometida com o social somente passou a ser possível com a 

desconstrução do modelo bioético hegemônico e a sua recriação por parte dos países do 

hemisfério sul, mais precisamente pelos países latinos, os quais, tendo como referencial a 

desigualdade socioeconômica verificada entre os países do Norte e Sul do planeta25, 

constataram que os problemas (bio)éticos “do lado de cá”, são completamente distintos 

daqueles “do lado de lá”. 

Desta forma, partindo da premissa que são distintos os problemas e dilemas da vida 

entre os países do Norte e do Sul, as soluções a serem buscadas também são diversas, mas 

com um relevante detalhe: a proposta perquirida pelos países do Sul, mais precisamente os 

países latinos, em razão da sua abrangência e amplitude, pode contemplar os reveses vividos 

pela população nortista; mas a situação inversa não é verdadeira, ou seja, a proposta nortista 

não atende ao Sul, ante a sua concepção individualista e limitada conforme foi sobejamente 

demonstrado nos capítulos primeiro e segundo desta investigação.  

                                                 
25 Metaforicamente os países do Norte equivaleriam ao centrais/desenvolvidos e os do Sul os países 
periféricos/subdesenvolvidos e os semiperiféricos/em desenvolvimento.   
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A evidente diferença entre as bioéticas latina (Bioética Social) e a norte-americana 

(Bioética Clínica), além de derivar da cultura peculiar de cada povo, também pode ser 

explicada pelo contexto socioeconômico dos países que integram ambas as regiões, pois, 

como observam Volnei Garrafa e Dora Porto (2004), nos países centrais/nortistas os 

problemas básicos de saúde, moradia, saneamento, educação, alimentação e transporte já 

estão resolvidos ou bem encaminhados para a sua solução, ao passo que nos países 

(semi)periféricos/sulistas, a maioria da população luta por condições mínimas de 

sobrevivência e dignidade, de modo que essas situações de vulnerabilidade passam a 

necessitar de um olhar bioético para além da teoria principialista na qual se arrima a bioética 

norte-americana.  

O distanciamento entre as bioéticas latina/social/contra-hegemônica e a norte- 

americana/clínica/hegemônica restou ainda mais evidente durante o processo de elaboração 

da Declaração Universal sobre Bioética e Direitos Humanos (DUBDH), ocasião em que 

ficou cristalino o embate de interesses entre os bioeticistas latinos, que buscavam ampliar o 

âmbito de atuação bioético para uma dimensão social e os bioeticistas oriundos dos países 

centrais, os quais insistiam na permanência da atuação da bioética  restrita ao campo 

biomédico, clínico e de pesquisas biotecnológicas. 

Diante desse cenário, em razão da relevância internacional que possui a DUBDH, 

como também por entendermos que sua idealização pela UNESCO representou mais do que 

uma mudança de paradigma no estilo de se fazer bioética, mas consistiu em um verdadeiro 

avanço para o estudo da bioética enquanto área do conhecimento, passamos a historicizar os 

momentos que desencadearam a sua difícil elaboração e posterior promulgação. 

Segundo Aline Oliveira (2011), existem duas organizações do Sistema das Nações 

Unidas responsáveis pela produção de diretrizes internacionais bioéticas: a Organização 

Mundial de Saúde (OMS) e a UNESCO, sendo a primeira competente para tratar de assuntos 

referente à saúde e a segunda para cuidar de temas referentes à cultura e à pesquisa 

científica. 

Dentro do seu campo de produção normativa, a UNESCO tem se preocupado cada vez 

mais com a promoção dos direitos humanos e dentre o rol de atividades que desenvolve 

encontram-se diversos eixos temáticos, entre eles o campo das ciências sociais e humanas, o 

qual compreende a ética, os direitos humanos, filosofia, erradicação da pobreza, 

transformação social e esporte (OLIVEIRA, 2011).  
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No tocante a seara da ética,  estariam nela enquadrados os seguintes campos de 

atuação da UNESCO: a Bioética, a Ética da ciência e tecnologia, a Assistência a comitês de 

bioética, o Programa de Ética, o Observatório Global de Ética, Ética no mundo e Antidoping 

(OLIVEIRA, 2011). 

Assim, no rol das atribuições normativas em que lhe são afetas, em 2003 a UNESCO 

resolveu elaborar a Declaração Universal sobre Bioética e Direitos Humanos (DUBDH), 

fazendo-o nos moldes das iniciativas anteriormente relacionadas às Declarações sobre 

Genoma Humano e sobre dados genéticos humanos, ou seja, com a ativa participação dos 

países através de consulta oficial (BARBOSA, 2010).  

Os procedimentos adotados com vistas à elaboração da DUBDH apresentaram fases 

marcadamente definidas que vão desde a consulta aos Estados-membros, passando pela 

redação do projeto da declaração e finalizando com sua aprovação e consequente 

promulgação. 

Nesse contexto, a fase de consulta compreendeu o período de janeiro a abril de 2004, 

consistindo na realização de consulta escrita aos Estados-membros através de questionários, 

bem como debate entre organizações intergovernamentais, organizações não governamentais 

e comitês nacionais de bioética, que opinaram sobre a estrutura e abrangência que deveria 

ter a declaração a ser elaborada (CRUZ; OLIVEIRA; PORTILLO, 2010).   

Na fase da redação do projeto, que ocorreu entre abril de 2004 e janeiro de 2005, 

procederam-se diversas reuniões que envolviam o grupo de redação do Comitê Internacional 

de Bioética, o Comitê Interagência ONU/UNESCO, como também consulta escrita aos 

Estados-membros (CRUZ; OLIVEIRA; PORTILLO, 2010) 

Por sua vez, a terceira e última fase, a qual corresponde à da finalização do projeto, 

aconteceu no período de janeiro a setembro de 2005, e compreendeu desde a apresentação 

oficial da minuta da declaração, passando por sua dupla apreciação por um comitê de peritos 

governamentais e pelo Conselho Executivo, até ser aprovado por unanimidade na 

Conferência Geral da UNESCO ocorrida em Paris (CRUZ; OLIVEIRA; PORTILLO, 2010). 

Ocorre que, durante o longo período de dois anos para a sua elaboração, foram 

travados inúmeros debates que resultaram em nada menos do que cinco versões para a 

referida Declaração, evidenciando uma construção difícil e um consenso cada vez mais 

distante, pois os países ricos do Hemisfério Norte almejavam um documento enxuto, 

exclusivamente com teor biomédico e biotecnológico, ao passo que as nações periféricas e 
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semiperiféricas do Hemisfério Sul ansiavam incluir na agenda questões sociais, sanitárias e 

ambientais (BARBOSA, 2010). 

A América Latina teve papel essencial no debate e na construção da DUBDH, pois, 

através dos seus bioeticistas, notadamente os brasileiros, buscou em seus coerentes e sólidos 

argumentos teóricos, ampliar a agenda internacional bioética com vistas a modificar o 

paradigma bioético de cunho essencialmente individualista dominante, para que a bioética, 

enquanto campo do saber, passasse a contemplar as diversas questões morais 

contemporâneas presentes na vida em sociedade, de modo a transformá-la de uma ética da 

vida para uma ética na vida. 

Nessa perspectiva, as ideias pioneiras potterianas (POTTER, 2002) alusivas a uma 

bioética ampla e voltada para uma vida em um aspecto socialmente mais abrangente são 

resgatadas, de modo que, se no final dos anos de 1990 a temática bioética internacional 

apontava massivamente para questões clínicas e biotecnológicas, na América Latina e 

particularmente no Brasil, já se trabalhava fortemente nos meios acadêmicos de pesquisa a 

ampliação do campo de estudo, reflexão e ação da bioética, tendo sido decisivos, nesse 

sentido, a Sociedade Brasileira de Bioética (SBB) e a Rede Latino-americana  e do Caribe de 

Bioética da UNESCO (Redbioética), as quais foram fundadas, respectivamente, em 1995 e 

2002, ou seja, anteriormente à iniciativa da UNESCO em elaborar a Declaração Universal 

sobre Bioética e Direitos Humanos (GARRAFA, 2012).  

Sob esse influxo, dentre os vários eventos promovidos pela Sociedade Brasileira de 

Bioética (SBB) com vistas à ampliação do debate bioético sob uma visão latina e de 

perspectiva social, destaca-se a realização do VI Congresso Mundial de Bioética realizado 

em Brasília, o qual teve como tema “Bioética: poder e injustiça”. 

Segundo Volnei Garrafa (2012), esse evento de prestígio mundial trouxe os países do 

hemisfério Sul, especificadamente os da América Latina, para o centro das discussões 

bioéticas, abrindo a possibilidade para que as fronteiras desse campo do saber 

ultrapassassem os limites impostos pela teoria principialista de Beuchamp e Childress 

(2011), de modo que a temática bioética foi ampliada para além dos limites biomédicos e 

biotecnológicos, alcançando os campos sanitário, social e ambiental, contemplando em seus 

debates temas nunca antes enfrentados pela bioética, tais como: saúde enquanto bem público 

e universal; o direito de acesso a medicamentos essenciais; pobreza, violência e exclusão; 

direito a água potável e oxigênio puro. 
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Nesse contexto, no sentir dos autores, houve uma “politização” da agenda bioética 

internacional e o principialismo, sustentação teórica da Bioética Clínica, deixou de ser a 

única ferramenta à disposição dos estudiosos, porquanto outras abordagens que permitem a 

ampliação da temática bioética passaram a ser discutidas no seio da comunidade 

internacional, e, apesar das reações adversas de alguns bioeticistas dos países do chamado 

“primeiro mundo”, foram elas gradativamente incorporadas ao contexto epistemológico 

bioético mundial (GARRAFA, 2012). 

Nesse sentido, teorias bioéticas de fundamentação epistemológica latina que se 

contrapunham à visão hegemônica preconizada pelos países centrais tiveram, de certo modo, 

o seu desenvolvimento apoiado pela Sociedade Brasileira de Bioética (SBB) e pela Rede 

Latino-americana e do Caribe de Bioética da Unesco (Redbioética), de forma que seus 

fundamentos teóricos encontraram-se suficientemente amadurecidos para enfrentar o forte 

embate advindo na ocasião da construção da Declaração Universal sobre Bioética e Direitos 

Humanos (DUBDH), como veremos adiante. 

Segundo Barbosa (2006), quando foi cogitada a elaboração da DUBDH, a ideia da 

UNESCO era a de construir um conjunto normativo de instrumentos universais da bioética. 

Todavia, as ideias originais foram modificadas em razão da introdução de mudanças 

voltadas para o interesse dos países centrais de modo que o Comitê Internacional de Bioética 

descaracterizou as intenções que foram inicialmente estabelecidas logo na primeira versão 

textual da declaração. 

Por essa razão, desde o início da construção da Declaração Universal sobre Bioética e 

Direitos Humanos (DUBDH), os bioeticistas brasileiros se posicionaram contrários àquilo 

que o Comitê Internacional de Bioética almejava dar encaminhamento, pois constataram que 

era contemplado aquilo que essencialmente interessava aos países ricos e, ao receberem a 

proposta textual da declaração, ora em construção, formularam severas críticas que foram 

encaminhadas à UNESCO, dentre as quais Barbosa (2010, p. 46-47) destaca as seguintes: 

 

a) A palavra “normas” não deve fazer parte do texto, muito menos do 
título. A bioética, pluralista e laica, dirigida às sociedades sabidamente 
secularizadas do Século XXI, neste caso representada por um 
organismo internacional como a UNESCO, não deve ser basicamente 
normativa; 
 

b) A palavra “sagrado” aparece na primeira página do documento. Surge 
aí um problema de inteligibilidade quando se quer, ao mesmo tempo, 
respeitar as liberdades fundamentais e se impor um “dever” sagrado, 
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portanto absoluto, o que leva a um impasse lógico e prático. A 
proposta é que se substitua o termo em questão por outro menos 
polêmico, adaptado a um mundo em que devem conviver religiosos e 
laicos,  defensores de deveres absolutos, defensores de deveres 
substantivos e defensores de direitos relativos e contextualizados. 

 
c) O documento não menciona a questão ambiental. É impossível se 

pensar em uma “ética da vida humana” sem levar em consideração a 
imensa biodiversidade terrestre e a necessidade de respeito e controle 
dos habitats naturais, incluindo em alguns casos espécies animais e 
vegetais. 

 
d) O documento original interpreta a raiz “bio” de bioética estritamente 

como do campo da Biologia e não da Vida, que tem um sentido bem 
mais amplo. A Declaração deve dar esse último sentido à bioética, 
fugindo da visão reducionista estadunidense de uma bioética 
exclusivamente biomédica. Em um mundo com crescentes índices de 
exclusão social, onde os sujeitos/pessoas não são de modo algum 
“iguais” e muito menos “autônomos”, um texto internacional de 
bioética não pode se omitir diante dessas questões. 

 
e)  Alguns temas de inegável transcendência para a bioética, como o 

acesso e a alocação de recursos escassos em saúde, importantes para as 
nações pobres do mundo, estão substituídos pela ambígua e frágil 
expressão healthcare (“cuidados de saúde”). O tema do acesso à saúde 
pública deve estar claramente explicitado no documento como um 
direito de cidadania.   

 

Verificando a ostensiva ofensiva dos países centrais para atender aos seus interesses e 

preservar o status quo dos debates bioéticos internacionais, ou seja, em manter as discussões 

bioéticas gravitando em torno das questões clínicas e biotecnológicas, de forma a suprimir 

do debate bioético todo e qualquer dilema sociopolítico, tal como fome, violência, 

desigualdade e exclusão social, os países latinos se reuniram na Capital da Argentina, 

Buenos Aires, para, examinando a situação, promover uma resposta contundente contra 

aquilo que na visão deles não contemplava o sentido verdadeiro da bioética. 

O encontro foi promovido em novembro de 2004 pelo Ministério da Justiça e Direitos 

Humanos da Argentina e contou com a presença de um qualificado grupo de bioeticistas 

ligados à Rede latino-americana e do Caribe de Bioética da UNESCO (Redbioética)26, como 

                                                 
26 A criação da Rede Latino-americana e do Caribe de Bioética (Redbioética) começou a ser idealizada a partir 
do escritório regional mexicano da UNESCO em 2000, o qual verificou a necessidade de sensibilizar a 
comunidade científica acerca da importância do debate sobre problemas sociais relacionados com a bioética 
nessa região. Fundada formalmente fundada maio de 2003, a Redbioética possui, dentre outros objetivos, 
fomentar a integração entre os países latino e Caribe, incentivar a investigação em questões bioéticas de 
interesse da América Latina e do Caribe, conforme a realidade dessa região e em benefícios dos grupos mais 
vulneráveis (GARRAFA; KOTTOW; SAADA, 2006).   
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também dos membros do Comitê Internacional de Bioética da UNESCO (BARBOSA, 

2010). 

Na ocasião foi demonstrada a necessidade de se incorporar ao campo de reflexão da 

bioética temas sociopolíticos, porquanto a tônica que predominava no debate era o 

entendimento de que o fundamento essencial da bioética decorria do respeito aos valores 

humanos fundamentais, dentre eles a vida, a dignidade, a igualdade, a justiça e equidade e o 

bem-estar do homem considerado em uma perspectiva não somente biológica, mas 

psicológica, social e ambiental. 

Diante desse cenário, ao final do encontro, foram elaborados e posteriormente 

divulgados dois documentos. O primeiro deles, oficialmente direcionado ao Comitê 

Internacional de Bioética da UNESCO, propunha modificações no projeto de elaboração da 

declaração para incluir na agenda bioética internacional questões sociais, sanitárias e 

ambientais; já o segundo, de contundente teor político, firmado por renomados bioeticistas 

latinos e do Caribe (Argentina, Bolívia, Brasil, Colômbia, Chile, Cuba, México, Paraguai, 

República Dominicana, Uruguai e Venezuela), foi denominado de Carta de Buenos Aires 

sobre Bioética y Derechos Humanos e, publicada originariamente em espanhol, foi 

posteriormente traduzida para outras línguas, mais precisamente para o português e o inglês, 

a fim de ser mundialmente divulgada (BARBOSA, 2010) . 

Nesses termos, a Carta de Buenos Aires representou não somente uma reação à 

ofensiva dos países ricos do Hemisfério Norte, mas, através do seu conteúdo marcadamente 

contra-hegemônico e social, característicos da Bioética Social, exprimiu a preocupação com 

os setores socialmente mais vulneráveis, possibilitando que vozes silenciadas por um 

sistema que não favorece a vida, mas a elimina, ressoassem internacionalmente. 

Vários pontos foram postos na Carta de Buenos Aires com o propósito de que fossem 

incorporados ao conteúdo do texto da DUBDH na ocasião da sua elaboração. Dentre os mais 

relevantes por ela propostos, Barbosa (2010, p. 49-50) evidencia os seguintes: 

 

a) Que as conquistas representadas pelo Código de Nuremberg e pela 
Declaração de Helsinque, além de outros instrumentos éticos 
internacionais, fossem mantidas em sua essência; 
 

b) Que a Declaração contivesse os valores fundamentais recolhidos dos 
documentos mundiais e do Sistema Interamericano de Direitos 
Humanos, como o valor da vida, a dignidade, a identidade, a igualdade, 
a integridade, a liberdade, a justiça e o bem estar de indivíduos, 
famílias e comunidades; 
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c) Que a bioética, além dos cuidados com os temas relacionados ao 

desenvolvimento científico e tecnológico, deveria passar a se ocupar, 
também, das condições que proporcionam um meio ambiente 
ecologicamente equilibrado na biodiversidade natural;  
 

d) Que fossem incluídos também no texto, de forma explícita, os 
problemas éticos relacionados ao direito e à atenção aos cuidados com 
a vida e a saúde, sendo por isso um pressuposto básico a incorporação, 
na Declaração, do conceito de saúde integral, entendida nas suas 
perspectivas biológica, psicológica, social e ambiental; 

 
e) Que o desenvolvimento das capacidades humanas essenciais só é 

possível quando as necessidades básicas são satisfeitas. Em razão 
disso, todos os seres humanos devem ter acesso a água potável, 
alimentação, moradia, atenção médica e a serviços públicos de saúde; 
sem cujas garantias não é possível considerar nenhuma sociedade 
como justa; 

 
f) Que uma verdadeira e democrática declaração universal sobre bioética 

deve rechaçar todas as formas de discriminação, xenofobia ou racismo, 
assim como a guerra e outras formas de agressão ou de práticas 
aberrantes que favorecem uma cultura de morte e opressão, 
incompatíveis com a paz mundial e com as liberdades fundamentais. 

 

 

Assim, é de se verificar que a Carta de Buenos Aires possui sua essência voltada para a 

Bioética Social, pois dentre as preocupações constantes em seu texto aferem-se os 

problemas bioéticos decorrentes das condições sociais persistentes vinculadas com a 

pobreza, a fome, a injustiça e a exclusão social que afetam a maioria da população mundial e 

que, predominantemente, inclui além das populações da América Latina e do Caribe, Ásia, 

África, os desvalidos e excluídos dos países economicamente desenvolvidos (CARTA DE 

BUENOS AIRES SOBRE BIOÉTICA Y DERECHOS HUMANOS, 2005). 

Ademais, outra relevante preocupação evidenciada pela Carta de Buenos Aires, a qual 

a aproxima do viés bioético social e que merece ser aqui destacada, refere-se à persistência 

nas sociedades de condutas discriminatórias, xenófobas e racistas que acarretam sérias 

consequências éticas e são responsáveis pelo agravamento dos problemas sociais, pois tais 

condutas, materializadas no machismo, preconceitos de gênero, marginalização e no não 

reconhecimento dos povos indígenas/afrodescendentes, dos imigrantes pobres e das graves 

situações dos refugiados, além de atentarem diretamente contra o desenvolvimento humano, 

golpeiam de forma indecorosa a dignidade humana.  
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Diante desse cenário, a Carta de Buenos Aires (2005) representa um contundente e 

importante instrumento defensor de uma bioética voltada para os valores sociais e humanos, 

que propugna o desenvolvimento de uma ética respeitosa com as culturas, tolerante com a 

diversidade e preocupada em rechaçar todo intento hegemônico especulativo que venha 

afastá-la desse propósito. 

Assim, dentro do contexto em que foi concebida e pensada, a Carta de Buenos Aires 

mostrou-se ser um dispositivo essencial na preparação, maturação e organização dos 

argumentos expostos pelos países latinos para desconstruir as pretensões reducionistas 

propostas e impostas pelos países ricos durante o debate na elaboração da DUBDH ocorrido 

no ano de 2005, conforme veremos adiante. 

Em janeiro de 2005, meses após a divulgação da Carta de Buenos Aires, a UNESCO 

reuniu na sua sede em Paris os seus Comitês de Bioética Internacional (International 

Bioethics Committee – IBC) e intergovernamental (Intergovernmental Bioethics Committee - 

IGBC) com vistas a debater a quarta versão do projeto da DUBDH, finalizar a minuta 

alusiva a ele e assim se definir a sua redação textual final para sua aprovação em 

Conferência Geral a ser então designada (CRUZ; OLIVEIRA; PORTILLO, 2010).  

Conforme pontua Barbosa (2010), o encontro foi marcado pela gritante diferença entre 

o que almejavam os países ricos, capitaneados pelos Estados Unidos, e os países das nações 

em desenvolvimento, visto que:  

 
Os primeiros persistiam na proposta de um documento neutro, “asséptico” 
e direcionado quase que exclusivamente às temáticas biomédicas e 
biotecnológicas. As nações do hemisfério Sul do mundo, por sua vez, 
tentavam demonstrar a necessidade de incluir definitivamente na agenda 
bioética do século XXI também a temática dos direitos humanos, além das 
questões sociais, sanitárias e ambientais (BARBOSA, 2010, p. 51).  
 

Nesse aspecto, esclarece esse autor que as dificuldades para se chegar a um consenso 

entre o Norte central e Sul periférico/semiperiférico iniciaram logo no debate acerca da 

redação do art. 1º da Declaração, porquanto os países do Norte queriam uma definição 

pautada no universalismo ético, enquanto as nações do Sul defenderam firmemente o 

relativismo ético e o respeito ao pluralismo moral e cultural. 

Depois de três dias de debates e embates, chegou-se ao consenso de que a Declaração 

não traria a definição de “bioética”, restando essa missão ao encargo de cada país, região 

geográfica ou cultura, fato que, indubitavelmente, significou a primeira vitória dos países do 

hemisfério Sul na composição textual da Declaração (BARBOSA, 2010). 
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Com efeito, percebe-se no cerne dos embates travados, uma linha dicotômica no 

pensamento bioético mundial, que por vários motivos, sejam eles econômicos, ideológicos, 

políticos ou socioculturais, mostrou-se claramente presente na elaboração da Declaração 

Universal sobre Bioética e Direitos Humanos (DUBDH). 

Essa linha dicotômica, que evidencia uma divisão do pensamento bioético, define bem 

dois lados e modelos de se fazer bioética: um “do lado de cá” de cunho social/contra-

hegemônico, que representa o que vem por nós sendo denominado de Bioética Social; e 

outro “do lado de lá” de índole individual/hegemônica, retratando a chamada Bioética 

Clínica. 

O modelo hegemônico que reduz e limita epistemologicamente a bioética à teoria 

principialista encontra-se fielmente representado nos interesses dos países ricos na 

elaboração da DUBDH. Tanto é assim que, quando foi colocada em pauta a inclusão na 

Declaração do dispositivo normativo (art. 14) referente à “responsabilidade social”, 

vigorosamente defendida pela delegação brasileira por conter pontos socialmente relevantes 

como direito ao acesso a medicamentos e a necessidade de proteção de populações 

vulneráveis, houve insurgência por parte dos países centrais através da delegação alemã, 

ficando o embate entre o Norte e o Sul nitidamente evidente, de forma que, nesse particular: 

 
O debate foi polarizado entre o Brasil, que defendia a posição dos países 
em desenvolvimento, e a Alemanha, que defendia a posição dos países 
desenvolvidos. Segundo a delegação alemã, a Declaração deveria estar 
restrita a questões relativas à biotecnologia e à biomedicina, sendo 
considerada, portanto, imprópria a permanência do artigo referente à 
responsabilidade social e necessária a adequação dos artigos que tratavam 
de repartição de benefícios, solidariedade e cooperação internacional e 
papel dos Estados, de modo a restringir suas orientações aos aspectos 
biotecnológicos e biomédicos (CRUZ; OLIVEIRA; PORTILLO, 2010, p. 
99) 

 

Outro episódio ocorrido no processo elaborativo da DUBDH que evidenciou a 

polarização do modo de fazer bioética, deu-se durante a abertura da discussão para que 

interessados sobre a temática se pronunciassem, momento em que um Consultor da 

Organização Mundial da Saúde (OMS), extrapolando seu papel de consultor de um 

organismo das Nações Unidas, em defesa apaixonada das teses do seu país de origem 

(EUA), criticando a manutenção da temática alusiva à responsabilidade social  na DUBDH, 

pois na sua visão nenhuma relação tinha com a bioética, de forma grosseira e deselegante 

comparou as alíneas do dispositivo que dela tratava a uma “lista de lavanderia” (laundry list) 
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de interesse específico de um grupo de países (BARBOSA, 2010); (CRUZ; OLIVEIRA; 

PORTILLO, 2010). 

Destaque-se que as alíneas do dispositivo criticado pelo consultor dizem respeito a 

questões essencialmente sociais sobre as temáticas de: (I) acesso a cuidados de saúde de 

qualidade, (II) alimentação e água adequadas, (III) melhoria das condições de vida e do meio 

ambiente, (IV) eliminação da marginalização e da exclusão, e (V) redução da pobreza e do 

analfabetismo (DECLARAÇÃO UNIVERSAL SOBRE BIOÉTICA E DIREITOS 

HUMANOS, 2006).  

Com efeito, observa-se que todos os pontos destacados nas alíneas no artigo em debate 

(art. 14) fazem alusão a questões humanas e morais severamente enfrentadas pelos países do 

Hemisfério Sul, todas de interesses coletivo, e que, em sua grande maioria já foram 

resolvidas, ou estão bem encaminhadas nesse propósito, pelos países do Hemisfério Norte, 

dentre eles os Estados Unidos, daí talvez a indiferença e repulsa pela inclusão desses 

assuntos de natureza social.  

Sem embargo, naquela oportunidade, a delegação brasileira exigiu que comentários de 

representantes de instituições internacionais se restringissem aos posicionamentos oficiais 

das instituições, não devendo ser aceito qualquer posicionamento pessoal, acrescentando, 

ainda, que o Brasil é estado-membro da OMS e não concorda, em nenhuma hipótese com o 

posicionamento ali apresentado pelo representante daquela Organização.  A atitude da 

delegação brasileira foi criticada pela alemã, mas apoiada por outras de países em 

desenvolvimento, dentre elas, a da Argentina (CRUZ; OLIVEIRA; PORTILLO, 2010). 

Todos esses embates corroboram o nosso argumento acerca da existência de uma linha 

divisória que separa o pensamento bioético atual em dois: o “do lado de cá” e o “do lado de 

lá”.  

Assim, se fizermos uma análise crítica dos episódios ocorridos por ocasião da 

elaboração da DUBDH, desde o seu nascedouro até a sua promulgação, verificaremos que o 

pensamento bioético “do lado de lá”, tenta, a todo custo, sufocar o pensamento bioético que 

emerge “do lado de cá” e o desenvolvimento deste pensamento que aqui desponta somente 

foi possível  porque ele foi idealizado a partir deste lado, “o de cá”, sendo exatamente o que 

Boaventura de Sousa Santos (2010) denomina de “Epistemologias do Sul”27. Para ele, uma 

                                                 
27 Ao se referir ao “Norte” e ao “Sul”, Boaventura não faz alusão ao Norte e Sul geográficos, mas a um 
“Norte” e “Sul” sociológicos, onde o primeiro estaria relacionado aos países centrais e o segundo aos países 
periféricos e semiperiféricos. Nesse aspecto, para ele, o “Sul” exprimiria todas as formas de subordinação a 
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epistemologia do Sul se assenta em três orientações: aprender que existe o Sul; aprender a ir 

para o Sul; aprender a partir do Sul e com o Sul, ou seja, identificar a existência de um 

pensamento do Sul; aprender a pensar com o Sul, a partir dele e com ele.   

No caso em que estamos a refletir, podemos aferir que a base teórica bioética 

desenvolvida pelos países latinos, que preparou seus representantes para as discussões e 

debates por ocasião da composição textual da DUBDH, somente se fez possível porque os 

bioeticistas latinos identificaram a existência de um conhecimento do Sul (latino) decorrente 

das suas práticas e vivências sociais, para, em seguida, aprenderem a pensar através dele e 

com ele, gerando um conhecimento genuinamente do Sul, descolonizado das ideias bioéticas 

norte-americanas para aqui transplantadas e resultando na materialização da Carta de 

Buenos Aires, a qual foi fundamental para que a DUBDH tivesse abrangido em seu 

conteúdo questões sociais ligadas à bioética. 

A importância da ampliação das discussões acadêmicas da bioética para abranger as 

questões macrossociais foi reconhecida pelo diretor-geral da UNESCO Koïchiro Matsuura, 

o qual, pronunciando-se na abertura da sessão do Comitê Internacional de Bioética em 

janeiro de 2005, além de ressaltar que a DUBDH deveria estabelecer princípios e 

procedimentos que servissem de modelo para as diversas legislações elaboradas pelos 

Estados-membros, a fim de proteger os direitos humanos e as gerações futuras, ressaltou que 

o projeto textual da declaração, 

 

[...] levantando questões específicas de acesso aos cuidados de saúde, 
alimentação e água, a redução da pobreza ou melhoria do ambiente, abre 
perspectiva de ação que vão muito além da ética médica como tal, e aponta 
mais uma vez para a necessidade da bioética ser parte de um debate aberto 
sobre o mundo político e social em geral (MATSUURA apud CRUZ; 
OLIVEIRA; PORTILLO, 2010, p. 101). 
 

 
Sem embargo, após ter sido submetida a nova consulta pelos Estados-membros e 

organizações governamentais e não governamentais (fevereiro/2005), bem como a mais duas 

reuniões com o Comitê Intergovernamental de Bioética juntamente com comitê especialistas 

em bioética (março/2005 e junho/2005), foi concluída a redação do projeto da Declaração 

Universal sobre Bioética e Direitos Humanos (OLIVEIRA, 2011); (CRUZ; OLIVEIRA; 

PORTILLO, 2010). 

                                                                                                                                                      
que o sistema capitalista mundial deu origem e mais, significaria a forma de sofrimento humano causado pela 
modernidade capitalista (SANTOS,  2005). 
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O momento final e decisivo da construção da Declaração Universal sobre Bioética e 

Direitos Humanos (DUBDH), ocorreu em outubro de 2005 na 33ª Sessão da Conferência 

Geral da UNESCO, quando o seu texto foi apreciado e homologado unanimemente por 

aclamação pelos 191 países presentes, aprovando-se, em definitivo, a sua versão final com 

conteúdo marcadamente voltado para o social (BARBOSA, 2010). 

Nesse sentido, o advento da Declaração Universal Sobre Bioética e Direitos Humanos 

(DUBDH) representou não somente uma vitória dos países do Hemisfério Sul, mas 

representou um marco epistemológico bioético, em razão da ampliação do seu espectro de 

atuação, fortalecendo o desenvolvimento e firmamento da Bioética Social. 

Segundo Volnei Garrafa (2012), muito embora alguns setores tradicionais e 

conservadores da bioética internacional, na defesa dos seus interesses particulares, tenham 

protestado ruidosamente contra este “novo estado de coisas”, alegando uma ampliação 

desnecessária e desordenada, a ideia de uma bioética ampliada, livre e libertadora venceu o 

embate e passou a mundialmente ser difundida.   

Diante desse cenário, verifica-se que não há mais espaço para uma bioética 

descompromissada com o social e “socialmente  asséptica”, voltada exclusivamente para 

questões clínicas e de pesquisa biomédica, porquanto com a DUBDH a bioética deixa de 

visualizar exclusivamente a “autonomia” das pessoas, para vislumbrar a dignidade ínsita a 

cada ser humano existente em nosso planeta, pouco importando sua cor/raça, gênero ou 

classe social.   

Nessa perspectiva, a Declaração Universal sobre Bioética e Direitos Humanos, com 

forte apelo protetivo aos mais vulneráreis, além de romper com os paradigmas dominantes, 

ao aproximar a bioética dos direitos humanos, assinala um marco epistemológico no estudo 

da bioética enquanto campo do saber, como poderemos ver a seguir.  

 
5.2 OS DIREITOS HUMANOS E A SUA INTERFACE COM A BIOÉTICA SOCIAL 
 

Esclarece Aline Oliveira (2011) que a ética biomédica surgida nos Estados Unidos, 

para nós aqui representada pela Bioética Clínica, não continha a dignidade humana em sua 

fundamentação principiológica, mas sim o princípio do respeito às pessoas, que, através da 

teoria principialista de Beauchamp e Childress (2011), foi intitulado e amplamente 

notorizado como princípio da autonomia. 

 Entretanto, na nossa visão, não se pode falar em “autonomia” em países ou lugares 

onde pessoas se encontram vulnerabilizadas e subjugadas a um sistema ou cultura que 
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impedem e obstaculizam o seu desenvolvimento humano, levando-as à morte, conforme se 

dá nos casos em que as situações mistanásicas se fazem presentes, como é o caso da 

mortalidade decorrente de agressões, analisada no capítulo anterior. 

Desse modo, não se pode vislumbrar uma “vontade livre” por parte de pessoas que se 

encontram vulneráveis, daí porque, em nosso sentir, a “autonomia” estabelecida pela teoria 

principialista é completamente ilusória e irreal, razão pela qual o princípio da dignidade 

humana preconizado na DUBDH encontra-se adequadamente mais próximo aos objetivos da 

bioética na defesa e proteção da vida planetária de todos os seres humanos, 

independentemente de cor/raça/etnia, local/país/região onde residem, gênero a que 

pertencem e classe social na qual estariam enquadrados. 

Sob esse influxo, através da DUBDH a dignidade humana passa a ser um dos 

princípios orientadores do campo de estudo bioético, que, em uma perspectiva ampla e 

coletiva, respalda e fortalece a construção dos aportes teóricos da Bioética Social, 

representados nas Escolas Bioéticas brasileiras – Bioética da teologia da libertação; 

Bioética crítica de inspiração feminista; Bioética feminista e anti-racista; Bioética de 

proteção e Bioética de intervenção – as quais foram devidamente delineadas no segundo 

capitulo desta tese. 

Ademais, a dignidade humana, além de fortalecer a Bioética Social, concilia e 

harmoniza as múltiplas correntes bioéticas contra-hegemônica latinas, em especial aquelas 

desenvolvidas pelas Escolas Bioéticas brasileiras, pois apesar de enfoques distintos em suas 

teorias, até mesmo com alguns pontos divergentes, ante a característica multifacetada da 

bioética, todas elas possuem um escopo em comum: a proteção do homem e sua 

descendência.   

Com efeito, apesar de o princípio da dignidade humana estar expressamente previsto 

no art. 3º da Declaração Universal sobre Bioética e Direitos Humanos (2006), sua presença é 

implicitamente constatada em grande parte do texto da referida Declaração, seja no seu 

preâmbulo, nos seus objetivos, ou nas concepções e fundamentos insertos ao longo dos seus 

artigos28. 

                                                 
28 No reconhecimento da dignidade humana, a DUBDH estabelece em seu preâmbulo que os progressos da 
ciência e da tecnologia deverão sempre procurar o bem-estar dos indivíduos, das famílias, dos grupos, da 
comunidade e humanidade em geral. Igualmente em seus objetivos, categoricamente afirma que pretende 
contribuir para o respeito da vida e a dignidade humana orientando, nesse sentido, os Estados na formulação da 
sua legislação, política e outros instrumentos alusivos a assuntos bioéticos. De igual modo, em vários dos seus 
comandos normativos verifica-se a preocupação pela dignidade humana quando preceitua, por exemplo, que 
indivíduos/grupos vulneráveis devem ser protegidos (art. 8º); que todos os seres humanos devem ser 



186 
 

 

Nesse sentido, verifica-se que com a promulgação da DUBDH a dignidade humana 

passa a ser incorporada ao campo de estudo acadêmico bioético, tornando-se ela a principal 

zona de contato entre a Bioética Social e os Direitos Humanos29 enquanto áreas do 

conhecimento. 

Frente a essa realidade, Aline Oliveira (2011) esclarece que a linguagem dos direitos 

humanos é a única apta a assegurar a difícil tarefa de conciliar a pluralidade epistêmica da 

bioética, não com o objetivo de reduzir as vertentes do pensamento bioético a uma única 

ferramenta teórica, mas como instrumento compartilhado para se lidar com os problemas 

bioéticos globais.  

Por outro lado, com a promulgação da DUBDH, como também em face da amplitude 

dos direitos humanos30, que, de forma interdependente, compreendem desde os direitos 

individuais à vida, à liberdade e a igualdade, até os sociais alusivos à saúde, educação, 

segurança, a um meio ambiente equilibrado, ao desenvolvimento e autodeterminação dos 

povos (GARCIA; LAZARI, 2014), o universo de atuação bioético foi impelido a abarcar 

vertentes de cunho coletivo, proporcionando espaço para a Bioética Social. 

Diante desse cenário, a Bioética se expande e se diversifica, e não se restringe mais a 

questões humanas perspectivadas a partir do individual, mas passa a privilegiar uma visão 

das populações e, assim, passa ela a se desenvolver no plano social, contemplando o ser 

humano na sua dimensão comunitária e socialmente organizado no âmbito das ciências 

sociais (NEVES; OSSWALD, 2007). 

                                                                                                                                                      
respeitados dignamente (art. 10); que nenhuma pessoa/grupo de pessoas deve ser submetido a violação da sua 
dignidade em face de discriminação ou estigmatização (art. 11); que todos devem ter acesso a alimentação e 
água adequadas, melhor condição de vida, como também se deve buscar a redução da pobreza e do 
analfabetismo, como também a eliminação da marginalização, da exclusão social, seja qual for o motivo em 
que estejam baseadas (DECLARAÇÃO UNIVERSAL SOBRE BIOÉTICA E DIREITOS HUMANOS, 2006). 
29 Abordar-se-á a expressão direitos humanos sob duas vertentes: “direitos humanos” – com as iniciais 
minúsculas para retratá-los enquanto direitos protetivos do ser humano, inerentes ao indivíduo, 
independentemente se reconhecido ou não pela ordem positiva estatal; e “Direitos Humanos” – com iniciais 
maiúsculas, enquanto disciplina, área do conhecimento que incorpora em seus estudos esses direitos protetivos 
do ser humano, que podem estar consignados no âmbito internacional (especialmente em tratados) ou 
acolhidos internamente pelos países através dos seus textos constitucionais.  
30 Juridicamente, as expressões “direitos do homem”, “direitos fundamentais” e “direito humanos” são 
distintas.  Conforme esclarece Valério Mazzuoli, direitos do homem trata-se de expressão relacionada ao 
jusnaturalismo que invoca os chamados direitos naturais, os quais  são aqueles direitos aptos à proteção 
universal do ser humanos, mas que não encontram-se positivados, ou seja, não estão previstos em textos 
constitucionais ou tratados internacionais de proteção aos direitos humanos, apesar de ser pouco provável, nos 
dias atuais, um direito devidamente identificado não constar em algum documento de índole jurídica, seja ele 
de natureza nacional ou internacional; já os direitos fundamentais são aqueles direitos do homem ligados às 
matizes constitucionais dos países, ou seja, estão previstos nas Cartas Constitucionais; Com relação aos 
direitos humanos esses correspondem aos direitos do homem insertos em normas internacionais, em especial 
nos tratados, trata-se de direitos que extrapolam os limites estatais de proteção e ascendem ao plano de 
proteção internacional (MAZZUOLI, 2014).  
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Afere-se, pois, que a bioética de cunho latino (Bioética Social) amparada nos direitos 

humanos, caracteriza-se não somente pelo seu caráter investigativo vinculado ao 

pensamento das ciências sociais, mas também por ser inclusiva e abrangente, consistindo em 

um verdadeiro movimento social (LEGARDA, 2007).     

Assim, dentro da sua concepção, os direitos humanos permitiram à bioética adotar uma 

perspectiva social, de enfretamento das questões humanas não restritas ao individual, mas do 

ponto de vista das populações e comunidades mais vulneráveis, dentre elas aquelas que são 

vitimizadas pelo fenômeno mistanásico. 

Sob esse influxo, os Direitos Humanos e a Bioética Social passam não somente a se 

correlacionar epistemologicamente, mas também a se auxiliar mutuamente, na busca da 

proteção e promoção da vida e da dignidade humana, sendo esta uma das interfaces 

existentes entre esses campos do saber. 

Essas interfaces conseguem ser perceptivelmente detectadas através dos diversos 

princípios previstos na DUBDH, os quais, face ao seu contexto social, podem, de certo 

modo, configurar-se em instrumento de reflexão moral com vistas a obstar a ocorrência de 

situações mistanásicas.  

Nesse sentido, evidenciar-se-ão a seguir alguns desses princípios insertos em alguns 

artigos da DUBDH com viés direcionado para a Bioética Social, os quais, afora 

evidenciarem essa interface entre ela e os Direitos Humanos enquanto áreas do 

conhecimento, correlacionam-se com a inibição dos diversos fatores que conduzem à morte 

coletiva que estamos a abordar ao longo desse trabalho.  

Sob essa perspectiva, teceremos adiante breves comentários sobre a DUBDH no 

tocante a dispositivos seus que estejam voltados para a proteção macrossocial da vida 

humana e que, não somente revelem a interação acadêmica entre os Direitos Humanos e a 

Bioética Social, mas que principalmente evidenciem possíveis componentes que resguardem 

a vida humana dos agentes suscitadores da mistanásia. 

Sem embargo, tem-se que um dos maiores contributos da Declaração Universal 

Declaração Universal Sobre Bioética e Direitos Humanos (2006), além de contemplar os 

quatro princípios bioéticos clássicos31, só que traduzidos em outras palavras (autonomia e 

responsabilidade individual; benefício e dano; consentimento e indivíduos sem a capacidade 

de consentir;  igualdade, justiça e equidade), foi o de inserir outros princípios no estudo da 

                                                 
31 Princípios da autonomia, beneficência, não maleficência e justiça. 
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bioética que permitiram trazer para dentro do debate acadêmico bioético dilemas sociais 

cotidianamente enfrentados pelas pessoas em seus mais variados aspectos. 

Dentre esses novos princípios acrescidos pela Declaração Universal sobre Bioética e 

Direitos Humanos (2006), que proporcionaram a ampliação da seara de atuação bioética 

permitindo a reflexão e análise das questões sociais, destacam-se o da Dignidade humana 

(art.3); o do Respeito pela vulnerabilidade humana (art.8); o da igualdade, justiça e 

equidade (art. 10); a Não discriminação e não estigmatização (art. 11); e a Responsabilidade 

social (art. 14).  

Esses princípios orientam a elaboração de normas jurídicas por parte dos países, pois, 

conforme assevera Aline Oliveira (2009), a DUBDH, apesar de condensar princípios éticos 

de alcance universal e de ser um instrumento normativo de natureza ética, possui caráter 

jurídico não vinculante, ou seja, não acarreta para os Estados subscritores o dever de 

observar os seus termos, ao contrário do que ocorre com os pactos e convenções 

internacionais32.   

Não obstante, apesar de os princípios bioéticos contidos na DUBDH não possuírem 

nela um mecanismo que lhes confira efetividade, isso não diminui sua relevante função de 

interligar simbioticamente a Bioética Social e os Direitos Humanos, mesmo porque, afora 

contribuir para a ampliação das reflexões acadêmicas da bioética na seara social, os 

princípios encartados em seu texto podem ser, mediante o Sistema Universal de Proteção 

dos Direito Humanos33, tornados concretos e efetivos (OLIVEIRA, 2009). 

Ademais, grande parte das  temáticas sociais abordadas na DUBDH através dos seus 

princípios encontram-se inseridas em outros instrumentos normativos de proteção aos 

direitos humanos34, os quais possuem caráter jurídico vinculante e, em razão disso, 

acarretam o dever aos Estados em protegê-los através de leis, sejam elas constitucionais ou 

infraconstitucionais. 

                                                 
32 Esclarece Aline Oliveira (2009) a existência de dois tipos de instrumentos normativos, o hard law e o soft 
law, o primeiro possui a capacidade de produzir obrigações jurídicas para os Estados, enquanto o segundo não 
possui essa característica, sendo neste em que se enquadra a DUBDH.  
33 Consoante explicita Aline Oliveira (2009), o Sistema Universal de Proteção dos Direitos Humanos consiste 
em um conjunto de normas, órgãos e seus respectivos procedimentos no âmbito das Nações Unidas, cujo 
objetivo central é tornar efetivo os Direitos Humanos no planeta.  
34 Dentre alguns instrumentos normativos que possuem natureza cogente e que abordam temáticas voltadas 
para os problemas macrossociais, podemos citar a Convenção Internacional sobre a eliminação de todas as 
formas de discriminação contra a mulher; a Convenção Interamericana para prevenir, punir e erradicar a 
violência contra a mulher; a Convenção Internacional sobre a eliminação de todas as formas de discriminação 
racial; Convenção Internacional contra a tortura (GUERRA, 2016). 
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Sem embargo, apesar da Bioética e os Direitos Humanos terem sido aproximados por 

acontecimentos históricos, dentre eles aqueles relatados no primeiro capítulo, alusivos à 

mistanásia nazista ocorrida na Segunda Guerra mundial e à mistanásia norte-americana 

proveniente de experimentos médicos atrozes, pode-se dizer que, para o âmbito bioético 

social, o grande mérito da DUBDH foi, indubitavelmente,  unir a Bioética e os Direitos 

Humanos no campo acadêmico e da pesquisa, proporcionando a ampliação das reflexões 

bioéticas para incluir aquelas situações sociais que afligem, afetam e maculam a dignidade 

humana,  dentre elas, a mistanásia.  

Nesse aspecto destaca-se o princípio da dignidade humana, o qual, afora estar 

explicitamente previsto na DUBDH (art. 3º), perpassa implicitamente por toda a sua 

essência, conduzindo axiologicamente os demais princípios ali contemplados a uma 

valorização do ser humano no tocante a sua existência terrena, buscando protegê-lo do seu 

início ao seu final e, principalmente, no interregno entre ambos, ou seja, no viver 

propriamente dito. 

Por essa razão, a Declaração Universal sobre Bioética e Direitos Humanos (2006), ao 

reconhecer a vulnerabilidade humana e preconizar em seu art. 8 que indivíduos e grupos 

vulneráveis devem ser protegidos e a integridade pessoal respeitada, constituindo o chamado 

princípio do respeito pela vulnerabilidade humana, o faz lastreada na dignidade humana. 

De igual modo, ao dispor que todos os seres humanos devem ser tratados de forma 

justa e equânime, devendo ser igualmente respeitados em sua dignidade e direitos (art. 10), 

como também ao estabelecer que nenhum indivíduo/grupo de indivíduos deve, em 

circunstancia alguma ser discriminado ou submetido a uma estigmatização (art. 11), 

configurando, respectivamente, os princípios da igualdade/justiça/equidade e o da Não 

discriminação e não estigmatização, a DUBDH assim o concebe arrimada na dignidade da 

pessoa humana (DECLARAÇÃO UNIVERSAL SOBRE BIOÉTICA E DIREITOS 

HUMANOS, 2006). 

Igualmente a DUBDH, ao pretender o alcance dos direitos fundamentais por qualquer 

ser humano, independentemente de raça, religião, opção política, condição sócio econômica, 

perquirindo por melhoria das condições da sua vida, incluindo o acesso a alimentação e água 

adequados, a eliminação da marginalização e exclusão, seja qual for o motivo, a redução da 

pobreza e do analfabetismo, contemplando em seu texto normativo o princípio da 

responsabilidade social (art. 14), também o faz apoderando-se parametricamente da 

dignidade humana.  
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Assim, apesar das reações adversas na aquiescência da dignidade humana na órbita 

acadêmica bioética, principalmente por parte de bioeticistas norte-americanos, afere-se que a 

dignidade humana restou prontamente acolhida nos preceitos normativos internacionais 

bioéticos, especialmente pela DUBDH, tornando ela o núcleo axiológico e “o mais evidente 

ponto de aproximação entre Bioética e Direitos Humanos, sendo o princípio fundamental e 

alicerce da construção teórica nos dois campos do saber” (OLIVEIRA, 2007).  

Conforme preleciona Ana Paula de Barcellos (2011), a consagração da dignidade 

humana no âmbito internacional se deu no pós-guerra como reação à barbárie do nazismo e 

dos fascismos em geral, de modo que se atribuiu a ela o valor máximo no plano interno dos 

ordenamentos jurídicos dos países, tornando-a o princípio orientador da atuação estatal.  

No Brasil, a dignidade humana enquanto princípio não somente encontra-se expressa 

no texto constitucional, mas também constitui um dos fundamentos da República Federativa 

Brasileira – art. 1º, inciso III (BRASIL, 1988), consagrando-a como um fim central do 

sistema jurídico, para o qual todas as ações, sejam elas públicas ou privadas, devem 

convergir e respeitar. 

Nesse sentido, Carmem Lúcia Antunes Rocha (ROCHA, 2001) assevera que a 

entronização do princípio da dignidade humana nos sistemas constitucionais positivos tem 

como fundamentos a integridade e inviolabilidade da pessoa humana pensada na sua 

dimensão superior e para além da existência de um ser dotado de físico.  

Por essa razão, esclarece ela que a dignidade humana não tem valoração e figura, 

portanto, como valor absoluto, de modo que toda pessoa é digna, sendo essa singularidade 

fundamental e insubstituível, ínsita à condição humana do ser humano, que o qualifica nessa 

categoria e o coloca acima de qualquer indagação (ROCHA, 2001).   

Sob esse influxo, Ingo Sarlet ressalta que a dignidade humana se revela como: 

  
a qualidade intrínseca e distintiva reconhecida em cada ser humano que o 
faz merecedor do mesmo respeito e consideração por parte do Estado e da 
comunidade, implicando, nesse sentido, um complexo de direitos e deveres 
fundamentais que assegurem a pessoa tanto contra todo e qualquer ato de 
cunho degradante e desumano, como venha a lhe garantir as condições 
existenciais mínimas para uma vida saudável, além de propiciar e 
promover sua participação ativa e co-responsável nos destinos da própria 
existência e da vida em comunhão com os demais seres humanos, mediante 
o devido respeito aos demais seres que integram a rede da vida (SARLET, 
2010, p. 70). 
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Ainda acerca da dignidade humana, Ingo Sarlet (2010) aduz que é no pensamento de 

Kant que a doutrina jurídica irá encontrar elementos, particularmente axiológicos, para 

compreender a dignidade humana que, na visão desse filósofo é uma qualidade peculiar e 

insubstituível do indivíduo pois “no reino dos fins tudo tem ou um preço ou uma dignidade. 

Quando uma coisa tem preço, pode pôr-se em vez dela qualquer outra equivalente; mas 

quando uma coisa está acima de todo o preço, e portanto não permite equivalente, então ela 

tem dignidade” (KANT, 2009, p.77). 

No âmbito bioético, como visto anteriormente, a dignidade humana restou incluída 

através da Declaração Universal sobre Bioética e Direitos Humanos, cuja essência dos seus 

dispositivos “além de aproximar a bioética dos direitos humanos, os situa em um patamar 

axiológico superior, acarretando a prevalência desses direitos, caso colidam algum princípio 

bioético”, de modo que “entendeu-se que as questões bioéticas devem ser examinadas à luz 

do respeito universal e efetivo aos direitos humanos, bem como se considerou que nenhum 

princípio bioético pode ser interpretado ou invocado para fins contrários aos direitos 

humanos” (OLIVEIRA, 2009, p. 38). 

Afere-se, desta forma, a relevância dos direitos humanos na proteção dos seres 

humanos, em particular aqueles mais vulneráveis, pois o respeito a esses direitos e, 

consequentemente à dignidade humana, constitui um meio de se buscar a superação da 

intolerância, discriminação, exclusão social e violência que são fortes elementos 

fomentadores do fenômeno mistanásico.      

Sem embargo, a importância dos direitos humanos é revelada por Hanna Arendt (2012) 

ao aduzir que durante todo o século XIX prevalecia o consenso de que esses direitos 

deveriam ser invocados sempre que algum indivíduo necessitasse de proteção contra a 

soberania do Estado e arbitrariedade da sociedade, pois o ser humano sempre carrega 

consigo sua dignidade, independentemente de haver normas legais que preconizem tal 

condição.  

Nesse aspecto, Norberto Bobbio (2004) assevera que o direito do indivíduo a não ser 

oprimido fundamenta-se na sua própria natureza humana, que lhe garante o direito de gozar 

de suas liberdades fundamentais, cabendo-lhe esse beneplácito pelo simples fato dele estar 

inserido na condição de ser humano, não dependendo, pois, de qualquer vontade soberana.  

Verifica-se, portanto, que a dignidade humana é ínsita ao indivíduo e nessa condição 

“deve ser reconhecida, respeitada, promovida e protegida, não podendo, contudo ser criada, 
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concedida ou retirada (embora possa ser violada), já que reconhecida e atribuída a cada ser 

humano como algo que lhe é inerente” (SARLET, 2010, p. 50). 

Outrossim, conforme magistério de Fábio Konder Comparato (2015) o caráter ímpar e 

insubstituível de cada ser humano demonstra que a dignidade humana existe singularmente 

em todo indivíduo, atribuindo-lhe valor próprio e obstando qualquer meio ou forma de ceifar 

a sua vida. 

Assim, enquanto campos do saber, Direitos Humanos e Bioética Social se posicionam 

como mecanismos de proteção da dignidade humana, pois enquanto a Bioética Social 

questiona, problematiza, critica, reflete as situações dilemáticas presentes na vida humana, 

principalmente aquelas que há séculos persistem no ciclo vital humano e que conduzem à 

mistanásia, tais como preconceitos de raça/gênero, fome, exclusão/desigualdade social, 

violência urbana, os Direitos Humanos promovem a normatização jurídica de garantias 

básicas relacionadas com a liberdade, igualdade e dignidade das pessoas, visando  conduzi-

las a uma vida socialmente digna. 

Ademais, outra particularidade que evidencia marcantemente a interface entre os 

Direitos Humanos e a Bioética Social, é a sintonia que ocorre entre as Escolas Bioéticas 

brasileiras de cunho social e os Direitos Humanos através dos princípios elencados na 

Declaração Universal sobre Bioética e Direitos Humanos (DUBDH), mais precisamente o 

do Respeito pela vulnerabilidade humana (art. 8º); o da Igualdade, justiça e equidade 

(art.10); o da Não discriminação e não estigmatização (art. 11); o da Responsabilidade 

social (art. 14) e, claro, o da Dignidade humana (art. 3º) (DECLARAÇÃO UNIVERSAL 

SOBRE BIOÉTICA E DIREITOS HUMANOS, 2006). 

As referidas Escolas Bioéticas, que foram delineadas ao longo do segundo capítulo 

desta investigação, possuem como lastro a dignidade humana e incorporam na essência dos 

seus debates e reflexões, os princípios da DUBDH acima mencionados. Senão vejamos. 

A Escola Bioética da Teologia da Libertação que tem como foco e atenção o 

sofrimento dos marginalizados socialmente, em especial aqueles menos abastados 

economicamente e que se encontram em situação de extrema vulnerabilidade, busca 

possíveis soluções para os dilemas cotidianos que afligem a legião dos excluídos, vítimas da 

desigualdade social, fome, pobreza que ceifam recorrentemente suas vidas (OLIVEIRA; 

VILLAPOUCA; BARROSO, 2006). 

Nesse particular, afere-se que, além do princípio da dignidade humana, a Escola 

Bioética da Teologia da Libertação tem como um dos seus fundamentos os princípios do 
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Respeito pela vulnerabilidade humana, o qual prescreve que indivíduos e grupos 

vulneráveis devem ser protegidos e devem ter respeitada a sua integridade pessoal; e o da 

Responsabilidade social, que dispõe que o progresso da ciência deve buscar a melhoria das 

condições de vida, a redução da pobreza e a eliminação da marginalização e da exclusão, 

seja qual for o motivo em que se baseiam (DECLARAÇÃO UNIVERSAL SOBRE 

BIOÉTICA E DIREITOS HUMANOS, 2006). 

Com relação à Escola Bioética crítica de inspiração feminista e à Escola feminista e 

anti-racista, ambas preconizam um olhar protetivo além do gênero e raça, tendo em vista 

que as bases nas quais se arrimam e os ideais pelos quais propugnam, são extensivos a todos 

os segmentos populacionais subjugados e vulnerabilizados por um sistema que estimula a 

produção e subsistência da desigualdade, discriminação e segregação social (DINIZ; 

GUILHEM, 1999); (OLIVEIRA, 2004).  

Diante dos fundamentos dessas Escolas, constata-se claramente a presença do princípio 

bioético da não discriminação e não estigmatização, o qual institui que nenhum indivíduo 

ou grupo deve ser submetido à violação da dignidade humana, dos direitos humanos e das 

liberdades fundamentais, a uma discriminação ou a uma estigmatização (DECLARAÇÃO 

UNIVERSAL SOBRE BIOÉTICA E DIREITOS HUMANOS, 2006). 

No tocante a Escola Bioética da proteção, preocupa-se ela em priorizar a atenção para 

as categorias socialmente mais vulnerabilizadas através de ações afirmativas em prol destas, 

de modo que essa Escola possui como foco principal amparar indivíduos/grupos/populações 

vulneráveis os quais, por alguma razão, são socialmente excluídos e não têm condições de se 

defender sozinhos, nem tampouco de sair da situação indefesa em que se encontram, de 

modo que essa Escola esmera-se em promover medidas para ampará-los a fim de assegurar 

condições indispensáveis para que possam todos viver dignamente (SCHRAMM, 2006).    

A Escola Bioética da intervenção tem a mesma preocupação da Escola Bioética de 

proteção, contudo propugna a promoção de uma sociedade ideal com instituições 

comprometidas com o bem-estar da coletividade e, tendo como referencial orientador os 

direitos humanos, proclama o acesso real e igualitário a esses direitos por todas as pessoas, 

propondo, para isso, que haja intervenções sociais e políticas a fim de preservar direitos 

fundamentais ao ser humano, em particular a sua vida (GARRAFA; PORTO, 2005). 

Com efeito, ao analisar os fundamentos das Escolas Bioéticas da Proteção e 

Intervenção, vislumbra-se que perpassa pela essência dos objetivos de ambas não somente o 

decantado princípio da dignidade humana e os princípios do Respeito pela vulnerabilidade 
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humana, da Não discriminação e não estigmatização, da Responsabilidade social, 

anteriormente  explicitados, mas também o princípio da Igualdade, justiça e equidade, o 

qual estabelece que deve ser respeitada a igualdade de todas as pessoas em seus direitos a 

fim de que sejam tratadas de forma justa e equânime (DECLARAÇÃO UNIVERSAL 

SOBRE BIOÉTICA E DIREITOS HUMANOS, 2006). 

Sem embargo, todas as Escolas Bioéticas acima delineadas, independentemente dos 

aportes teóricos que as sustentam, possuem como elemento comum a preocupação em 

buscar propostas e possíveis soluções para um viver humano digno em sociedade amparado 

pelos direitos humanos, que por seu turno constituem o sustentáculo para alcançar-se uma 

sociedade livre, solidária, socialmente justa, em que se evite a ocorrência de situações 

promotoras da mistanásia. 

Nesse sentido, os direitos humanos se revelam como conquistas históricas e possuem 

como paradigma e referencial ético a orientação à ordem jurídica contemporânea através da 

afirmação do ser humano como valor-fonte do Direito (PIOVESAN, 2012). 

Vários desses direitos humanos, os quais são divididos pela doutrina jurídica em 

dimensões35, não somente encontram-se contemplados nos textos de instrumentos jurídicos 

internacionais, mas também se fazem presentes explicitamente em Cartas Constitucionais 

dos países, como é o caso do Brasil.  

                                                 
35 Segundo Paulo Bonavides os direitos de primeira “geração” são os direitos de liberdade, os primeiros a 
constarem em textos normativos, a saber, os direitos civis e políticos; os de segunda “geração” correspondem 
aos direitos sociais, culturais e econômicos, bem como os direitos coletivos; os de terceira “geração” são 
aqueles assentados no direito ao desenvolvimento, à paz, ao meio ambiente e ao patrimônio comum da 
humanidade; os de quarta “geração” constituem no direito à democracia, a informação e ao pluralismo 
(BONAVIDES, 2003).  Sobre essa temática Antonio Carlos Wolkmer, em sintonia com os aportes teóricos 
atuais, esclarece que os termos “gerações”, “eras” ou “fases” devem ser substituídos por “dimensões”, pois 
esses direitos não são substituídos ou alterados de tempos em tempos, de forma unilateral e sequencial, mas 
resultam de um processo material de lutas sociais, fazendo-a e completando-a. Acerca das dimensões dos 
direitos ele aduz o seguinte: os direitos de primeira dimensão seriam os direitos individuais vinculados à 
liberdade, à igualdade, à segurança e à resistência às diversas formas de opressão (direito à vida, à liberdade, à 
integridade física/moral, à propriedade); os de segunda dimensão corresponderiam aos direitos fundados nos 
princípios da igualdade e seriam os direitos sociais, econômicos e culturais (direito à saúde, à educação, ao 
trabalho, entre outros); os de terceira dimensão consistiriam aos direitos metaindividuais, coletivos, difusos, 
direitos de solidariedade e direito ao desenvolvimento, em que seu titular não seria mais o homem individual, 
pois não se regularia mais as relações entre o indivíduo e o Estado, mas categorias de grupos – família, povo, 
nação –  se enquadrando também a uma abertura holística da coletividade humana com a natureza (direito à 
paz, à autodeterminação dos povos, ao meio ambiente sadio, à qualidade de vida, etc.); os de quarta dimensão 
corresponderiam aos novos direitos referentes à biotecnologia, à bioética e a regulação da engenharia genética. 
Trata-se de direitos específicos que possuem vinculação direta com a vida humana, como a reprodução humana 
assistida, aborto, eutanásia, transplantes de órgãos, clonagem, contracepção entre outros; os da quinta 
dimensão seriam os direitos advindos das tecnologias de informação (internet), do ciberespaço e da realidade 
virtual em geral (WOLKMER, 2012). 
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Sem embargo, apesar de previstos em leis, até mesmo nas de natureza suprema, como 

é caso das normas constitucionais, os direitos humanos muitas vezes não são capazes de 

evitar a continuidade de violações ao ser humano, decorrente de situações que 

corriqueiramente expõem inúmeras vidas a um final precoce, miserável e doloroso, que têm 

como causa o abandono, a fome, a pobreza, a violência, a exclusão e desigualdade social. 

Sob essa vertente, Ana Paula de Barcellos (2011) constata que, na sociedade 

contemporânea, especialmente nos países periféricos e semiperiféricos, convive um 

contingente humano que, embora disponha de um arsenal de direitos assegurados pelo 

Estado, não usufrui dos bens que deles decorrem, muito embora estejam eles legalmente 

previstos.  

Nesse sentido, partindo da premissa que um dos fundamentos dos direitos humanos é a 

proteção do ser humano e sua dignidade, é de se questionar: por que muitos bens 

normativamente garantidos e que são alusivos aos direitos humanos, dentre os quais um 

viver digno36 que poderia afastar o fenômeno mistanásico, não são assegurados às pessoas 

que mais deles necessitam? O simples fato de haver previsão no ordenamento jurídico não 

concederia aos beneficiários a proteção ou concessão do bem decorrente do direito ali 

preconizado? Dentro das suas concepções epistemológicas e práticas, os direitos humanos e 

a bioética poderiam contribuir na inibição da produção de situações promotoras da 

mistanásia?  

Partindo desses questionamentos, a seguir investigaremos alguns dos óbices para a 

fruição desses bens da vida por parte da população, em sua grande maioria vulnerável e 

economicamente carente, como também possíveis soluções para o seu enfrentamento, 

principalmente porque é através da ausência de garantia e da ineficácia da proteção desses 

bens, como também da falta da implementação deles na sociedade que elementos que 

conduzem à mistanásia são fomentados, dentre eles a exclusão/desigualdade social, a fome, 

a ausência/deficiência de assistência médica hospitalar, o preconceito de gênero/raça, a 

violência urbana, entre muitos outros.       

 
 
 
 
 

                                                 
36 O viver digno englobaria vários direitos humanos fundamentais tais como o direito à vida, à saúde, à 
liberdade, à educação, à moradia, à igualdade e não discriminação, à segurança pessoal, ao bem-estar social, ao 
meio-ambiente equilibrado, entre outros indispensáveis à qualidade de vida. 
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5.3 PENSAMENTO BIOÉTICO-JURÍDICO CRÍTICO E O FENÔMENO MISTANÁSICO 
 

Dentre as correntes que fundamentam a existência e legitimação dos direitos humanos, 

encontra-se a jusnaturalista, a qual compreende que os direitos humanos equivaleriam aos 

chamados direitos naturais, ou seja, aqueles direitos inerentes a todos os seres humanos 

pouco importando se estão ou não positivados no ordenamento jurídico, cabendo ao Estado 

reconhecê-los e respeitá-los (SARLET, 2009). 

Segundo Fábio Konder Comparato (2016), a convicção de que todos os seres humanos 

têm direito a ser igualmente respeitados em função da sua condição humana surge vinculada 

a uma instituição de relevante importância: a lei escrita, como mandamento uniforme, 

aplicável igualmente a todos que vivem em uma sociedade organizada. 

Em sintonia com esse pensar, a retórica que contemporaneamente prevalece no tocante 

aos direitos humanos é a de que “para ter”, “basta ser”; ou seja, os direitos humanos seriam 

“agraciados” para todos os indivíduos e os bens materiais/imateriais albergados por esses 

direitos efetivamente disponibilizados pelo simples fato dos seus titulares encontrarem-se na 

condição de seres humanos, independentemente da característica física ou condição social. 

Entretanto, não é isso que se verifica no contexto hodierno social dos países 

periféricos/semiperiféricos, em especial os latinos, em que é constatada a flagrante e 

progressiva violação dos direitos humanos, notadamente nas camadas mais vulneráveis da 

sociedade, as quais clamam e carecem de maior proteção relativamente a esses direitos.  

Essa constatação fática faz cair por terra a crença de que a existência de normas 

jurídicas garantiria de pronto o usufruto de bens necessários a um viver humano digno, pois 

o simples fato de haver previsão legal de um benefício decorrente de um direito, mesmo com 

o caráter coercitivo da lei, não implica, nem tampouco garante, o seu gozo imediato. 

Nesse aspecto, parodiando a célebre frase marxista, a base supostamente sólida da 

ordem jurídica “garantidora” e “igualitária” dos direitos humanos desmanchou-se no ar 

quando encontrou a dura, desumana e violenta realidade social enfrentada pelos grupos e 

populações vulneráveis existentes nos países do Sul.   

Sem embargo, a ocorrência dessa inusitada situação é perfeitamente justificada por 

Herrera Flores que, contextualizando o assunto, aduz que: 

 
Por mais que uma norma (seja o código de trânsito, sejam os textos 
internacionais de direitos humanos) diga que “temos” os direitos, de pronto 
nos deparamos com a realidade, com os fatos concretos que vivemos, e o 
resultado definitivo pode ser bem diferente para uns e outros. Tudo 
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dependerá da situação que cada um ocupe nos processos que facilitam ou 
dificultam o acesso aos bens materiais e imateriais exigíveis em cada 
contexto cultural para se alcançar a dignidade. Isso porque a linguagem dos 
direitos é sempre uma linguagem “normativa” (nunca descritiva). O direito 
nunca afirma o que é. Sua lógica é de natureza deôntica, quer dizer, de 
“dever ser”. De fato, quando nos diz que “somos” iguais perante a lei, o 
que em realidade está dizendo é que “devemos” ser iguais perante a lei. A 
igualdade não é um fato já dado de antemão. É algo que se tem de 
construir, utilizando para isso todo tipo de intervenções sociais e públicas. 
Portanto, quando utilizamos a linguagem dos direitos, não partimos do que 
“temos”, mas sim do que devemos ter (HERRERA FLORES, 2009, p. 44).   

 
Portanto, apesar do inegável esforço de estabelecer juridicamente um conjunto mínimo 

de direitos humanos que alcance todas as pessoas, a efetividade deles não ocorre com a sua 

simples previsão legal, visto constituírem não um dado, mas algo construído, o que implica 

dizer que nos cabe, enquanto sujeitos sociais, lutar pela conquista desses direitos que 

garantam os bens necessários a um viver digno, e nos afastem das situações mistanásicas, 

pois além de necessitarmos do acesso aos bens materiais/imateriais para viver, esses bens, 

essencialmente vitais, “não caem do céu, nem vão correr pelos rios de mel de algum paraíso 

terrestre”, porquanto o acesso a estes “insere-se num processo mais amplo que faz com que 

uns tenham mais facilidade para obtê-los e que a outros seja mais difícil ou, até mesmo, 

impossível de obter” conforme “os processos de divisão social, sexual, étnica e territorial do 

fazer humano” (HERRERA FLORES, 2009, p. 36). 

Desse modo, percebe-se que considerável parte do usufruto desses bens vitais é 

predestinada a uma classe: a economicamente rica; a um sexo: o masculino; e a uma cor: a 

branca, ou seja, aos desprovidos de recursos, às mulheres e aos negros restariam apenas o 

“beneplácito” da subordinação, do sofrimento e da exclusão, seja ela política, social ou 

econômica.  

Nessa perspectiva, Boaventura de Souza Santos37 elucida que “a luta pelos direitos 

humanos e, em geral, pela defesa e promoção da dignidade humana não é um mero exercício 

intelectual”, pois se deve configurar em “uma prática que resulta de uma entrega moral, 

afectiva e emocional ancorada na incondicionalidade do inconformismo e da exigência de 

acção” (SANTOS, 2010, P. 447). 

                                                 
37 Destaca-se que, para Boaventura de Souza Santos, há que se desenvolver um diálogo intercultural sobre os 
direitos humanos a fim de que se evolua uma interação entre as culturas diferentes acerca do princípio da 
dignidade humana, visto que culturas diferentes comportam versões diferentes de dignidade humana, sendo 
algumas mais amplas do que outras. Assim, na percepção desse autor, para se alcançar uma vertente 
emancipatória de direitos humanos dever-se-á saber distinguir entre a luta pela igualdade e a luta pelo 
reconhecimento igualitário das diferenças (SANTOS, 2010).   
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Nesse sentido, Herrera Flores (2009) esclarece que os direitos humanos seriam os 

resultados provisórios das lutas sociais em prol da dignidade humana, entendendo-se esta 

não como o simples acesso aos bens vitais, mas como o acesso igualitário e não 

hierarquizado a tais bens, em que não ocorram posições privilegiadas e situações de 

opressão e subordinação, de modo a configurar a dignidade humana em um fim material, um 

objetivo que se concretiza no acesso isonômico e generalizado aos bens que fazem com que 

a vida seja digna de ser vivida.  

Por essa razão, Barreto (2013) aduz que o simples fato de o ser humano existir não lhe 

garante que esteja ele amparado juridicamente pelos direitos humanos, porquanto a 

implementação da proteção e garantia desses direitos dependerá da superação de condições 

naturais e, principalmente, sociais enfrentadas pelo indivíduo.  

Com efeito, é importante aqui ressaltar que, ao se constatar a eficiência deficitária das 

normas alusivas aos direitos humanos, frente à realidade social periférica excludente, não se 

almeja desvalorizar a proclamação e o reconhecimento desses relevantes direitos nos 

instrumentos e preceitos normativos – sejam nacionais ou internacionais – mesmo porque, a 

dificuldade ao acesso aos bens por eles garantidos, caso não fossem tais direitos inseridos 

em um sistema jurídico, seria ainda maior, já que seus destinatários não teriam suporte 

legalmente previsto para judicialmente invocá-los. 

Na verdade, ao trazer à tona essa lamentável realidade, a presente investigação 

descortina determinadas situações até então invisibilizadas por uma colonialidade do 

pensamento que nos impede de enxergar circunstâncias visivelmente presentes em nosso 

cotidiano, mas que, em razão dessa colonialidade, não conseguimos identificá-las, percebê-

las ou constatá-las, de modo que terminamos por “naturalizá-las”. 

Nesse aspecto, urge buscarem-se caminhos a fim de se encontrarem possíveis soluções 

para que determinados grupos e pessoas vulneráveis não sucumbam diante desse atual 

sistema perverso que os exclui e que os inferioriza, tornando-os, no dizer de Giorgio 

Agamben (2012), vida nua38, ou seja, vida sem valor algum, logo, passível de ser eliminada.  

                                                 
38 Para exprimir o que seria vida nua Giogio Agamben (2012) faz referência à distinção feita pelos gregos entre 
zoé e bíos.  Ambos os termos eram utilizados com referência à “vida”. Entretanto, ao passo que zoé exprimia o 
simples fato de viver comum a todas as criaturas vivas, ou seja, referente aos seres vivos como um todo, sejam 
eles homens ou animais, a expressão bíos refere-se a um modo específico de viver, ou seja a bíos representava 
“uma vida qualificada, um modo particular de vida” (AGAMBEN, 2012, p. 9). Noutras palavras, a bíos seria a 
inserção da vida humana na conjuntura política, ou seja, a vida qualificada, axiologicamente valorada e 
inserida em um contexto jurídico-político. Assim, temos que o sentido da zoé seria a vida biológica em si, 
desprovida de qualquer qualificação política, o que equipara a vida humana igual a dos demais seres 
biológicos, ou seja, a um simples “estar biologicamente vivo”. 
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Assim, a conjugação entre a bioética e os direitos humanos tem um papel fundamental 

na busca do caminho para que vidas humanas sejam valorizadas e situações mistanásicas 

coibidas, pois enquanto aquela proporciona questionamentos e reflexões das situações 

dilemáticas que colocam a vida humana em risco, os direitos humanos, mesmo com os 

inúmeros óbices para a sua efetivação social, conduzem ao acesso aos bens necessários para 

a proteção e existência dos indivíduos na sociedade, sendo a dignidade humana o seu maior 

fundamento. 

 Mas como na prática isso poderia ocorrer? 

Como visto alhures, os direitos humanos e seus fundamentos não são um dado, mas 

algo que socialmente se constrói, de forma que a tarefa de reivindicar e lutar pela 

implementação desses direitos na busca de um acesso igualitário e justo aos bens vitais é 

tarefa dos sujeitos sociais que são os maiores prejudicados com a ausência deles.  

Tanto é assim que Celso Lafer (2013), analisando o pensamento de Hannah Arendt, 

assevera que a igualdade em dignidade e direitos, fundamento maior dos direitos humanos, 

não é um dado como proclama o jusnaturalismo, pois não nascemos iguais, mas nos 

tornamos iguais como resultado da organização humana na medida em que esta é orientada 

pelo senso de justiça.  

Afere-se assim, que a construção, o desenvolvimento e, principalmente, a efetivação 

dos direitos humanos na sociedade deve ocorrer mediante a congregação de pessoas que 

carecem e sofrem pela ausência da implementação dos bens indispensáveis a uma vida 

digna.  

Verifica-se, portanto, que um dos caminhos a se trilhar em busca da implementação 

desses direitos humanos impostergáveis é a conscientização dos indivíduos, grupos e 

populações vulneráveis da existência de um poder fundado nas diretrizes hegemônicas que 

hierarquiza saberes, culturas, experiências e até a própria vida humana. 

O poder que estamos a nos referir é o chamado poder colonial, cuja principal 

característica é fazer com que se pense estruturalmente a realidade em termos de hierarquias, 

nas quais indivíduos e populações são concebidos como “menos desenvolvidos” e que 

devem estar sob o jugo daqueles “mais desenvolvidos”, configurando a colonialidade da 

vida, a qual consiste no  

[..] processo de criação de um padrão de poder, e uma ontologia da 
vida, que pense que algumas vidas são mais importantes que outras, 
seja do ponto de vista existencial, político, econômico, seja mesmo do 
ponto de vista ontológico, o que justificaria a exploração da vida 
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menos importante [...] por parte daqueles que têm a vida mais 
importante, a mais desenvolvida (NASCIMENTO, 2012, p. 165) 

 

É através dessa colonialidade da vida, que se manifestam preconceitos, 

marginalizações e segregações em razão da classe social, do gênero/sexo e da raça/etnia, de 

modo a vituperar, depreciar, inferiorizar o pobre, a mulher e o negro, alimentando um 

sistema discriminatório/segregador, sexista e racista, que não somente fomenta, mas 

dissemina uma cultura excludente e mortífera. 

Sob esse influxo, com a finalidade de se contrapor a essa colonialidade da vida 

geradora de vidas nuas relacionadas a esses indivíduos/grupos, segmentos verdadeiramente 

vulneráveis da sociedade, tenciona-se, como meio de enfrentar a mistanásia, a concepção de 

um pensamento transdisciplinar que não somente intervenha nessas situações, mas que 

minimize a sua ocorrência, o qual denominaremos de pensamento bioético-jurídico crítico, 

em razão de haver uma dialogicidade entre a bioética de cunho social e os direitos humanos 

vistos sob um enfoque crítico. 

Através desse pensamento bioético-jurídico crítico então proposto, permitir-se-á uma 

visão transdisciplinar e abrangente das questões sociais tornadas invisíveis, objetivando 

vislumbrar possíveis formas inibidoras do fenômeno mistanásico, o que somente se fará 

possível a partir de uma ecologia das ideias, ambiente propício para que as disciplinas se 

interconectem e alarguem suas fronteiras, dialogando entre si, e não implodindo nas 

especialidades, ultrapassando o método da simplificação que reduz e disjunta, conforme 

elucida o magistério de Maria da Conceição de Almeida (2009).  

Assim, compreendendo que um dos caminhos para inibir o surgimento de situações 

mistanásicas se dá através da conscientização e do esforço coletivo dos próprios indivíduos 

inferiorizados/vulnerabilizados pelo poder colonial, o pensamento que ora se propõe, trata-se 

de uma teoria crítica, e como tal, tem como meta a transformação da realidade no tocante à 

diminuição de elementos fomentadores da mistanásia. 

Por ser uma teoria crítica, tal pensamento consiste em um instrumento que permite a 

sujeitos inertes e mitificados uma tomada de consciência de forma a desencadear processos 

que os conduzam a se constituírem em agentes sociais possuidores de uma nova concepção 

de mundo racionalizada, participativa e transformadora (WOLKMER, 2008). 

Nesse sentido, esse pensamento bioético-jurídico crítico estaria composto pelo 

processo reorganizado e articulado de empoderamento-libertação-emancipação, que 

passamos a seguir a elucidar.  
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Inicialmente, destacamos que o empoderamento não corresponderia à conquista de 

posições nas relações sociais de poder, mais precisamente no sentido de poder sobre 

alguém, ou seja, não implica na transferência, nem tampouco tomada de poder de um 

indivíduo por outro, visto que, dentro dessa perspectiva “tomável”, se alguém ganha poder, 

outro perde, e não é nesta perspectiva o empoderamento albergado em nossa teoria.  

Na realidade, a concepção de empoderamento em tela é a do resultado do “poder 

com”, “poder de dentro” ou o “poder para”, que possui uma ideia bem distinta do “poder 

sobre”, pois nesses modelos “a noção de poder privilegia a capacidade do ser humano de 

expressão e ação, a capacidade de realização do ser, sua liberdade de expressão” (IORIO, 

2002, p. 23)39. 

Essa perspectiva de empoderamento a que ora nos reportamos é extremamente 

relevante no processo de desenvolvimento, na busca pela efetivação dos direitos humanos, 

pois ela atua conduzindo os indivíduos na conquista de espaços, nas estruturas políticas e 

econômicas da sociedade. 

Nesse aspecto, ao discutir a inclusão social na epistemologia da bioética, Volnei 

Garrafa (2005) aborda o empoderamento enquanto elemento que perpassa o todo social, e 

que atua como mecanismo capaz de amplificar vozes de sujeitos vulnerabilizados e de 

segmentos alijados do poder de decisão, de modo a promover a sua inserção social. 

Ademais, defendendo a bioética como uma prática politizada na responsabilidade 

social, certifica ele que o empoderamento compreende um processo de reconhecimento do 

indivíduo em suas dimensões físicas e psíquicas, manifestadas de forma integrada com inter-

relações sociais, com o objetivo de construí-lo enquanto sujeito individual e coletivo 

(SILVA; DRUMMOND; GARRAFA, 2011).  

Sem embargo, Cecília Iorio (2002) afirma ser imprecisa e inconclusiva a origem do 

conceito de “empoderamento”, porém destaca que o seu processo pode se dar tanto no 

âmbito individual quanto no coletivo, o que evidencia sua importância para modificar a 

correlação de forças em favor dos excluídos, pois constitui ele uma perspectiva que põe as 

pessoas no centro do processo do desenvolvimento social, outorgando a elas autonomia 

sobre decisões que têm influência sobre a sua própria vida. 

                                                 
39 Como exemplo dessas perspectivas relacionadas ao empoderamento ora retratado, podemos citar o “poder 
com” o conhecimento que liberta da alienação; o “poder de dentro” como a habilidade, a capacidade de ser; “o 
poder para” como o de livremente expressar-se por si mesmo (IORIO, 2002).   
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Nesse sentido, Maria da Glória Gohn (2004) caracteriza o empoderamento como as 

práticas destinadas a promover e impulsionar indivíduos, grupos e comunidades na 

promoção do seu crescimento, autonomia e melhora gradual e progressiva nas suas vidas, 

dotando-os de uma visão crítica da realidade social.  

Pontua ainda a autora que o empoderamento de uma comunidade através de agentes 

externos, como educadores sociais, tem a capacidade de gerar processos sociais de 

desenvolvimento autossustentável.   

Na concepção de Valoura (2005) o empoderamento pode ser visto como a noção 

freiriana da conquista da liberdade dos indivíduos que se encontram subordinados a uma 

posição de dependência, seja ela econômica, física ou de qualquer outra natureza. 

Nesse sentido, para ela o empoderamento implica na conquista da liberdade e no 

avanço e superação do estado de subordinação por parte daquele que se empodera, (sujeito 

ativo do processo), não configurando, portanto, em uma simples doação ou transferência de 

poder por benevolência.  

Assim, partindo da premissa que diversos fatores existentes na sociedade, tal como a 

exclusão/desigualdade social, o preconceito e a violência urbana que oprime os indivíduos e 

os impedem de se desenvolverem econômica, social, cultural e biologicamente, 

transformando-os muitas vezes em vidas nuas, portanto em vítimas potenciais da mistanásia, 

temos no empoderamento uma possibilidade para que essas pessoas subjugadas 

(re)conquistem o  seu espaço na sociedade, passando a ter voz ativa não somente sobre si 

mesmas, mas também nas decisões que correspondam ao destino de suas vidas. 

Sob essa perspectiva, o empoderamento pode ser entendido como o desenvolvimento 

pessoal dos indivíduos que os permite terem voz ativa na sociedade, nas tomadas de 

decisões, no destino de suas próprias vidas.  

Noutras palavras, empoderar é a capacidade de o sujeito, autonomamente e sem violar 

o direito de outros, decidir ser o ele que almeja, de existir como ele bem entender, de 

expressar sua vontade livremente, de viver dentro das suas escolhas pessoais sem 

interferências ou imposições externas, enfim, consiste no poder de escolher, por ele mesmo, 

o seu próprio destino, superando o estado de sujeição instaurado por forças dominantes que 

silencia, sufoca, oprime, inferioriza, violenta física e simbolicamente, privando-o de um 

viver digno e levando-o até mesmo a sua própria eliminação.  
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Por sua vez, a ideia de libertação foi originalmente utilizada pelo educador Paulo 

Freire (2011), o qual defende uma educação desvestida da roupagem alienada/alienante que 

configuraria uma força de mudança e libertação dos oprimidos.  

Para alcançar essa libertação seria indispensável a conscientização das pessoas que as 

pussesse numa postura de autorreflexão “que as levará ao aprofundamento consequente de 

sua tomada de consciência e de que resultará sua inserção na história, não mais como 

espectadoras, mas como figurantes e autoras” (FREIRE, 2011, p. 52). 

A libertação então estaria relacionada à conscientização dos sujeitos sociais. Essa 

conscientização consistiria no desenvolvimento crítico da tomada de consciência, ou seja, 

para se estabelecer necessita “que ultrapassemos a esfera espontânea da apreensão da 

realidade, para chegarmos a uma esfera crítica na qual a realidade se dá como objeto 

cognoscível e na qual o homem assume uma posição epistemológica” (FREIRE, 2001, p. 

30). 

Noutra palavras, a libertação se configuraria através da conscientização dos sujeitos, o 

que ocorreria com a tomada de consciência crítica da realidade do mundo por parte dos 

indivíduos que passam a ser protagonistas da sua própria história. 

Sob esse influxo, Paulo Freire (2001) ressalta que a conscientização é a inserção crítica 

na história, a qual implica que os indivíduos assumam o papel de sujeito que fazem e 

refazem o seu mundo. Todavia esclarece ele que essa conscientização não estaria baseada na 

separação da consciência de um lado e o mundo do outro, mas, ao contrário, lastreia-se na 

relação consciência-mundo. 

Em sua pedagogia do oprimido, destaca que a libertação autêntica, que é a 

humanização em processo, não é uma coisa que se deposita nos homens. Não é uma palavra 

a mais, oca, mitificante, mas trata-se de uma práxis que implica a ação e a reflexão dos 

homens sobre o mundo para transformá-lo (FREIRE, 2013). 

Enrique Dussel (2012), por seu turno, esclarece que libertar não é somente quebrar as 

cadeias que oprimem os indivíduos, mas desenvolver a vida humana exigindo que 

instituições abram novos horizontes que transcendam à mera reprodução como repetição de 

“o mesmo” e, concomitantemente, a continuidade da exclusão de vítimas, de modo a 

construir estruturalmente na sociedade ambientes onde as pessoas oprimidas possam viver e 

viver bem.   

Afere-se, portanto, que a libertação pode ser um recurso através do qual os atores 

sociais se conscientizam criticamente da realidade que os cercam, para enfrentar 
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determinados fatos, processos e circunstâncias, muitas vezes hegemônicos, que os oprimem, 

inferiorizam, marginalizam, segregam e, não raramente, buscam a sua eliminação.  

Por essa razão, Wanderson Nascimento (2010) expõe que o contexto de libertação que 

é fortemente defendido na América Latina consiste em um engajamento social que presuma 

a hegemonia da opressão para enfrentá-la, sem que isso implique em vitimizar as 

pessoas/grupos/populações oprimidas com condutas paternalistas que retirem delas o seu 

protagonismo histórico-político na sociedade. 

Por outro lado, a emancipação não consistiria naquela que remete a uma ideia 

romântica de consenso e de progresso, de etapas evolutivas de um processo civilizatório que 

teria como resultado uniforme a independência de todos, como bem adverte Rosivaldo 

Toscano dos Santos Júnior (2016), mas emancipação no sentido de não somente livrar os 

indivíduos de algum poder que os subjuga, seja ele econômico, político, cultural, mas 

também de se estabelecer uma nova relação entre o respeito da igualdade e o 

reconhecimento da diferença como esclarece Boaventura de Souza Santos (2007). 

Já para Volnei Garrafa a emancipação significaria o caminhar que se inicia com a 

libertação, pois 

Só é emancipado aquele que suprimiu sua dependência, que alcançou o 
domínio sobre si mesmo e pode garantir não apenas a sobrevivência, 
mas suas escolhas frente aos meios de alcançar essa sobrevivência. O 
poder sobre si mesmo é o que outorga a emancipação, tornando a 
pessoa imune às forças que buscam sua sujeição. Portanto, suprimir a 
dependência é pré-condição para a emancipação [...] (GARRAFA, 
2005, p. 129). 

 

Verifica-se, desse modo, que a emancipação está diretamente correlacionada ao 

processo de tomada de consciência crítica do indivíduo da realidade opressora (libertação) e 

do domínio sobre si mesmo e nas suas escolhas (empoderamento). 

Assim, o processo de emancipação que estamos a nos referir não consistiria somente 

em libertar os oprimidos e salvaguardá-los das forças dominadoras que os depreciam diante 

das suas condições pessoais (negro, indígena, mulher, idoso, homossexual) e geopolíticas/ 

sociais/econômicas (pobre, periférico/subdesenvolvido, latino, nordestino, sertanejo, não 

cristão), mas afora retirá-los da condição de servidão/subalternidade imposta por essas 

forças dominadoras (poder colonial), torna-los visíveis para que, enxergando a si e aos 

outros, possam ser salvaguardados do escalonamento hierárquico que os oprime e evitar 

assim a sua exclusão/eliminação. 
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Para Boaventura de Sousa Santos toda energia emancipatória teórica tem sido 

orientada pela igualdade e não pelo reconhecimento das diferenças, de modo que urge 

construir uma emancipação a partir do relacionamento entre o respeito da igualdade e o 

reconhecimento da diferença, de modo a “tentar uma construção teórica em que as duas 

estejam presentes, e saber que uma luta pela igualdade tem de ser também uma luta pelo 

reconhecimento da diferença, porque o importante não é a homogeneização mas as diferença 

iguais” (SANTOS, 2007, p. 62 e 63).  

Nesse sentido, esclarece ele que dentre as formas de domínio hierarquizado existente 

nas sociedades capitalistas há o sistema de desigualdade e o sistema de exclusão. O primeiro 

consistiria em um sistema que cria uma integração social hierarquizada, onde o subalterno 

está dentro do sistema, pois caso contrário este não funciona, como é o caso da relação 

capital/trabalho, em que os trabalhadores têm que estar inseridos no sistema, pois não há 

capitalistas sem trabalhadores. Já no segundo domínio hierarquizado, o sistema de exclusão, 

o subalterno está fora, não existe, é desprezível, desaparece, é excluído, eliminado. 

Diante do exposto, a emancipação referida seria então o elemento de salvaguarda dos 

sujeitos oprimidos do poder colonial mediante a sua visibilização através do respeito da 

igualdade e do reconhecimento da diferença, para, fazendo-os enxergar a si e aos outros 

dentro do contexto social em que se encontram inseridos, possibilitar-lhes  a defesa ante ao 

escalonamento hierárquico social e opressor imposto por estruturas dominantes que insistem 

em inferiorizá-los, invisibilizá-los, depreciá-los, subjugá-los e, consequentemente, eliminá-

los. 

Sem embargo, para tornar visíveis esses indivíduos, em si e entre si, dentro da 

conjuntura social na qual estão eles insertos, faz-se necessário saber como procede e atua o 

processo de construção social dessa invisibilização que os torna como se socialmente não 

existissem. 

Nesse contexto, o processo de invisibilização social desses sujeitos é denunciado 

através da Sociologia das ausências preconizada por Boaventura de Sousa Santos (2010), o 

qual assevera que ela se refere a uma investigação que visa demonstrar que o que não existe 

é, na verdade, ativamente produzido como não existente, ou seja, tornar visível o que 

ativamente é construído como invisível.  

Dentre os modos de produção de ausência identificados por Boaventura de Sousa 

Santos (2010; 2002) em sua Sociologia das  ausências existem cinco: I) a monocultura do 

saber e do rigor do saber; II) a monocultura da racionalização das diferenças; III) a 
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monocultura do tempo linear; IV) a monocultura da escala dominante e, por fim, V) a 

monocultura do produtivismo capitalista40.  

Essas monoculturas, que representam a forma dominante e hegemônica de pensar – 

retratada aqui pelo poder colonial – produzem ausências, invisibilizações e, uma vez 

denunciadas e evidenciadas, possibilitam ao sujeito oprimido perceber o modo pelo qual é 

invisibilizado e, descortinada essa situação, passa ele a enxergar a si e aos outros que se 

encontram nessa mesma conjuntura.   

Com efeito, todas essas formas sociais de não-existência produzidas, que invisibilizam 

e depreciam as pessoas têm como ponto comum a ausência do respeito à igualdade e a falta 

do reconhecimento da diferença, circunstância essa que inviabiliza o desenvolvimento 

pessoal dos indivíduos e os oprime diante do poder colonial. 

Não obstante, se incentivados a constatar e identificar socialmente essa situação que os 

oprime, os indivíduos, invocando não somente o respeito da igualdade, mas principalmente 

o reconhecimento da diferença, poderão combater a esse sistema de exclusão que os 

invisibiliza, de modo a confrontar e se defender do escalonamento hierárquico social 

imposto por estruturas dominantes que os inferiorizam, os depreciam e os subjugam, sendo 

esse o sentido de emancipação aqui apresentado.  

Assim, verifica-se que no processo de empoderamento-libertação-emancipação acima 

delineado o sujeito poderá conquistar seu espaço, passar a ter voz ativa, conduzir 

autonomamente seu próprio destino, conscientizar-se criticamente da realidade opressora 

que o cerca, enfrentar os elementos/fatores/circunstâncias que o oprimem, descortinar as 

                                                 
40 A monocultura do saber e do rigor do saber parte da lógica de que o único saber válido é aquele oriundo das 
Ciências, de forma que outros saberes, outras práticas sociais advindas do conhecimento popular são 
descredenciadas, desacreditadas, logo, invisibilizadas. A não existência assume aqui a forma de ignorância; a 
monocultura da racionalização das diferenças, consiste na distribuição da população por categorias que 
naturalizam diferenças, e, na lógica desse pensamento, a não-existência é produzida sob a forma insuperável, 
porquanto essa suposta inferioridade é intrínseca ao indivíduo, sendo a classificação racial (negro) e sexual 
(mulher) as mais salientes manifestações dessa monocultura do pensamento. A não existência é produzida sob 
a forma de inferioridade; a monocultura do tempo linear se configura na ideia de que a história tem um sentido 
e na vanguarda dela estariam os países centrais, mais ricos e com eles o conhecimento, a modernização, o 
desenvolvimento, porquanto tudo aquilo que não estiver relacionado com eles é tido como atrasado, obsoleto e 
subdesenvolvido. Eis a forma de ausência produzida por essa monocultura: o residual; a monocultura da escala 
dominante consiste na adoção como primordial de uma escala que tornaria irrelevante todas as outras 
possivelmente existentes, de forma que aquilo que é global passaria a se sobrepor ao local. A não-existência é 
produzida sob a forma do local; a monocultura do produtivismo capitalista perpassa pela ideia de que o 
crescimento é uma meta irrefutável e como tal, também é inquestionável o critério de produtividade, logo tudo 
que não for produtivo é depreciado pela ótica dessa monocultura. A não-existência gerada é através da 
“improdutividade” e os invisibilizados são tidos como preguiçosos ou desqualificados profissionais (SANTOS, 
2010; 2002). 
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ausências produzidas em seu desfavor dentro do contexto social e libertar-se, pugnando pelo 

respeito da igualdade e o reconhecimento das diferenças.  

E é tomando como fundamento processo de empoderamento-libertação-emancipação 

dos sujeitos sociais, que esse pensamento bioético-jurídico crítico se constrói, pois enquanto 

teoria crítica, “tem uma formalização positiva na medida em que se torna processo adequado 

ao esclarecimento e emancipação, indo ao encontro dos anseios, interesses e necessidades 

dos realmente oprimidos” (GEUSS apud WOLKMER, 2008, p. 11), além de pretender 

 

[...] demonstrar até que ponto os indivíduos estão coisificados e 
moldados por determinismos histórico-naturais, mas que nem sempre 
estão cientes das inculcações hegemônicas e das falácias ilusórias do 
mundo oficial. Em seu primeiro momento, os agentes acreditam que 
estão agindo de modo livre e intencional ao aceitar a representação de 
seu imaginário social; entretanto, é com a teoria crítica que adquirem a 
auto-reflexão que dissolve as falsas legitimações e as pseudo-
objetividades (WOLKMER, 2008, p. 11). 

 

Com efeito, antes de explanar como esse pensamento que estamos a formular poderia 

se configurar um procedimento inibidor da mistanásia, cumpre esclarecer porque ele é 

crítico, bioético e jurídico.  

A sua característica crítica deve-se ao fato de que um dos objetivos desse pensamento 

é buscar meios de transformar a realidade existente de modo a dificultar a proliferação de 

situações fomentadoras da mistanásia e, nas palavras de Antonio Carlos Wolkmer, “o 

conhecimento crítico seria aquele relacionado com um certo tipo de ação que resulta na 

transformação da realidade” (WOLKMER, 2008, p. 5). 

Ele é bioético porque tem como lastro as reflexões oriundas da bioética contra-

hegemônica, que denominamos neste trabalho de Bioética Social, notadamente das Escolas 

bioéticas brasileiras explicitadas no segundo capítulo, as quais, possuindo uma visão 

macrossocial, ampliam o horizonte do atuar bioético para além dos limites clínicos e de 

pesquisas médicas impostos pela bioética hegemônica (Bioética Clínica). 

Assim, as tendências reflexivas apresentadas por tais Escolas inserem-se em um 

contexto conceptivo de uma nova vertente bioética frente a um paradigma hegemônico 

bioético de postura acrítica, de perspectiva reducionista/linear que evidencia ser   

insuficiente para atender os reclamos de vidas humanas desprovidas de justiça e de  

igualdade social, as quais são cotidianamente ceifadas pela mistanásia.    
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O pensamento ora em construção também é jurídico porque pretende apresentar os 

direitos humanos em uma perspectiva contextualizada com o processo empoderamento-

libertação-emancipação anteriormente retratado, de modo a permitir o avanço na luta por 

parte dos sujeitos sociais visando um viver realmente humano e digno, material e 

socialmente concretizado, e não somente formal e normativamente previsto em comandos 

legais. Enfim, objetiva-se atribuir aos direitos humanos uma abordagem distinta da 

tradicional, visando o enfrentamento da mistanásia, pois 

 
[...] no momento em que os seres humanos se tornam supérfluos e 
descartáveis, no momento em que vige a lógica da destruição, em que é 
cruelmente abolido o valor da pessoa humana, torna-se necessária a 
reconstrução dos direitos humanos, como paradigma ético capaz de 
restaurar a lógica do razoável (PIOVESAN, 2012, p. 39).   

 
Sob esse influxo, o pensamento bioético-jurídico crítico que ora se propõe, configura-

se como um caminho para que atores sociais subjugados por um sistema excludente e 

mortífero enfrentem as situações e os elementos que os fazem potenciais vítimas da 

mistanásia. 

Nesse sentido, uma das metas desse pensamento é evidenciar, denunciar e enfrentar a 

chamada colonialidade da vida41, porquanto entendemos que ela, ao hierarquizar vidas, 

tornando algumas mais importantes do que outras, fomenta, suscita e estimula a produção de 

vidas nuas e, por conseguinte, a promoção da mistanásia na sociedade. 

Como agiria então o pensamento bioético-jurídico crítico aqui teorizado? 

Em se tratando de pensamento crítico sua intenção seria a de definir um projeto que 

possibilite uma mudança na sociedade em função de um novo tipo de sujeito social, ou seja, 

através do processo de empoderamento-libertação-emancipação buscaria ele retirar a 

condição de alienação humana, de modo a provocar, enquanto teoria crítica, “a 

autoconsciência dos agentes e dos grupos que estão em desvantagem e/ou desigualdade e 

sofrem injustiças por parte dos setores dominantes, das classes ou elites privilegiadas” 

(WOLKMER, 2008, p. 11). 

Segundo o bioeticista Cláudio Lorenzo (2012) a diversidade cultural existente na 

América Latina, sua mistura de raças, conhecimentos e as práticas nas experiências de 

                                                 
41 Conforme anteriormente esclarecido, a colonialidade da vida consiste em um processo de criação, de um 
padrão de poder e uma ontologia da vida, que pense que algumas vidas são mais importantes que outras no 
ponto de vista existencial, político, econômico, fato que “justificaria” a exploração, o descarte, a supressão, a 
eliminação da vida “menos importante” por parte daqueles que têm a vida “mais importante” e “mais 
desenvolvida” (NASCIMENTO, 2012). 
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dominação políticas e as consequentes lutas pela sua libertação, sempre favoreceram a 

emergência de um pensamento crítico e, no âmbito da bioética, esse cenário se apresentou 

sob a forma de propostas teóricas específicas da região, dentre as quais se destacam: a 

bioética de proteção e a bioética de intervenção.  

Para ele o objetivo fundamental de uma teoria crítica seria a construção de uma nova 

percepção epistemológica, cujos valores e interesses contribuíssem para a emancipação de 

indivíduos/grupos subjugados, sendo que, para essa teoria crítica a realidade social seria 

considerada como produto histórico passível de alteração, de modo que investigar as 

possibilidades e vias de fazer essa alteração/transformação seria a tarefa primordial dessa 

teoria crítica (LORENZO, 2012).  

Na visão de Antonio Carlos Wolkmer (2016, p. 680) uma teoria crítica “opera na busca 

de libertar o sujeito de sua condição histórica de um ser negado e de um ser excluído do 

mundo da vida com dignidade”. 

Sob esse influxo, o pensamento crítico ora formulado busca, através das análises e 

reflexões realizadas pela Bioética Social, identificar indivíduos, grupos de indivíduos e 

populações vulneradas pela colonialidade da vida e, através de abordagens bioéticas contra-

hegemônicas latinas, auxiliar essas pessoas no enfrentamento da exclusão/desigualdade 

social advindas das diferenças econômicas, geopolíticas, de gênero/raça, que os 

vulnerabilizam e os privam de um viver digno, circunstâncias que promovem e os conduz à 

mistanásia. 

Sem embargo, as escolas bioéticas brasileiras delineadas no segundo capítulo desta 

investigação, que formam o arcabouço teórico da Bioética Social, em razão de possuírem 

como ponto comum a defesa e salvaguarda de pessoas que encontram-se fragilizadas, 

desamparadas, excluídas, oprimidas, vulnerabilizadas por circunstâncias que decorrem de 

suas condições pessoais (etnia/raça, idade, sexo) ou econômico-sociais/geopolíticos (classe 

social, periférico/semi-periférico), proporcionam, através das suas análises/reflexões o 

impulsionamento e suporte teórico do raciocínio crítico que ora se formula. 

Não obstante, sem desmerecer a importância das demais Escolas bioéticas que 

integram a Bioética Social, aquelas que são mais contundentes no enfrentamento da 

colonialidade da vida, e, portanto, contribuem acentuadamente para fundamentar o 

pensamento bioético-jurídico em construção são as da Bioética de Intervenção e de 

Proteção. 
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A Bioética de proteção, afora questionar a efetividade dos direitos humanos 

“aplicados” aos excluídos, possui como desígnio buscar medidas que assegurem condições 

indispensáveis para que o indivíduo possa levar adiante uma vida digna, com qualidade e 

não apenas dispor de uma “sobrevivência”. Desse modo, a proteção por ela albergada 

implica também em oferecer condições para que o protegido se torne capaz de proteger a si 

mesmo no futuro (SCHRAMM, 2006), sendo este, em nosso sentir, o aspecto ativo da 

bioética de proteção. 

Ademais, como aduz Miguel Kottow (2005), essa (bio)ética de proteção é nascida na 

América Latina e pensada para a sua realidade, pois é justamente o reconhecimento das 

desigualdades que fere a estrutura social latina em que esta se insere e direciona suas 

preocupações para uma coletividade composta de inúmeras pessoas carecedoras de liberdade 

e de empoderamento, o que provoca o aumento das suas suscetibilidades e as leva à morte 

precoce e miserável.   

Assim, na busca pela transformação da realidade excludente e mortífera presente nos 

países latinos, dentre eles o Brasil, a bioética de proteção contribui relevantemente na 

construção do pensamento bioético-jurídico crítico na medida em que foi concebida para ser 

aplicada à conflituosidade moral de sociedades onde prevalece a pobreza, o 

subdesenvolvimento, a dependência e a falta de poder, características vividas por grande 

parte da população latina (SCHRAMM, 2012). 

Nesse sentido, a bioética de proteção, ao identificar no conflito moral os 

“empoderados” e os “não empoderados”, procura soluções buscando alternativas para 

salvaguardar estes últimos, pois eles não possuem os meios necessários para ainda se 

protegerem sozinhos contra ameaças e danos que prejudicam sua qualidade de vida e suas 

existências (SCHRAMM, 2012). 

Com efeito, Fermim Roland Schramm (2008), um dos precursores da Bioética de 

proteção, assevera que conceber a bioética somente em termos poéticos como “ética da 

vida” é insuficiente para transformar a realidade excludente que priva indivíduos e 

populações de ter uma vida objetiva e subjetivamente digna. 

Assim, na ótica desse autor, para que seja mudada essa realidade faz-se necessário usar 

meios capazes de vislumbrar uma práxis transformadora do mundo em uma dimensão 

crítica, o que poderia ocorrer protegendo-se os indivíduos e as populações vulneradas, que 

não podem se defender sozinhas pelas condições desfavoráveis em que vivem ou em face do 
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abandono das instituições que não lhes oferecem suporte suficiente para enfrentar a condição 

de afetados e tentar sair dela.  

Temos assim que a Bioética de proteção dispõe sua atenção para pessoas que, por 

algum motivo – social, econômico, geopolítico, étnico ou de gênero – encontram-se sem 

condições de se defenderem sozinhas ou agirem autonomamente, de modo que urge a sua 

imediata proteção no sentido de se dar o suporte necessário para que o indivíduo 

potencialize suas próprias capacidades e possa agir/fazer livremente as escolhas na sua vida, 

sendo esse o sentido de proteção albergado por essa escola bioética para a qual “proteger 

significa dar condições de vida que cada qual julgue necessárias para capacitá-lo na tomada 

de suas próprias decisões enquanto ser racional” (SCHRAMM, 2008, p. 17). 

Com efeito, uma vez identificados os indivíduos, grupos e populações que carecem da 

defesa preconizada teoricamente pela Bioética de proteção, compreendemos que uma das 

formas para que eles se tornem autônomos e capazes de proteger a si mesmos dar-se-ia 

através do processo empoderamento-libertação-emancipação explicitado alhures. 

No tocante a Bioética de Intervenção, esta emerge do inconformismo e da indignação 

frente às desigualdades que afetam os países periféricos/semiperiféricos, e objetiva a busca 

da justiça social através do enfrentamento permanente dos problemas e óbices que 

prejudicam o bem-viver da população, em especial, do Brasil e demais países latinos 

(GARRAFA; SHIMIZU; SANTOS, 2014). 

Diante desse cenário, é desde o Sul, para o Sul e com o Sul que a Bioética de 

Intervenção desenvolve suas bases teóricas, discute as suas práticas e promove reflexões 

acerca dos conflitos bioéticos macrossociais, de modo a alcançar uma possível justiça social 

que promova o viver digno e coíba a proliferação de situações mistanásicas demasiadamente 

presentes no continente latino. 

Nesse particular, a Bioética de Intervenção se propõe a denunciar, refletir e buscar 

alternativas para solucionar conflitos morais oriundos das desigualdades registradas no 

hemisfério Sul, sobretudo na América Latina, de modo a enfatizar a necessidade de se 

politizar os problemas morais advindos da condição vulnerada da maioria das populações 

latinas que agrava as desigualdades e iniquidades sociais (GARRAFA; NASCIMENTO, 

2011). 

Sem embargo, a Bioética de Intervenção, ao buscar vozes vindas do Sul, faz com que 

suas perspectivas prático-teóricas originem-se das regiões onde a morte 

miserável/precoce/coletiva não é apenas um objeto de investigação acadêmica, mas integra o 
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próprio cotidiano da população que ali vive, circunstância esta que nos faz creditar às 

discussões promovidas pela Bioética de Intervenção um possível auxílio no enfrentamento 

do fenômeno mistanásicos, através do combate da colonialidade da vida, a qual, conforme 

aferimos antes, hierarquiza vidas e fomenta práticas mistanásicas. 

Diante disso, as argumentações teóricas existentes na Bioética de Intervenção são de 

extrema importância para a composição do raciocínio crítico que estamos a desenvolver, 

notadamente quando o enfrentamento da mistanásia tem como foco o combate à 

colonialidade da vida, a qual, ao funcionar mediante a hierarquização de vidas de 

pessoas/grupos/populações, provoca o abandono, a invisibilidade, a inferiorização das 

mesmas, tornando-as vítimas fatais do fenômeno mistanásico. 

Dessa forma, a Bioética de Intervenção ao trazer para o debate teórico bioético 

reflexões sobre a colonialidade da vida através do seu diálogo com os estudos42 sobre a 

atuação do poder colonial43, denuncia as hierarquias que socialmente se estabelecem, 

reificam e inferiorizam o ser humano, levando-o a um viver sofrido, indigno e miserável.  

Tanto é assim que os precursores da Bioética de intervenção, Dora Porto e Volnei 

Garrafa (2004), ao se reportarem às mortandades diagnosticadas nos países do Sul, 

argumentam ser imprescindível ao campo bioético dedicar-se com mais vigor às questões 

macrossociais, pois para eles a inacessibilidade da maioria da população a um viver digno 

revela uma absoluta ausência de ética na atualidade, em que a desigualdade no mundo 

permite o prazer para uns enquanto a outros resta a probabilidade do sofrimento, 

circunstância que justifica uma bioética de intervenção.   

Nesse sentido, a justiça social integra as preocupações da Bioética de Intervenção, 

porquanto afora ela propugnar o combate à iniquidade, insiste em uma intervenção ética 

necessária para a conquista de direitos essenciais dos indivíduos, comprometendo-se com a 

                                                 
42 Os Estudos sobre colonialidade analisam criticamente a dinâmica da modernidade sob uma lógica colonial 
que produz e reproduz relações de poder e dominação, os quais se manifestam sutilmente nas mais variadas 
formas (epistêmica, ideológica, cultural, física, entre outras). Dentre os vários estudiosos que abordam essa 
temática encontram-se o sociólogo peruano Aníbal Quijano e os filósofos argentinos Walter Mignolo e Enrique 
Dussel. Entretanto, como o presente trabalho não possui como foco investigar a modernidade, seus efeitos e 
suas dinâmicas nas práticas do poder, não será discutida como opera a colonialidade advinda dessa 
modernidade (NASCIMENTO, 2010).      
43 Segundo Wanderson Flor do Nascimento (2010) – precursor das reflexões sobre dialogicidade entre a 
bioética de intervenção e os movimentos descoloniais – os estudos sobre a colonialidade não foram 
originalmente pensados levando-se em conta questões bioéticas, entretanto, através do esforço analítico e 
exegético esses campos podem dialogar e reforçar o escopo crítico da bioética, ampliando os seus fundamentos 
conceituais. Assim, para ele, ao se pensar e refletir sobre as questões bioéticas locais, produzindo um saber não 
meramente concebido na América Latina, mas principalmente comprometido com ela, aproxima-se essa 
bioética aqui concebida com os estudos sobre a colonialidade, os quais são também de origem latina e que dão 
uma profunda ênfase no pensar desde, para e sobre o hemisfério Sul. 
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transformação social que assegure a equidade aos diferentes sujeitos, que questione a 

(des)ordem estabelecida em nossa sociedade e inclua socialmente os indivíduos a partir do 

processo de empoderamento-libertação-emancipação (SILVA; DRUMMOND; GARRAFA; 

2011); (CRUZ; TRINDADE, 2006). 

Por outro lado, as hierarquias socialmente geradas terminam muitas vezes dificultando 

a conquista dessa almejada justiça social, pois classificam pessoas para além da sua 

raça/etnia, gênero/sexo, pertença cultural/religiosa/econômica, categorizando-as como seres 

inferiores, subordinados e subalternos, cuja existência passa a ser irrelevante e descartável, 

daí porque é indiferente para o poder colonial, estabelecido através da colonialidade da vida, 

se estarão ou não garantidos para essas pessoas/grupos/populações o acesso aos bens 

materiais/imateriais necessários e indispensáveis  para um viver digno que inviabilize a 

ocorrência da mistanásia.   

Assim, a Bioética de Intervenção assume a tarefa de denunciar e revelar o modus 

operandi da colonialidade da vida, a qual se afirma por imperialismos de diversas ordens, 

que findam não apenas estruturando as desigualdades sociais, mas também contribuindo 

para que elas permaneçam (GARRAFA; NASCIMENTO, 2011). 

Como uma das formas de subsidiá-la nesse desafio, a Bioética de Intervenção sustenta 

como um dos seus marcos  teóricos a corporeidade, ou seja, elegeu ela o corpo humano 

como dispositivo regulador da intervenção a ser socialmente realizada mediante o 

sentimento de prazer e dor dos indivíduos/grupos/populações, porquanto o corpo “é 

elementar à existência e constitui o substrato da identidade: o corpo marca a identidade e é 

marcado por ela no jogo que articula indivíduo e sociedade por meio das inter-relações 

sociais” de modo que “uma sociedade estará nos corpos dos seus membros ou não estará em 

parte alguma” (PORTO, 2012, p. 119). 

Afere-se, pois, que a escolha pelo corpo se deu em razão da Bioética de Intervenção 

defender ser ele a materialização da pessoa na qual estão interligadas as suas dimensões 

físicas e espirituais, que se manifestam de forma integrada nas relações em sociedade, ou 

seja, o corpo é a instância onde a dor e o prazer se afloram, tornam-se evidentes e, é através 

desses sentimentos (dor/prazer), que será verificado se as necessidades sociais dos 

indivíduos/grupos/populações para alcançar uma vida digna foram satisfeitas ou não 

(SIQUEIRA;PORTO; FORTES, 2007); (GARRAFA; PORTO, 2004).  

Noutras palavras, o critério orientador no agir bioético de intervenção seria o prazer e a 

dor manifestados individual/coletivamente pelos indivíduos, quer dizer, identificar-se-ia o 
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que seria fundamental para eles viverem com dignidade, e o prazer e a dor se configurariam 

como moduladores da intervenção a ser realizada na medida em que refletiriam a satisfação 

ou não das necessidades (físicas/sociais) para se alcançar esse viver digno por parte dos 

indivíduos (SIQUEIRA; PORTO; FORTES, 2007). 

Por essa razão, acertadamente Dora Porto e Volnei Garrafa (2005, p. 121) asseveram 

que “a desigualdade que marca as relações entre os países centrais e periféricos e entre 

segmentos ricos e pobres de suas populações faz da existência um prazer para poucos, 

revelando-se sofrimento para milhões de pessoas”. 

Nesse aspecto, resta mais do que evidente que ao proceder com o processo de criação 

de uma ontologia da vida na qual se suponha serem algumas vidas mais importantes do que 

outras, suscitando-se hierarquias e dominações sobre elas, a colonialidade da vida gera dor e 

sofrimento a inúmeras pessoas/grupos/populações consideradas sob seu ponto de vista 

subalternas, fato que indubitavelmente gera circunstâncias que inviabilizam a satisfação das 

necessidades físicas/sociais/vitais em prol de uma vida digna por parte desses indivíduos, 

fomentando o avanço da mistanásia na sociedade, justificando, portanto, intervenção 

bioética em favor destes. 

Assim, a Bioética de Intervenção, ao se contrapor a esse modo de inferiorizar e 

vulnerabilizar pessoas, assume a tarefa de denunciar e desnaturalizar essa colonial imagem 

da vida que transpõe a concepção biológica e ingressa nos aspectos socioeconômicos da 

vida, suscitando o aparecimento de diversos estratificadores que não somente compõem as 

desigualdades sociais, mas terminam por preservá-las.  

Diante do exposto, afere-se que as proposições teóricas das Escolas Bioéticas de 

Proteção e Intervenção acima delineadas coadunam-se com os desígnios do pensamento 

bioético-jurídico que estamos a desenvolver, porquanto seus métodos de salvaguardar 

indivíduos e populações vulneráveis se revelam possíveis meios capazes de enfrentar a 

realidade mistanásica decorrente da colonialidade da vida fortemente presente nos países 

latinos. 

Sendo assim, as propostas dessas escolas bioéticas, que ainda estão em construção, 

embasam e dão suporte ao pensamento bioético-jurídico na busca de caminhos e tendências 

para auxiliá-lo na inibição de fatos e circunstâncias que favorecem a proliferação da 

mistanásia, visando modificar a trágica e atual realidade vivida pelos “condenados da terra” 

e as suas “mortes severinas”.    
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Com efeito, para finalizar a exposição do arcabouço estrutural desse pensamento 

bioético-jurídico será explicitado como estariam firmados nele os direitos humanos em uma 

perspectiva analiticamente crítica e contextualizada com o processo empoderamento-

libertação-emancipação. 

Igualmente, procurar-se-á demostrar como os indivíduos poderão alcançar os bens 

decorrente desses direitos, de modo a usufruírem um viver em sociedade material e 

espiritualmente digno, afastado, por conseguinte, das situações mistanásicas que causam 

morte infeliz, dolorosa, precoce e miserável. 

Nessa perspectiva, convém desde logo ressaltar que os direitos humanos, enquanto 

suporte desse pensamento crítico, estão relacionados a uma concepção histórica de lutas que 

socialmente os constroem e os tornam acessíveis à população que os exige. 

Entretanto, diferentemente da abordagem acima referida, para as concepções 

abstratas44, os direitos humanos possuem como características (1) uma condição etérea, ou 

seja, teriam existência imaterial; (2) uma dimensão absoluta, quer dizer não conquistados, 

mas dados e de uma vez por todas; e, por fim, (3) valeriam eles universalmente tanto no 

espaço quanto no tempo, ou seja, espacialmente os direitos humanos teriam os mesmos 

valores axiológicos em qualquer parte geográfica, independemente dos distintos aspectos 

culturais, econômicos e sociais das populações existentes no mundo; como também seus 

valores e o sentido relacionados e revelados por eles não se modificariam no decorrer das 

épocas (ESCRIVÃO FILHO; SOUSA JUNIOR, 2016).  

Sem embargo, Antonio Escrivão Filho e José Geraldo de Sousa Junior (2016) apontam 

três efeitos que, interligados, decorrem das amplas e hegemonicamente difundidas 

concepções abstratas dos direitos humanos, a saber: os efeitos ilusório; imobilizante e o de 

ordem.  

O efeito ilusório consistiria na situação usual da distância entre direitos 

normativamente previstos e direitos concretamente efetivados, de tal forma que a simples 

previsão legal de um direito substituiria, ilusoriamente, a sua real efetivação (ESCRIVÃO 

FILHO; SOUSA JUNIOR, 2016). 
                                                 
44 Dentre as diversas concepções abstratas alusivas aos direitos humanos destacam-se as seguintes: I) a que os 
concebe em um plano superior, constituídos de uma vez por todas, com validade universal, à espera de que a 
razão humana possa atingir o conhecimento para discernir o que vêm a ser tais direitos e como devem ser 
realizados; II) a que alude os direitos humanos como algo imanente à humanidade, completos, plenos e já 
existentes em si, cabendo aos indivíduos desvendar a sua essência abstrata inserida na realidade; e III) a que 
compreende os direitos humanos como mandamentos abstratos oriundos de uma razão superior e mística, sem 
explicação racional, apresentando-os como universais e absolutos (ESCRIVÃO FILHO; SOUSA JUNIOR, 
2016)  
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Noutras palavras, esse efeito ensejaria a sensação imaginária da efetivação de um 

direito fundamental humano pelo simples fato de este se encontrar legalmente previsto, 

circunstância que, ante essa falsa percepção da realidade, neutralizaria qualquer ação do 

indivíduo em busca da efetividade real desse direito, porquanto, se produz para ele uma 

sensação de satisfação realizada, como se o direito já se encontrasse devidamente efetivado, 

gerando o chamado efeito imobilizante. 

Por outro lado, essa sensação/ilusão de satisfação imobilizante é reforçada 

intensamente por um discurso de uma pseudo ordem e justiça social produzindo o chamado 

efeito de ordem, o qual “reduz a justiça social aos estritos termos e limites do ordenamento 

jurídico, de tal modo que os direitos humanos passam a ser identificados, limitados e 

contidos naquele rol de direitos positivados” (ESCRIVÃO FILHO; SOUSA JUNIOR, 2016, 

p.26). 

Dito de outra forma, o efeito de ordem limita e reduz os direitos humanos a direitos 

que se encontram previstos em dispositivos legais, como se a previsão legal já comtemplasse 

e garantissem todos os direitos humanos existentes de modo que seria inócuo os indivíduos e 

grupos agirem em prol da efetivação dos mesmos, por essa razão 

  
o direito positivado assume a condição de fundamento, enquanto os 
processos de lutas sociais que produziriam a positivação como 
resultado são retirados da história. É dessa forma, portanto, que se 
constrói uma noção abstrata de direitos humanos, identificando-os com 
princípios e normas jurídicas que, apesar previstas, não estão ao 
alcance dos sujeitos coletivos de direito, ao passo que uma série de 
direitos ainda não previstos, sequer podem ser reivindicados. É certo 
que tal procedimento não ocorre ao acaso. De fato, ao atribuir um 
fundamento abstrato ou meramente formal aos direitos humanos, 
revestido daqueles elementos de dimensão etérea, condição absoluta e 
validade universal, que são, por seu turno, garantidos pelos efeitos 
ilusórios, imobilizantes e de ordem, eleva-se os direitos humanos a um 
nível alheio e dissociado da ação das mulheres e homens que, por 
suportarem cotidianamente situações de opressão e violação de 
direitos, buscam transformar o estado de coisas políticas, econômicas, 
sociais e culturais de opressão (ESCRIVÃO FILHO; SOUSA 
JUNIOR, 2016, p.27). 

 
Verifica-se, portanto, que a concepção abstrata dos direitos humanos que estamos a 

nos referir, afora restringir os direitos humanos ao plano normativo (efeito de ordem) 

provoca a inércia dos sujeitos sociais na busca da efetivação e concretização dos direitos 

humanos (efeito imobilizante), pois os induz à falsa percepção de que estando esses direitos 

normatizados, automaticamente restariam todos efetivados (efeito ilusório). 
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Diante desse cenário, essa concepção alusiva aos direitos humanos não se coaduna 

com o pensamento bioético-jurídico-crítico que pretendemos aqui formular, notadamente 

quando se perscruta avançar nos caminhos para inibir/minorar o fenômeno mistanásico 

através da real concretização dos direitos humanos associados às reflexões da bioética de 

cunho social.  

Dessa forma, entendemos que para garantir a concreta efetividade dos direitos 

humanos colimados com esse objetivo, deve-se compreender que não basta apenas revesti-

los da forma jurídica, mas também concebê-los como um processo contínuo e histórico de 

lutas por parte dos sujeitos sociais na busca dos bens impostergáveis/indispensáveis para um 

viver humanamente digno. 

Nesse sentido, aduz-se que “os direitos humanos são lutas sociais concretas da 

experiência de humanização”. São, em apertada síntese, “o ensaio de positivação da 

liberdade conscientizada e conquistada no processo de criação das sociedades, na trajetória 

emancipatória do homem” (SOUZA JUNIOR, 2000, p. 183). 

Na mesma vertente, Norberto Bobbio assevera que os direitos humanos consistem em 

“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. 5). 

Tem-se, portanto, que os direitos humanos se revelam como processos contínuos de 

lutas pela dignidade, dirigidos à obtenção dos bens materiais/imateriais necessários para um 

viver decente, e, sendo assim, os direitos humanos, mais do que direitos propriamente ditos, 

configuram-se como o resultado de lutas históricas e sociais em prol da dignidade humana. 

Desse modo, os direitos humanos não se configuram unicamente em declarações 

textuais, nem tampouco produtos unívocos de uma determinada cultura, mas consistem em 

meios discursivos, expressivos e normativos que pugnam por reinserir os indivíduos no 

circuito de reprodução e manutenção da vida, de modo a permitir-lhes abrir espaços de lutas 

e de reivindicação. Constituem-se, enfim, em processos dinâmicos que proporcionam a 

abertura e a conseguinte consolidação/garantia de espaços de luta pela particular 

manifestação da dignidade humana (HERRERA FLORES, 2004). 

Em sendo assim, visando promover a conquista dos bens (materiais/imateriais) 

indispensáveis para se viver com qualidade e, portanto, afastado o fenômeno mistanásico, os 

direitos humanos necessitam reiteradamente passar por um processo de lutas sociais, 
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políticas e culturais que implica metodologicamente no exercício da dialética, cuja meta não 

é outra senão um viver digno (WOLKMER, 2016). 

Sob esse influxo, Herrera Flores ressalta que não se pode entender os direitos humanos 

sem aferi-los como parte da luta social na promoção da emancipação humana, de modo que 

para ele: 

Os direitos humanos não são conquistados apenas por meio das normas 
jurídicas que propiciam o seu reconhecimento, mas também, e de 
modo muito especial, por meio das práticas sociais [..] Contextualizar 
os direitos como práticas sociais concretas permite ir contra a 
homogeneização, a invisibilização, a centralização e a hierarquização 
das práticas institucionais tradicionais. Estaríamos, então, diante de um 
“intervencionismo humanitário” levado a cabo pelos próprios atores 
sociais [..] (HERRERA FLORES, 2009, p. 77-78).  

 
Para esse autor, os direitos humanos devem estar inseridos nas lutas sociais pela 

possibilidade de um mundo melhor, em que o capital e sua acumulação sejam substituídos 

por um desenvolvimento instituinte das pessoas e dos povos, sendo essa a base material da 

dignidade humana. Desse modo, na visão dele, ao se falar em direitos humanos deve-se 

correlacioná-los ao comprometimento dos indivíduos na luta pelo acesso aos bens da vida, o 

que se dará mediante o impulsionamento de práticas sociais dirigidas a dotá-los de meios – 

políticos, sociais, econômicos, jurídicos – capazes de construir as condições 

materiais/imateriais para uma vida humana digna (HERRERA FLORES, 2009). 

Assim, a concepção dos direitos humanos acima delineada, ao romper com posições 

abstratas que os concebem separados das lutas sociais, que os enquadram como produtos 

dados de antemão e sem qualquer relação com o agir interventivo dos atores sociais, 

retirando destes a possibilidade de lutarem pelos bens indispensáveis à concretização da 

dignidade humana, sintoniza-se perfeitamente com a proposta do pensamento bioético-

jurídico crítico que estamos aqui a formular. 

É que tal concepção, ao certificar que os direitos humanos não são conquistados 

apenas por meio de normas jurídicas que garantem o seu reconhecimento, mas que tanto eles 

como também a concretização dos bens por eles salvaguardados decorrem de um processo 

contínuo de construção social da realidade mediante o agir das pessoas, demonstra estar 

contextualizada com o processo articulado empoderamento-libertação-emancipação dos 

indivíduos, o qual faz parte da fundamentação do pensamento bioético-jurídico crítico 

proposto.   
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Nesse sentido, o pensamento bioético-jurídico crítico formulado na presente 

investigação fundamenta-se na lógica desenvolvida pela concepção crítica dos direitos 

humanos acima explicitada, a qual compreende os direitos humanos enquanto práxis 

libertadora, expressada nas permanentes lutas dos atores sociais visando resgatar a dignidade 

humana perdida diante um cenário contemporâneo excludente e mortífero. 

Por outro lado, entendemos que, através do processo empoderamento-libertação-

emancipação, os sujeitos sociais poderão encontrar alternativas e meios para lutar em prol 

dos bens indispensáveis a um viver digno, pois, empoderados/libertos/emancipados tomam 

consciência do efeito ilusório, livram-se do efeito imobilizante provocado por teorias 

abstratas, de modo a enfrentarem a perversa e real situação mistanásica circundante.  

Resta claro, portanto, que para os direitos humanos atingirem o propósito inibidor do 

fenômeno mistanásico na sociedade, sua concepção e construção devem partir das lutas e 

reinvindicações dos próprios atores sociais prejudicados por não gozarem dos bens 

materiais/imateriais indispensáveis a um viver digno.  

Não obstante, esse propósito dos direitos humanos dificilmente seria atingido 

isoladamente, daí porque para viabilizar uma existência humana digna, sem marginalização, 

discriminação ou subalternidade, é imprescindível sua interface com as reflexões oriundas 

da bioética de cunho social/contra-hegemônico, como também da indispensável 

interconexão com o processo empoderamento-libertação-emancipação que cria uma 

consciência participativa dos indivíduos conforme explicitado ao longo desta pesquisa. 

Na realidade, os debates e as argumentações teóricas promovidas pela bioética social, 

em especial a de proteção e de intervenção, focam exatamente nos conflitos morais em que 

se encontram presentes constantes violações aos direitos humanos, notadamente aquelas 

situações dilemáticas que negligenciam e põem em risco a vida das camadas mais 

vulneráveis da sociedade, sendo este um dos pontos interseccionais entre a bioética e direitos 

humanos, o qual propicia e impulsiona a formulação do pensamento crítico ora teorizado. 

Sem embargo, o elo entre bioética e direitos humanos a partir desse pensamento crítico 

objetiva uma possível transformação do status quo excludente, desigual e mortífero dos 

países do Sul, e sua formulação inicial conduz a uma tentativa para se obterem estratégias, 

inspirações e alternativas visando transformar o cenário perverso que paira nos países do 

Sul, configurando essa uma das razões para a sua proposição. 

Desta feita, a conjugação entre direitos humanos e bioética social, contextualizados 

com o processo articulado empoderamento-libertação-emancipação integra, mas não 
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conclui, o pensamento bioético-jurídico, e, nessa perspectiva unificadora, buscam-se 

tentativas, propostas e possíveis soluções para o enfretamento das diversas situações 

mistanásicas presentes no dia a dia dos seres humanos vulneráveis.   

Assim, o pensamento bioético-jurídico, ante a sua natureza crítica, não possui 

nenhuma pretensão de completude, encontra-se ele em processo permanente de elaboração e 

possui como expectativa semear soluções para um mundo paradoxal, em crise 

paradigmática, onde a vida digna para pessoas e populações vulneráveis se torna 

gradativamente mais inacessível, ao passo que as “mortes severinas” encontram-se 

progressiva e cotidianamente mais próximas.  
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

A finitude da vida humana sempre foi objeto de discussão nos diversos âmbitos da 

Ciência, seja ela relacionada à área biomédica, que busca incessantemente soluções para 

tentar ao máximo evitá-la, ou seja vinculada à área humanística, que visa debatê-la e 

socialmente refleti-la. 

No âmbito humanístico, verificou-se que a morte é bioeticamente analisada sob dois 

enfoques, um individual, em que estariam inclusas a eutanásia, a distanásia e a ortotanásia, e 

outro de cunho coletivo: a mistanásia. 

Com efeito, apesar de essas quatro formas de morrer integrarem os estudos bioéticos, 

constatou-se que é no aspecto individual e clínico que amplamente se discute essa temática, 

porquanto a maioria das referências acadêmicas abordam questões alusivas aos cuidados 

paliativos do enfermo terminal e à ética médica diante dele, bem como sobre morte assistida 

e humanização no processo de morrer, de modo que parcas são as publicações que debatem 

e investigam a morte no aspecto coletivo e social, muito embora, conforme evidenciado ao 

longo deste trabalho, acontecimentos histórico-mistanásicos terem sido decisivos para a 

eclosão da bioética enquanto área do conhecimento, como o genocídio nazista ocorrido na 

Segunda Grande Guerra e os experimentos cruéis praticados nos Estados Unidos, através 

dos quais  diversos seres humanos tiveram suas vidas ceifadas em nome da ciência. 

Sem embargo, foi em razão das diversas e constantes violações à vida de inúmeros 

seres humanos em pesquisas clínicas, que se fez necessário o surgimento de um instrumento 

epistemológico que viesse não somente a refletir e a questionar a potencialidade de abusos 

de médicos/pesquisadores nessas práticas, mas, principalmente, protegesse a vida e a 

integridade física de indivíduos hipossuficientes, cuja dignidade resultava degradada por 

esses ensaios e experimentos pseudocientíficos. 

Diante desse cenário, a bioética desponta como área do saber e, lastreada no modelo 

principialista “made in USA”, que possui como base quatro princípios – autonomia, 

beneficência, não-maleficiência e justiça – torna-se hegemônica, mundialmente difundida, e, 

voltando-se para uma concepção clínico-individualista, distancia-se das questões 

macrossociais pertinentes à vida humana, dentre elas a fome, a violência e, por conseguinte, 

a morte social. 

Por outro lado, o acelerado desenvolvimento biotecnológico fez com a bioética “Made 

in USA”, então denominada neste trabalho de Bioética Clínica, tivesse seu foco direcionado 
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para os impactos éticos de procedimentos médicos inovadores, como, por exemplo, aqueles 

alusivos à reprodução humana assistida e a transplante de órgãos,  olvidando-se das 

situações macrossociais que há anos persistem no cotidiano coletivo e colocam em risco à 

integridade física e a vida de diversas pessoas, levando-as à morte, notadamente aquelas que 

vivem  em condições indignas nos países periféricos. 

Nesse contexto, a bioética hegemônica ao ser “transplantada” para terras latinas, foi 

sendo, aos poucos, academicamente assimilada e institucionalmente consolidada nos moldes 

norte-americanos voltados à análise dos conflitos morais clínicos para, em seguida, ser 

gradativamente desconstruída e reconstruída consoante a realidade latina, e, desta forma, 

corrigir desacertos na construção teórica aqui implantada, a qual, ante a sua percepção 

restrita ao campo médico e de pesquisas biotecnológicas, desconsiderava à conflitualidade 

moral de sociedades onde prevalece pobreza, exclusão/injustiça social e demais elementos 

fomentadores de uma cultura maciçamente mortífera presente em solo latino. 

Sob esse influxo, desenvolveu-se no Brasil movimento bioético contra-hegemônico no 

qual integram diversas Escolas bioéticas, as quais foram explicitadas ao longo desta 

pesquisa45, e que, conforme se constatou, integram as chamadas teorias críticas bioéticas, 

visto que buscam ampliar o espectro das reflexões acadêmicas bioéticas para uma 

perspectiva social e ressonante com a realidade periférica latina, em particular, a brasileira. 

Desse modo, é através dos aportes teóricos desenvolvidos por essas Escolas bioéticas 

brasileiras, que a Bioética Clínica hegemônica, caracterizada por um bios socialmente 

asséptico e um ethos marcadamente individualista, passa a ser substituída pela Bioética 

Social, de natureza contra-hegemônica lastreada em um bios humanista, socialmente 

comprometido, e um ethos solidário e coletivo.  

Nesse aspecto, a Bioética Social, conquista espaço nos estudos bioéticos e, alargando 

o horizonte de atuação dessa área do conhecimento, permite a inserção no debate acadêmico 

de diversas situações dilemáticas sociais, dentre elas, a mistanásia. 

Por seu turno, a mistanásia, conforme evidenciado nesta investigação, trata-se de 

neologismo oriundo da bioética brasileira, e corresponde a uma morte miserável e dolorosa 

de inúmeras pessoas que, em razão de determinados elementos, fazem com que suas vidas 

sejam ceifadas precocemente. 

                                                 
45 Bioética da Teologia da libertação; Bioética Crítica de inspiração feminista; Bioética feminista e anti-racista; 
Bioética de Proteção e Bioética de Intervenção. 
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Sendo assim, considerando a gênese brasileira dos seus estudos, bem como partindo da 

premissa que são múltiplos os fatores que, conjugados ou não, fomentam e a disseminam na 

sociedade, estipulou-se como objetivo da presente pesquisa analisar a mistanásia sob o 

enfoque da violência brasileira, para, delineando-se o perfil da sua vítima no Brasil, tornar 

evidente e materializada uma das faces dessa morte social provocada em nosso país. 

Nesse sentido, caracterizou-se quantitativamente a população brasileira no tocante ao 

sexo, cor/etnia, faixa etária, alfabetização, para, logo em seguida, analisar a dinâmica dessa 

população diante da mortalidade geral, por causas externas e, finalmente, pela violência. 

Examinando os dados oficiais coletados e diante dos resultados obtidos, bem como 

considerando os maiores índices de óbitos para as variáveis de sexo/gênero, etnia/cor, 

alfabetização, faixa etária e Unidade Federativa, concluiu-se que, durante a década 

compreendida entre 2005 a 2014, o perfil da vítima da mistanásia brasileira proveniente da 

violência vem do nordeste brasileiro, porquanto a taxa média dessa mortalidade maior 

encontra-se no Estado de Alagoas; é do sexo masculino, apesar da população brasileira ser 

predominantemente feminina; é eticamente negra; alfabetizada e se encontra na faixa etária 

entre 15 a 29 anos. 

Nessa perspectiva, constata-se que, nos termos em que foi proposta, a investigação 

demonstra ter alcançado o seu objetivo, pois, conforme se aferiu, delineou-se o perfil da 

vítima da mistanásia brasileira e materializou-se a sua face ante um dos seus fatores que a 

suscitam, qual seja, a violência brasileira. 

Ademais, na busca de possíveis vias de enfrentamento das diversas situações 

mistanásicas, como também considerando a significativa projeção acadêmica da Bioética 

Social com a promulgação da Declaração Universal sobre Bioética e Direitos Humanos pela 

Unesco, indagou-se como juntos a bioética e os direitos humanos poderiam se constituir em 

um instrumento de intervenção nos fatos geradores da mistanásia. 

Diante desse questionamento, verifica-se que, nos moldes hegemônicos norte-

americanos em que foi formulada, a bioética não continha a dignidade humana em sua 

fundamentação principiológica, mas o princípio do respeito às pessoas, intitulado e 

amplamente difundido como princípio da autonomia, e, somente com o advento da 

Declaração Universal sobre Bioética e Direitos Humanos, foi que a dignidade humana 

passou a ser um dos princípios orientadores do campo de estudo bioético, circunstância que 

aproximou bioética e direitos humanos.  
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Igualmente aferiu-se que, ao ser incorporada aos estudos bioéticos, a dignidade 

humana não somente fortaleceu e respaldou as reflexões da Bioética Social, mas permitiu a 

expansão do atuar bioético para além da seara clínica, não restrita aos conflitos morais 

individuais, de modo a abarcar situações dilemáticas de cunho coletivo, dentre elas, a 

mistanásia.  

Por outro lado, depreendeu-se que os direitos humanos não se constituem 

simplesmente em algo que é normativamente dado, mas que se constrói constantemente 

através de lutas sociais em prol do acesso igualitário e não hierarquizado aos bens 

indispensáveis para que as pessoas possam viver dignamente, afastadas de condições, fatores 

e elementos que ceifem precoce e dolorosamente suas vidas. 

Assim, compreendendo-se que um dos caminhos para inibir o surgimento de situações 

mistanásicas se dá através do esforço coletivo dos próprios indivíduos passíveis de sofrerem 

seus efeitos mortais, concebeu-se nesta pesquisa o pensamento bioético-jurídico crítico 

composto pela intersecção entre a Bioética social e os direitos humanos contextualizados 

com o processo de empoderamento-libertação-emancipação46 dos sujeitos sociais, que 

possivelmente venham a figurar em potenciais vítimas do fenômeno mistanásico. 

Nesse aspecto, conforme explicitado ao longo deste trabalho, o pensamento ora   

formulado configurou-se como crítico em razão do seu propósito em buscar alternativas para 

transformar a realidade suscitadora da mistanásia, enfrentando-a; caracterizou-se bioético 

porque se lastreia nas reflexões advindas da Bioética social, em particular, das Escolas 

bioéticas brasileiras da proteção e intervenção; e se afigurou como jurídico porque 

idealizado tendo como parâmetro os direitos humanos sob uma perspectiva crítico-dialética 

e interconectada com o processo de empoderamento-libertação-emancipação dos atores 

sociais. 

Assim, como resposta ao questionamento formulado de como juntos a bioética e os 

direitos humanos poderiam se constituir em um meio inibidor das situações mistanásicas, 

demonstrou-se, na presente investigação, que é através das confluências entre as reflexões 

bioéticas de cunho social e os direitos humanos concebidos sob uma perspectiva crítica, com 

                                                 
46 Nesse processo articulado tem-se o empoderamento a capacidade do indivíduo, sem violar direito de outrem, 
decidir ser autonomamente o que almeja, existir como bem entender, expressar sua vontade livremente e viver 
dentro das suas escolhas; a libertação na conscientização crítica da realidade por parte dos autores sociais com 
vistas a enfrentar circunstâncias que os oprimem, inferiorizam e não raramente os matam; já a emancipação 
corresponderia a faculdade que permite os sujeitos enxergarem a si e aos outros dentro do contexto social  no 
qual se encontram inseridos, possibilitando-os identificar possíveis situações os oprimem,  e, desta forma, se 
defenderem de estruturas que insistem em inferiorizá-los, depreciá-los e subjugá-los. 
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a imprescindível consciência participativa dos atores sociais, que se poderá viabilizar uma 

existência humana digna, afastada de fatores que conduzem à mistanásia, logo,  inibindo a 

sua ocorrência.  

Nesses termos, constata-se que a bioética e os direitos humanos ao semearem juntos 

soluções a fim de que pessoas vulneráveis “vivam” e não somente “sobrevivam”, 

proporcionam possibilidades e alternativas para que lhe sejam asseguradas condições 

indispensáveis a um viver humano social digno, salvaguardando-as de um morrer coletivo, 

cruel e antecipado. 

Desta forma, resta evidente que um dos grandes desafios contemporâneos da bioética e 

dos direitos humanos para a América Latina, não se encontra em laboratórios de pesquisa 

biotecnológicos, nem nos avanços das ciências alusivos à clonagem ou à reprodução humana 

assistida, mas sim nas ruas, nos logradouros, na injustiça social, na vida sofrida, massacrada 

e espoliada, na indiferença e na falta de humanidade que acarreta a inversa e perversa 

equação dicotômica desigualdade a mais/solidariedade de menos, cujo resultado é 

indiscutivelmente um só: a morte social, precoce, infeliz e dolorosa.  
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