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Apresentação

O colégio Nossa Senhora da Graça é uma
das instituições mais renomadas na Mata
Centro do estado de Pernambuco. Com
tradição há mais de 90 anos contribuindo
para a formação educacional da região, o
objetivo de sacrificar-se e consagrar-se
inteiramente à juventude é um elemento
crucial a este carisma expandido pelo
mundo. A poucos dias do bicentenário,
prova-se que “aprender e transformar
juntos” é o nosso propósito. Sendo assim,
Nossa escola prova que a formação humana
integral é um dos nossos objetivos.

4



IJS na Escola – IISSN 2764-992X

Tópico 1

Alunos dos 9º anos do Ensino Fundamental II, coordenados pelo professor 

Elias Ancelmo.

Autor para correspondência – eliasancelmoo19@gmail.com
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Fotos do evento
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Tópico 1

Cordel Interdisciplinar –Química. 

Autores: João Pedro Silva Santos, Agatha Fabielly Ferreira de Amorim, 

Júlio César Freitas de França e Rayssa Sette Valadares

Orientador: Allyson Rodrigo de Oliveira Lopes

Autor para correspondência: allysonlopes85@gmail.com

Literatura de cordel
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Cordel – O atomismo em cordel 

Modelo atômico

É com grande satisfação

que abordo esse tema

a história do atomismo

em versos nesse poema

foi em uma época bem distante

e também muito abundante

em indagações e dilemas inspirantes.

[...]

O berço da humanidade é a Grécia 
lá nascia-se para pensar.
E quem diga o filósofo Aristóteles 
Que foi logo a divulgar 
Que tudo na terra era feito de
quatro elementos:
Terra, Água, Fogo e Ar.

Aí contribuíram bastante, esses dois
foram além: 
Leucipo e Demócrito
pensaram como ninguém

Formando uma hipótese 
de que tudo era formado 
por partículas indivisíveis
que deram o nome de átomo

[...]

Vamos falar dos modelos atômicos
e os cientistas que os idealizaram?

O primeiro foi John Dalton,
que foi logo a divulgar
que o átomo era maciça, indivisível
e inquebrável, conhecido
como bola bola de bilhar.

[...]

Enquanto isso Rutherford deu a ideia
do modelo a falar
modelo planetário com órbitas circulares
logo em seguida veio Bohr para aprimorar
esses
modelos exemplares.
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Tópico 2 Itinerário Formativo – Ciências
Investigativas
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Tópico 2

Síntese acerca da
Alienação Parental e
sua respectiva Lei –
Uma revisão da
literatura

Alice Lima Campêlo, Djennyfer Sandrelly da Silva Lima, Isabele Amorim Gomes 
de Oliveira, Maria Eduarda Alencar Arraes Couto, Lucas Cirilo Santos Silvestre, 
Lizandra Cavalcanti de Oliveira, Allyson Rodrigo de Oliveira Lopes

Autor para correspondência – allysonlopes85@gmail.com 13
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Introdução

A Alienação Parental (AP) ou

Síndrome de Alienação Parental (SAP) é

uma espécie de violência e distúrbio

psicológico que acomete crianças e

adolescentes. Definida desta forma

durante as décadas de 1980 e 1990 pelo

psiquiatra Richard Gardner e Douglas

Darnall, ela pode ser notada em situações

que haja disputas entre pais ou parentes

pela guarda de crianças em tribunais de

justiça.

Referente a isso, houve em 2014

um caso que ficou muito famoso sendo

chamado de "caso Bernard". Nele, o

menino Bernardo ao perder a mãe

continuou sob a tutela do pai, que o

proibiu de ter contato com seus avós,

grande indício de AP e como resultado: a

síndrome se desenvolveu e o menino

acabou sendo morto pelos próprios

responsáveis.

Essas situações ocorrem quando

um dos pais "ensina" o filho a romper

uma relação afetiva com o outro cônjuge,

gerando intensa ansiedade e medo do

cônjuge. Uma doutrinação e lavagem

cerebral para fazer com que menores

contribuam sob a difamação de outros.

Este objeto ganhou destaque e vem sendo

identificado nos tribunais brasileiros

desde 2010, ano em que foi sancionada a

lei de n° 12.318, que prevê uma punição

ao alienador.

O objetivo desta pesquisa é em

geral analisar o conhecimento da

Alienação Parental e sua respectiva lei.

Metodologia
Para o presente trabalho fora

realizado uma pesquisa e seleção de

artigos, estes já registrados e trabalhados.

Foram utilizados como critérios: (a)

período (a partir de 2011 a 2021), (b)

idioma brasileiro, (c) pesquisas que

levantassem o âmbito jurídico em questão.

Os bancos de dados selecionados:

SciELO, Google acadêmico e Conteúdo

Jurídico. Portanto, os estudos foram

excluídos quando: (a) datavam de antes de

2011, (b) estavam em idioma estrangeiro,

(c) não tratavam do conceito jurídico da

Alienação Parental.

Resultados e

discussão

A partir das pesquisas foram

encontrados 21.000 artigos referentes ao

tema, os quais foram excluídos 5.000

devido ter uma data excedente do limite.

Dos restantes foram exclusos 1.000 por

terem idioma estrangeiro, após isso

restaram 15.000 os foram escolhidos

três, de acordo com as ordens da

instituição CNSG, dois da SciELO e um de

conteúdo jurídico (Quadro 1).

Quadro 1. Artigos selecionados na pesquisa.

A alienação 

parental

Cláudia Mara de 

Almeida Rabelo 

Viegas e

César Leandro 

de Almeida 

Rabelo

2011 Instituto da 

alienação 

parental

Síndrome de 

alienação 

parental: da 

teoria Norte-

Americana à 

nova lei 

brasileira

Analícia 

Martins de 

Sousa e Leila 

Maria Torraca 

de Brito

2011 Síndrome de 

alienação 

parental

Estudos 

Documentais 

sobre Alienação 

Parental: Uma 

Revisão 

Sistematica

Ricardo P. 

Oliveira e Lúcia 

Cavalcanti de 

Albuquerque 

Williams

2021 Alienação 

parental como 

violência 

psicológica
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A Síndrome de Alienação Parental (SAP)
foi um termo científico proposto por
Richard Gardner, em 1985, para
denominar as situações em que a mãe ou
o pai induz a criança a romper os laços
afetivos com o outro cônjuge, criando
fortes sentimentos de ansiedade e temor
em relação ao outro responsável. Esse
caso é muito comum nos divórcios, em
que o genitor fica popularmente
“fazendo a cabeça” do filho contra o
outro genitor, utilizando-se de estratégias
como: Campanhas denegritórias,
negativas, falsas e de injúria.

Torna-se muito comum às crianças

envolvidas na SAP temerem somente o

genitor alvo, ficando inseguras quando

não estão na presença do genitor

influenciador, como na casa de amigos ou

de parentes. De acordo com o próprio

Gardner, “o medo da criança foca sobre o

genitor alienado, já a criança com

distúrbio de ansiedade de separação tem

medos focados na escola, mas que se

espalham a muitas outras situações e

destinos” (GARDNER, 2009). Quanto

aos
Quadro 2. Critérios de análise e conclusão da

presença ou não de AP, informados por

Richard A. Gardner e citado por François

Podevyn.

É importante analisar brevemente o
contexto jurídico relativo ao divórcio,
para que haja uma melhor compreensão
da sua relação com a AP. Pois, o jurista
literato, Paulo Lôbo, em seu livro “Direito
civil – famílias” tem levantado essa
discussão acerca do abandono afetivo,
alegando ser um elemento chave para o
entendimento da alienação parental.
O abandono afetivo é o que se pode
compreender como a ausência ou
objeção dos deveres jurídicos de
paternidade, conforme consta na
Constituição Federal e demais legislações,
segundo cita (PAULO LÔBO, 2017, p.302).

A negligência, no entendimento jurídico
pátrio, é mais comum na figura do pai,
que se contenta em apenas pagar as
contas e trazer alimento para a mesa,
afastando-se assim do filho, causando
frustrações, humilhações e dores
psíquicas que acabam por gerar
condições patológicas graves, como a
própria SAP.

No artigo 227 da Constituição Federal
consta que é dever da família zelar pelo
bem-estar dos seus filhos, garantindo a
eles a vida, a liberdade, a
profissionalização, a cultura e
principalmente colocá-los a salvo de
qualquer forma de discriminação, ou
violência. A partir disso é perceptível a
importância da presença da afetividade a
fim de garantir todos esses direitos.

Emparelhado a isso, encontramos na
legislação, diversos casos de filhos que
reivindicaram na justiça o amor, afeto e
atenção de seus pais, que desde o
nascimento de seu filho não se fizeram
muito presentes e não acompanharam o
desenvolver da criança. Muitos desses
casos tiveram resultados positivos, e
outros não. Mas o que se deve atentar
nessa realidade afetiva é que cada vez
mais os valores familiares vão sendo
deixados de lado, onde a família vai
perdendo o principal laço familiar que é o
amor, gerando assim instabilidade
emocional e mental, além de conflitos,
desembocando na alienação parental.

A obstrução do contato: o alienador busca 

obstaculizar o contato do não-guardião 

com o filho e se utiliza os mais variados 

meios tais como interceptações de 

ligações e de cartas.

As denúncias falsas de abuso: é a mais 

grave delas, que o guardião pode fazer 

seria colocar na cabeça da criança a ideia 

de que o outro genitor estaria abusando 

sexualmente ou emocionalmente dela.

A deterioração da relação após o 

divórcio: o rompimento da relação 

conjugal faz com que o alienador projete 

nos filhos toda a frustração da separação, 

persuadindo a criança a se afastar do não 

guardião

A reação de medo: a criança passa a 

protagonizar o conflito dos pais e por 

medo do guardião voltar-se contrai si a 

criança se apega a esse e afasta do outro.
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Observa-se uma variabilidade de análises

e resultados devido aos diferentes

objetivos dos artigos em questão.

VIEGAS; RABELO (2011),

corroboraram com SOUSA; BRITO

(2011) tiveram como foco principal o

aspecto jurídico e constitucional da

psicopatologia, trazendo uma análise

profunda da lei e suas categorias

construídas, além de critérios e estágios de

desenvolvimento da síndrome.

Enquanto que, Oliveira; Williams (2021)

fizeram uma análise resumida do que

concerne o geral da temática, tanto

tratando do âmbito psicopatológico

quanto do jurídico.

O presente artigo trata que a afetividade é

um dos princípios do direito da família

brasileira, implícito na Constituição,

explícito e implícito no Código Civil e nas

diversas outras regras do ordenamento.

Sendo assim, conclui-se que os princípios

que estruturam o ordenamento geram

consequências concretas por sua marcante

função na sociedade. E não restam

dúvidas de que a afetividade constitui um

código forte no Direito Contemporâneo,

gerando alterações profundas na forma de

se pensar a família brasileira.

Com esse estudo, há o interesse em

difundir esse assunto tão comum. Com

isso, há a preocupação na resguarda dos

direitos dos filhos manipulados,

assegurando seu desenvolvimento

psíquico e emocional, de modo que

consigam superar esse obstáculo e se

tornem aptos a conviver socialmente. O

genitor alienante coloca seus interesses à

frente dos da criança ou do adolescente,

não percebendo que dessa forma acaba

prejudicando os filhos e deixando de

exercer suas funções como responsável

legal, e, além disso, o de pai e mãe, que

seria de zelar, cuidar, educar, dar carinho,

atenção e amor.

Infelizmente a alienação parental é

comum hoje em dia. Na maioria das vezes

o argumento do genitor é o bastante para a

criança distanciar-se do outro genitor,

impedindo de realizar até mesmo visitas.

Esse tipo de relacionamento pode mudar o

processo de amadurecimento da criança a

tornando ansiosa, manipuladora,

mentirosa. O jovem sofre e se sente

angustiado pela própria família,

prejudicando não apenas a infância, mas

também a vida adulta, e isso destrói o

psicológico das vítimas.

Conclusão

A coletânea de dados foi feita com

fundamento em conceitos judiciais e

psicológicos voltados à pesquisa a

respeito da alienação parental. Visto que

ao serem pesquisados artigos produzidos

apenas pelo Brasil, o resultado é

devidamente limitado, notando-se que o

financiamento aprofundado sobre

determinadas pesquisas não é visado pela

maioria. Dessa forma, uma vez que o

resultado é mínimo a respeito dessas

pesquisas, procuramos dar mais enfoque

para o afloramento de seu reconhecimento

em devidas áreas, para que com o tempo

ocorra seu adequado triunfo.
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Tópico 3 Trabalho de conclusão do

Ensino Médio (TCM)

Aproximar o ensino médio do ensino superior
também é uma das incumbências presentes na BNCC.
Ao passo que o discente se torna protagonista em suas
escolhas ao optar a sua área de atuação (itinerários
formativos), a escola oportuniza a construção de
projetos de vida. Nesse interim, na 3ª séria do ensino
médio, o projeto TCM vem colaborar com esta
proposta a fim de aproximar a realidade que será
vivenciada no novo nível de ensino. Dividido em
equipes e sob a orientação de professores das diversas
áreas do conhecimento, os alunos constroem na
perspectiva da análise de problemáticas sociais, textos
científicos com fito de relevância social para a
formação de um mundo mais empático, reflexivo e de
responsabilidade ambiental.
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Tópico 3

Abraão de Oliveira Barreto, Dairla Maiane Alves Ataíde, Giovana Portela 

Farias Varela, Maria Evellyn Sobral de Barros, Gleiciele de Oliveira Silva 

Souza, Allyson Rodrigo de Oliveira Lopes

Autor para correspondência – allysonlopes85@gmail.com

O AUMENTO DOS CASOS DAS
CRIANÇAS COM TRANSTORNO DO
ESPECTRO AUTISTA NO BRASIL
APÓS A PANDEMIA DA COVID-19
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Introdução
O Transtorno do Espectro Autista

(TEA) é um transtorno do

neurodesenvolvimento que existe desde

o nascimento ou na primeira infância. Em

1943, o psiquiatra americano Leo Kanner

(Maria Fernanda; SANTO, Antónia Maria

Espírito, 1983) isolou um conjunto de

comportamentos característicos de um

grupo de doze crianças. Ele notou seu

isolamento extremo e um desejo

obsessivo com transtorno do espectro

autista apresentam déficits na

comunicação ou interação social, alguns

padrões comportamentais específicos,

mas alguns serão afetados, enquanto

outros serão menos afetados. A causa do

autismo permanece desconhecida, mas

as pesquisas se concentram mais em

questões genéticas.

Resumo
Devido à pandemia de Covid-19, a lenta

inclusão escolar no passado está agora

revivendo sua história de exclusão de pessoas

com deficiência. Isso se deve ao impasse em

que prevalecem na conjuntura atual as

garantias do direito básico à saúde

relacionado ao direito à educação, em razão

das medidas de distanciamento social para

conter a propagação da doença. Essas

medidas aumentam sobremaneira a

desigualdade educacional na implantação do

ensino a distância emergencial justamente

por não ser planejado para atender às

peculiaridades do processo de inclusão, e a

discussão se complica quando se trata da

inclusão estudantil. O fato de apenas um

artigo sobre a temática de alunos com

transtornos do espectro autista na pandemia

ter sido encontrado em periódicos publicados

ressalta a necessidade de novas publicações

na área para que possam ser úteis no

desempenho educacional e na mentoria

fornecer subsídios acadêmicos para esses

alunos na atualidade e no futuro pós-

pandemia.

Palavras-chave: Covid-19; deficiência;

inclusão estudantil; transtorno do espectro;

pós pandemia; autismo.

Estudos científicos evidenciam que não

possuem medicamentos específicos para o

diagnóstico do autismo, porém o consumo de

medicamentos não indicados a mulheres grávidas

pode influenciar em problemas nas crianças. Outro

ponto a ser levantado, é a questão da genética dos

pais, que se mostra um percentual elevado de genes

com alterações que poderão resultar no

desenvolvimento de autismo na transmissão ao

filho (LEITE; MEIRELLES, 2015).

O movimento para inclusão de crianças com

Necessidades Educativas Especiais (NEE) na escola

tem ocorrido mundialmente. Desde a década de

1990, com a Declaração de Jomtien, também

conhecida como Declaração Mundial de Educação

para Todos (UNESCO, 1990), juntamente com a

Convenção de Direito da Criança (UNESCO, 1988) e

a Declaração de Salamanca (UNESCO, 1994),

estabeleceu-se que toda pessoa (criança, jovem e

adulto) deveria usufruir das oportunidades

educacionais voltadas às suas necessidades de

aprendizagem. Assim, como as pessoas com

deficiência requerem atenção especial, devem ser

tomadas medidas que garantam a igualdade de

acesso à educação a elas como parte integrante do

sistema educacional (CABRAL; MARIN, 2017).
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Embora não existam estatísticas oficiais, para

alguns profissionais, é evidente o aumento do número de

crianças diagnosticadas com autismo durante a

pandemia. Esse aumento ocorreu mesmo durante o

distanciamento social, em que apenas usávamos

consultas. Com a reabertura gradual das clínicas, houve

uma alta demanda de famílias que estavam em

investigação diagnóstica e outras que já vieram com o

diagnóstico fechado. Esse aumento durante a pandemia

da covid-19, ocorreu porque as famílias passavam mais

tempo com seus filhos e, a partir daí, perceberam déficits

e diferenças de comportamento em outras crianças da

mesma faixa etária (CANDIDO, 2021).

O presente estudo refere-se a uma revisão

sistemática, cujo objetivo foi conduzir a uma análise do

aumento de casos das crianças com Autismo antes da

pandemia do vírus da COVID -19 e como esse caso

permanece pós-pandemia.

O Autismo e sua relação com a Biologia

O autismo pode estar associado a uma série de

sintomas, sendo considerado um transtorno do

desenvolvimento. Ele se manifesta de diferentes

maneiras e, por isso, é chamado de espectro do autismo.

Pode variar de um nível mais leve de força de vontade a

um nível mais alto. O autismo infantil é caraterizado por

anomalias qualitativas com dificuldades nas aptidões

sociais e de comunicação e exibe atrasos globais no

desenvolvimento, além de comportamentos repetitivos e

interesses estereotipados limitados. Prejudica

principalmente a linguagem o comportamento e a

sociabilidade e não sinaliza necessariamente retardo

mental. Estudos sinalizam que a doença ocorre em

meninos três a quatro vezes mais frequentemente do que

em meninas (BOSA, 2006).

No cérebro de pessoas autistas a comunicação

entre os neurônios é interrompida, o que dificulta o

processamento dos dados. Revela principalmente

alterações no corpo caloso, responsável por facilitar a

comunicação entre os dois hemisférios cerebrais, a

amígdala, responsável pelo comportamento social e

emocional, e o cerebelo, envolvido em atividades

motoras, como equilíbrio e coordenação. O encéfalo

autista também contém dois neurotransmissores

importantes: serotonina e glutamato (RODRIGUES; CRUZ,

2019).

Metodologia

Para a construção deste artigo, foi empregada

uma estratégia qualitativa de abordagem, com auxilio da

técnica de documentação indireta , através de pesquisas

bibliográficas e documentais, para conferir autenticidade

aos levantamentos, no decorrer deste escrito.

O presente artigo, demonstra a questão do

aumento de casos do Autismo em crianças antes do

período de pandemia da COVID-19 e como esse caso

prevalece nos dias de hoje, por meio do método

pesquisa, que se enquadra como exploratória, a qual tem

como finalidade o aprofundamento do conhecimento

sobre o assunto em ênfase.

Resultados e discussão
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Segundo o DSM-IV (Manual diagnóstico e

estatístico, 1994) para se diagnosticar o Autismo é

necessário identificar pelo menos seis critérios

comportamentais, dois em 1, e pelo menos um em 2 e 3,

nos “três agrupamentos de distúrbios na interação social,

comunicação e padrões restritos de comportamento e

interesses.” (Klin, 2007). Gadia, Tuchman, Rotta (2004)

apresentam os critérios diagnósticos para o distúrbio

autista, segundo o DSM-IV, da seguinte forma:

1) Déficits qualitativos na interação social, manifestados

por: Dificuldades marcadas no uso de comunicação não-

verbal; Falhas do desenvolvimento de relações

interpessoais apropriadas no nível de desenvolvimento;

Falha em procurar, espontaneamente, compartir

interesses ou atividades prazerosas com outros; Falta de

reciprocidade social ou emocional.

2) Déficits qualitativos de comunicação, manifestados

por: Falta ou atraso do desenvolvimento da linguagem,

não compensada por outros meios (apontar, usar

mímica); Déficit marcado na habilidade de iniciar ou

manter conversação em indivíduos com linguagem

adequada; Uso estereotipado, repetitivo ou

idiossincrático de linguagem; Inabilidade de participar de

brincadeiras de faz-de-conta ou imaginativas de forma

variada e espontânea para o seu nível de

desenvolvimento.

3) Padrões de comportamento, atividades e interesses

restritos e estereotipados: Preocupação excessiva, em

termos de intensidade ou de foco, com interesses

restritos e estereotipados; Aderência inflexível a rotinas

ou rituais; Maneirismos motores repetitivos e

estereotipados; Preocupação persistente com partes de

objetos. É importante salientar que os quadros autísticos

podem incluir outros tipos de distúrbios invasivos do

desenvolvimento. Isso é feito a partir de um diagnóstico

diferencial.

É importante que o planejamento do tratamento

seja estruturado de acordo com as etapas da vida do

paciente e em sintonia com a família. Bosa (2006)

acredita que o tratamento com crianças pequenas

deveria priorizar a terapia da fala, o estímulo na interação

social e linguagem e a educação espacial. Com

adolescentes autistas, “os alvos seriam os grupos de

habilidades sociais, terapia ocupacional e sexualidade.”Já

com os adultos autistas, o foco deveria ser as questões de

opções de moradia e a tutela (BOSA, 2006).

Autismo e Família

Os pais são pessoas que convivem e cuidam de

membros com autismo; as famílias têm dificuldade de

acessar as redes de apoio e os limites familiares têm

pouca permeabilidade às relações com outros sistemas

sociais; emoções negativas estão presentes quando os

filhos são diagnosticados; falta de apoio familiar de

origem antes e depois diagnóstico; reestruturação

familiar em diferentes fases do ciclo de vida; papéis

familiares claros em que os membros podem

desempenhar diferentes papéis; relações fraternais

permeadas de autismo cooperação e aceitação (BOSA,

2006).

Os pais constataram que o estresse familiar

estava associado aos seguintes fatores: sintomas de

autismo, estigma social, falta de tempo para si e para

outros membros da família, falta de lazer. As famílias
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encontraram recursos para superar o estresse familiar:

Deus, a união, a companhia dos filhos e o conhecimento

sobre o autismo. As dificuldades relacionadas ao

tratamento citadas pelas famílias foram: exercício, custo

e discordância entre os profissionais (MAIA, 2018).

Os pontos positivos do tratamento estão

relacionados a mudanças e controle de comportamentos

autistas e atividades de vida diária. Além da coleta de

dados, a utilização de grupos multifamiliares também

promove o espaço para as famílias expressarem seus

sentimentos, principalmente a comunicação entre os

familiares, o que favorece a integração e ampliação das

redes de apoio familiar. Os métodos utilizados

mostraram-se suficientes para atingir os objetivos

propostos, e a abordagem sistêmica proporcionou um

melhor entendimento da dinâmica das famílias

envolvidas no estudo.

Indubitavelmente, as famílias que se encontram

em circunstâncias especiais, promotoras de mudanças

nas atividades de vida diária e no funcionamento psíquico

de seus membros, deparam-se com uma sobrecarga de

tarefas e exigências especiais que podem suscitar

situações potencialmente indutoras de estresse e tensão

emocional. O estresse constitui-se como uma reação

psicológica, cujas fontes podem ser oriundas de eventos

externos ou internos. De acordo com Lipp e Guevara

(1994), o estresse pode provocar tanto sintomas físicos

como psicológicos. Os possíveis efeitos psicológicos das

reações ao estresse são: ansiedade, pânico, tensão,

angústia, insônia, alienação, dificuldades interpessoais,

dúvidas quanto a si próprio, preocupação excessiva,

inabilidade de concentração em assuntos não

Relacionados com o estressor, inabilidade de relaxar,

tédio, ira, depressão e hipersensibilidade emotiva

(FÁVERO; SANTOS, 2005).

Aumento de casos de autistas no Brasil

Embora o autismo não seja uma doença

infecciosa, existe um termo para a "epidemia de

autismo", aludindo a um aumento dramático no número

de casos em um curto período de tempo. De modo geral,

esse aumento deve-se a mudanças na forma como a

psiquiatria passou a descrever e classificar um conjunto

de comportamentos e traços que antes estavam

presentes em populações com certa frequência,

ampliando a classificação nesta psiquiatria de Casos sob

Apelido. Especula-se também que a epidemia seja

resultado de uma reconfiguração da rede de atenção a

essa população, a partir da desinstitucionalização da

deficiência mental nos Estados Unidos no final da década

de 1960. Esse argumento não aponta apenas para um

substituto para o diagnóstico de retardo mental do

autismo, mas, mais importante, a rede de cuidados que

se forma em torno do autismo tem o efeito de tornar

esse diagnóstico mais visível. Assim, segundo esses

autores, "não foi a epidemia que tornou o autismo visível,

mas a visibilidade do autismo que tornou a epidemia”

(MAIA,2008).
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Figura 1 - Quantidade de casos para cada nascimento (Revista 
Autismo).

No gráfico, mostra-se a quantidade de casos de

autismo durante os anos de 2004 a 2020, em que mostra

que o maior número da prevalência de Autismo é no ano

de 2021.

A tecnologia e o Autismo

Cerca de um terço das pessoas diagnosticadas

com transtorno do espectro do autismo (TEA) são

incapazes de desenvolver a linguagem falada. Os

benefícios da comunicação alternativa (AC) para pessoas

com TEA foram amplamente reconhecidos e podem ser

usados para aumentar a fala limitada ou servir como um

método primário (ou seja, alternativo) de comunicação.

Dispositivos geradores de voz referem-se a uma

variedade de soluções de alta tecnologia, incluindo

dispositivos de comunicação eletrônica dedicados

(comunicadores/sirenes), processadores de texto de

síntese de fala e dispositivos móveis multifuncionais

(como iPads, iPods e tablets Android) carregados com

aplicativos CA ), uma opção viável para pessoas com

autismo. O objetivo deste artigo é validar pesquisas de

alta tecnologia sobre comunicação e TEA publicadas na

revista Augmented and Alternative Communications que

é o jornal oficial da Sociedade Internacional de

Comunicações Aumentadas e Alternativas (ISAAC),

de 2011 a 2018. Este é um novo campo do conhecimento

que está se desenvolvendo rapidamente no Brasil com

poucas pesquisas. Os resultados dos 15 artigos analisados

mostraram que pessoas com TEA se beneficiaram do uso

de alta tecnologia. Recomendam-se pesquisas futuras na

criação de recursos de comunicação, na intervenção junto

aos usuários e na descrição do repertório oral (SCHIRMER,

2016).

Figura 2. Quantidade de artigos que estudam a tecnologia e
a sua relação com o autismo.

Exemplos do assunto fervilhante do autismo proliferam 

na mídia impressa e audiovisual. No universo ficcional, as 

pessoas com autismo estão aparecendo cada vez mais em 

livros, filmes e programas de TV. Ao longo dos anos 2000, as 

narrativas de não ficção em primeira pessoa também 

ganharam espaço. Além disso, o autismo é cada vez mais 

objeto de atenção e discussão da mídia, na forma de notícias e 

artigos de natureza noticiosa de destaque. Os campos de 

pesquisa em neurociência e políticas públicas certamente estão 

recebendo mais atenção, mas o autismo ainda é uma bagunça 

controversa. A principal delas está, sem dúvida, relacionada à 

etiologia da doença. Por um lado, um número crescente de 

estudos genéticos e de neurodesenvolvimento estão 

procurando biomarcadores que possam auxiliar na detecção
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precoce e no tratamento do autismo. Por outro lado, não

se pode dizer que o transtorno tenha uma causa orgânica

única, nem que as descrições diagnósticas em manuais

como o DSM e o CID sejam suficientes para elucidar sua

ampla apresentação clínica. Assim, além do debate e da

incerteza sobre sua etiologia e tratamento, há marcada

complexidade e heterogeneidade na apresentação do

transtorno - tornando difícil generalizar características

autistas para outros (ROCHA;PROENÇA, 2019).

O Autismo e a COVID-19

As pessoas com autismo, por se adaptarem às

mudanças do neurodesenvolvimento desde o nascimento

ou na primeira infância, podem vivenciar momentos de

irritabilidade diante de interrupções repentinas em seu

cotidiano. Esse fato ocorre devido às dificuldades

causadas pelo transtorno como transtorno de interação

social, devido a limitações na comunicação e alterações

comportamentais como mania, interesse limitado por

coisas específicas e hipersensibilidade sensorial. Com

base nos fatos apresentados, e pela experiência dos

autores na prática profissional, há preocupações sobre o

impacto que esses indivíduos irão vivenciar. Portanto,

este artigo tem como objetivo abordar questões

relacionadas ao impacto do distanciamento social nessa

pandemia causada pelo vírus COVID-19. O distanciamento

social estabelecido pela Organização Mundial da Saúde

para conter a disseminação do coronavírus tende a afetar

exponencialmente as pessoas com transtornos do

espectro do autismo (BARBOSA, 2020).

Figura 3. Comparação da quantidade de casos de autismo entre
os anos de 2020 e 2021.

No gráfico , mostra-se a quantidade de casos de

crianças com autismo durante os anos de 2020 e 2021.

Deve-se lembrar que a pandemia da COVID-19 teve inicio

no ano de 2020, apresentando que 1 a cada 54 crianças

tinha autismo. Já em 2021, durante a pandemia, foi

apresentada que 1 a cada 44 crianças apresentava

autismo. A pandemia influenciou bastante na vida dos

autista, a maioria foi prejudicada durante esse período

complicado que vivenciamos.

A pandemia e o Autismo

A pandemia da COVID-19 e as medidas de

contingenciamento como o distanciamento social e a

suspensão de atividades presenciais de ensino, apesar de

imprescindíveis, podem desencadear maior desconforto

emocional e aumento do risco de doenças psiquiátricas,

em especial, entre os grupos mais vulneráveis. O objetivo

desse artigo é discutir os efeitos da pandemia e das

medidas de contingenciamento sobre a saúde mental dos

estudantes e o papel das instituições de ensino como

fator de promoção e proteção de saúde e bem-estar.
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Para tal, será considerada uma abordagem narrativa, com

recortes de pesquisas sobre a saúde mental dos

estudantes durante a pandemia e excertos de normativas

e diretrizes educacionais sobre as medidas de prevenção

e de enfrentamento da COVID-19 às instituições de

ensino. Esta revisão evidencia que um número expressivo

de estudantes, de diferentes níveis e modalidades de

ensino, tiveram que lidar com os efeitos psicológicos

causados pela ruptura da rotina pessoal e suspensão do

ensino presencial. Os efeitos se revelaram na forma de

sentimentos de medo, solidão, angústia, alterações de

sono que podem evoluir para sintomas de estresse,

ansiedade e depressão. As normativas e diretrizes

educacionais, que regulamentam os sistemas educativos

no Brasil, evidenciam que a educação deve abranger

processos formativos que se desenvolvem na vida

familiar, na convivência humana, no trabalho e nas

instituições de ensino. Desta forma, concluímos que é

papel das instituições de ensino elaborarem planos que

contemplem objetivos de aprendizagem que minimizem

os impactos psicológicos impostos pela pandemia,

contribuindo para a redução das desigualdades

educacionais existentes (DA SILVA; ROSA, 2021).

dentre elas, as de natureza interativa. Considerando que

os contextos interativos dessas crianças encontram-se

reduzidos aos espaços familiares, questionamos: como a

ação educativa tem contemplado as crianças com TEA?

Com base nas análises teóricas efetuadas, concluímos que

os limites colocados pela pandemia interrogam as

possibilidades educativas e apontam para a construção de

estratégias metodológicas individualizadas que favoreçam

o desenvolvimento dessas crianças.

Nesse contexto, foi realizada uma pesquisa sobre

a quebra da rotina e seu possível impacto na vida das

pessoas com autismo, bem como como elas se

comportaram durante o confinamento. Além disso,

orientar os familiares sobre a adequação das ações para

minimizar o possível impacto da interrupção das rotinas

do autismo ao utilizar atividades práticas que orientem

sua compreensão e desenvolvimento. Principalmente

porque os processos de socialização que são importantes

nas relações sociais do autista e possíveis interações com

os outros, como a participação em espaços sociais já

destinados a se desenvolver, como escolas e ambientes

terapêuticos, ficam comprometidos. O autismo é um

transtorno que causa muitas adaptações e mudanças na

vida dos familiares envolvidos, surgindo a necessidade do

apoio dos profissionais de saúde no suporte dos cuidados

prestados a estas crianças.

Conclusão
A pandemia da COVID-19 impactou rotinas e

modos de vida de bebês e crianças pequenas e suas

famílias, sobretudo, em função do fechamento das

instituições de educação infantil, ocasionando novas

dinâmicas de sociabilidade e importantes mudanças na

ação educativa.

Considerando a complexidade dessas

alterações e a especificidade do trabalho educativo

com crianças com Transtorno do Espectro Autista, este

artigo visou refletir sobre a relação de

inclusão/exclusão dessas crianças, mediante análise de

elementos teóricos que problematizam a ação

educativa, à luz dos pressupostos teóricos da educação

inclusiva. Partimos da compreensão de que crianças

com TEA necessitam de atenção às suas peculiaridades,
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Resumo
O artigo tem como objetivo a discussão acerca da
precariedade no sistema carcerário, procurando
explicar as motivações para a problemática em questão,
considerando a finalidade real do encarceramento. De
forma específica, trata- se das condições de vida
proporcionadas aos encarcerados, tendo em vista o
ambiente em que estão inseridos, cuja estrutura não os
comporta de maneira eficiente, assim como a
negligência estatal a qual são submetidos. Foi levado
em consideração uma visão crítica não somente em
relação ao Estado, como também voltada para a
sociedade, e os desafios encontrados para uma
ressocialização. A partir dessa perspectiva, há a
intenção de expor uma questão social que vai muito
além de um indivíduo privado de liberdade, mas
extrapola os limites éticos a partir do momento que
ocorre uma zoomorfização do cárcere e um preconceito
cravado no corpo social.

Palavras-chave: encarceramento, prisioneiros,
ressocialização.

Introdução
Durante o século XIX, foi desenvolvida uma

teoria evolutiva denominada “Darwinismo social”,

criada por Herbert Spencer e fundamentada a partir

da teoria do “Evolucionismo social”, de Charles

Darwin. Segundo a teoria de Herbert, havia uma

relação entre o processo de adaptação dos seres

vivos com sua predominância no meio em que

viviam. Dessa forma, as características que mais se

adaptassem ao ambiente, consequentemente

tornariam-se predominantes. Como consequência

deste processo seletivo, tais características

dominantes atuariam como hereditárias para os

descendentes, e em contrapartida as demais espécies

não adaptadas entrariam em uma inevitável extinção.

Ao longo dos anos, esse pensamento foi

fundamental para os ideais do Eurocentrismo,

juntamente vinculado ao imperialismo europeu.

Segundo uma das teorias raciais, o evolucionismo

social, as sociedades eram divididas em 3 etapas até

atingirem o desenvolvimento: bárbara; primitiva e

civilizada.

Os europeus se consideravam da etapa civilizada, e

classificavam os povos africanos e asiáticos como “não

civilizados”. A partir dessa questão, surge o “Fardo do

homem branco”, e iniciou-se uma missão civilizatória e

deuorigem ao neocolonialismo.

A fundamentação da escravidão nas sociedades

moderna e pós moderna decorreu dessa visão

etnocêntrica. Sendo o período escravocrata e pós

escravocrata um reflexo da cultura do eurocentrismo. O

surgimento dos Quilombos se deu pela fuga de escravos

das fazendas. Esses lugares representavam a resistência

dos negros submetidos ao trabalho escravo no Brasil. Com

o fim da escravidão, muitos ex-escravos passaram a

ocupar áreas mais afastadas da cidade, decorrentes do

preconceito com que viviam e de sua condição econômica

desfavorável atrelada a essa discriminação racial (já que

não havia lugar na sociedade para pessoas negras). E a

partir disso, deu-se o surgimento das primeiras favelas em

São Paulo e no Rio de Janeiro.

Mesmo após a abolição, os negros eram vistos

como ignorantes, agressivos e sem educação. Na verdade,

a abolição da escravatura não modificou em nada a visão

de inferioridade e a falta de humanização das pessoas

negras, que estava enraizada no homem branco. Somente

revelou o fato de que por mais que fossem homens livres,

dificilmente se integrariam no mercado de trabalho,

reforçando hierarquizações racistas que submetiam os

negros a escória da sociedade.

Os negros eram a maioria no quantitativo social, e

logo representavam uma ameaça e, principalmente, uma

poluição visual para a população branca. Assim, foi

estabelecida como solução a massificação do

encarceramento. A prisão surge como um contensor

social, que isola pessoas que a sociedade deseja excluir,

contendo aqueles que não se enquadram nela e se voltam

para as normas estabelecidas pela mesma. Em

contrapartida a essas medidas de segurança repressivas, 29



havia a realidade da população negra após a abolição,

que teve por consequência a ocorrência de furtos,

devido a situação de miséria a qual estavam

submetidos. O Estado, em nenhum momento,

preocupou-se em dar a assistência aos homens e

mulheres livres da escravidão, deixando-os

desprotegidos de modo que recorressem a essa prática.

Houve, portanto, uma desconsideração do

contexto em que estavam inseridos e as motivações

que os levaram a essa situação, estando os negros

sempre submetidos a uma repressão social e a um

desleixo governamental, fato esse que perdura até os

dias atuais. Refletido também na sociedade

contemporânea, está o tráfico negreiro: atividade de

migração forçada de cerca de seis milhões de nativos

africanos trazidos para o Brasil, dos séculos XV ao XIX,

para serem escravizados na Europa e América. As

condições enfrentadas pelos africanos dentro dos

navios negreiros, assemelha-se a estrutura das selas

dos presídios modernos: um espaço minúsculo para

diversas pessoas, o que desconsidera totalmente sua

integridade humana; favorece a violência (que engloba

o assédio moral e sexual) e a proliferação de doenças.

Dessa forma, ressalta novamente o caráter

eurocêntrico do sistema, uma vez que a estrutura seja

feita dessa forma por existir uma falta de interesse em

garantir uma integridade para essas pessoas, e uma

comprovação de que continua a existir uma corrente de

pensamento racista dentro dos presídios, levando em

conta que entre os presos, 61,7% são pretos e pardos.

Fora isso, também é levado em consideração que 75%

dos encarcerados, de acordo com o Departamento

Penitenciário, em 2014, têm até o ensino fundamental

completo. Fato esse que representa um indicador de baixa

renda.

O presente artigo tem por objetivo analisar a situação

dos cárceres no país, relacionando às práticas de

ressocialização no cenário atual.

Metodologia
O estudo foi realizado por meio de pesquisas

bibliográficas do tipo dissertativo - argumentativo e

atualidades tais como documentários, livros, filmes,

dissertações e teses que podem elucidar e enriquecer a

pesquisa com informações sobre o tema. Serão levados em

conta desde a raiz do problema, ao desenvolvimento e

consequências do mesmo. Em síntese, a pesquisa será

voltada não somente à forma que ela impacta na vida dos

cárceres, mas na sociedade. A precarização no sistema

penitenciário é um tema importante recorrente e está

constantemente presente na mídia. Essa precariedade é

considerada um grande transtorno para a sociedade

quando o foco é a superlotação. O método promove um

conhecimento teórico, para que a essência do objeto de

estudo seja alcançada, ou seja, serão apresentados a

estrutura e dinâmica do sistema carcerário.
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Resultados e discussão

ORIGEM DAS PRISÕES

Para compreender a precariedade no

sistema carcerário brasileiro e sua situação

desalinhada, é necessário analisar o contexto

histórico acerca desta problemática. Para isso, é

imperioso fazer uma retrospectiva no passado do

sistema penitenciário geral, para que, em seguida,

possa ser tratado o sistema brasileiro, entendendo,

assim, suas falhas. Mediante leituras em pesquisas

relacionadas ao tema, é possível afirmar que havia

descrições de prisões no livro mais famoso do

mundo: a Bíblia. Os crimes mais comuns eram

desobediência, desrespeito e endividamento. Não

havia cadeias ou presídios, mas sim, torres,

masmorras e locais abandonados, com a finalidade

de aniquilar conflitos, ameaças e punir os indivíduos

rebeldes. Durante a Idade Média, o sistema

permaneceu cruel. Neste período, conventos,

mosteiros e castelos eram utilizados como prisões. A

origem do conceito de aprisionamento como pena

teve início em mosteiros nesse período. Com o

propósito de punir os monges e clérigos que não

cumpriam com suas funções, os que faltavam com

suas obrigações eram coagidos a se recolherem em

suas celas e dedicarem-se à meditação e à busca do

arrependimento por suas ações, ficando, dessa

forma, mais próximos de Deus. Baseando-se nisso, os

ingleses construíram em Londres a primeira prisão

devidamente destinada à reclusão de criminosos.

A House of Correction foi criada entre 1550 e

1552 e serviu de contenção por todo Oriente Médio,

tendo por finalidade ser um lugar de custódia e

tortura, não se distanciando da realidade atual. Já no

Brasil, somente a partir do século XIX que se deu

início ao surgimento de prisões individuais, bem

como sua arquitetura própria para pena prisional.

O Código Penal de 1890 estabeleceu novas modalidades de

encarceramento, não mais haveria penas perpétuas ou

coletivas, apenas de liberdade individual, com pena máxima

de 30 anos e prisão celular, reclusa e com trabalho

obrigatório. No início do século XX, a legitimidade social da

prisão ganhou vertentes para melhor controle da população

carcerária. Neste período, os tipos de prisões eram

adequados à qualificação do cárcere pela sua categoria

criminal, eram elas: contraventores, menores, processados,

loucos e mulheres. Os asilos de contraventores visavam

prender os ébrios, mendigos, ou seja: os antissociais. Já os

asilos de menores, tinham por finalidade corrigir a

delinquência infantil, não achando conveniente misturá-los

com os já condenados ou criminosos (O que no Brasil, não é

efetivado, mesmo com a criação da Fundação Estadual do

Bem-Estar do Menor -FEBEM-, ascrianças têm acesso ao crime

corriqueiramente).

Os manicômios criminais foram idealizados para os

que sofriam de algum tipo de situação mental e necessitavam

de tratamento clínico, enquanto que os cárceres de mulheres

se organizavam de acordo com suas indicações especiais.

Outro fator a ser levado em consideração quanto à separação

do réu na prisão, era que deveria ser levado em conta a

índole, antecedentes e grau de criminalidade do condenado.

A recomendação relacionada à índole do indivíduo revela a

preocupação com o caráter, inclinação, tendência,

temperamento e propensão ao crime, assentado por meio do

prejulgamento da personalidade do preso pela análise de sua

fisionomia. Com a reforma no Código Penal, pela Lei n.

7.209/84, foi abandonada a separação entre penas principais

e acessórias.

Dessa forma, com a nova lei existem somente as

penas comuns (privativas de liberdade), as alternativas

(restritivas de direitos) e a multa. O sistema penitenciário

baseia-se na desigualdade social, o problema – além de

muitos outros – é que as celas, criadas no século XIX,
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com a intenção de serem individuais, não se findaram

desta forma. Segundo informações do Ministério

Público Estadual (MPES), na média, celas para seis

detentos abrigam hoje 12 pessoas, diz a CBN Vitória em

março de 2019. No Brasil, por meio de dados do World

Prison Breath, 2019, é comportada a terceira maior

população prisional do mundo, ficando atrás da China e

dos Estados Unidos. O que leva ao questionamento:

encarcerar tem sido eficaz? A falta de manutenção e

investimentos das penitenciárias acaba transformando-

as em depósitos de condenados, funcionando sempre a

base de superlotação. Em verdade, os presídios não

passam de um grande amontoamento de pessoas que

vivem em condições desumanas, expostos a todo tipo

de enfermidade e que são tratados como animais. Esta

realidade estimula as fugas, rebeliões e massacres, que

costumam partir da demanda por melhores condições

prisionais.

São muitos os elementos que fizeram o sistema

chegar à precariedade em que se encontra, há pontos

significativos a ser ressaltados, tais como: o abandono,

a lacuna na educação e o descaso do poder público.

Desse modo, a máquina criada com o intuito de tornar-

se um instrumento para a substituição de penas

desumanas, não desempenha seu papel, muito pelo

contrário, contribui no aperfeiçoamento de criminosos,

tendo como um de seus principais atributos a

insalubridade, tratando-se de atmosferas sujas, sem

espaço para todos os detentos, sendo impossível tratar

da ressocialização de cada um deles e ferindo à

Constituição Federal.

CAUSAS DA SUPERLOTAÇÃO

O sistema penitenciário brasileiro vem se deteriorando

no decorrer dos anos, imerso em uma série de

precedentes, caracterizados principalmente pela

predileção ao encarceramento. Tal escolha, resulta numa

situação de violação dos direitos humanos. Uma vez que

a realidade enfrentada pelos detentos é de celas

superlotadas, higiene e alimentação precárias, violência

e a falta de condições para uma reintegração.

Tudo isso atua como um ciclo que favorece a consolidação

desse cenário.

Um fator pertinente na superlotação de

penitenciárias brasileiras, decorre dos presos provisórios,

cuja sentença aguarda julgamento ou não obtiveram uma

condenação definitiva. O termo “presídio” e "penitenciárias"

tratam de coisas diferentes, onde penitenciária é para o

preso que já tem sentença condenatória, enquanto presídio

é para os indivíduos que aguardam julgamento (o caso dos

presos provisórios), entretanto no Brasil essa divisão perdeu

as estribeiras devido aos efeitos da superlotação. Os dados

revelam que 41% dos presos são provisórios, segundo o

Levantamento Nacional de Informações Penitenciárias,

INFOPEN, 2016. Vale ressaltar que a quantidade de presos

provisórios é semelhante ao déficit de vagas, e que esses

números sugerem que a prisão preventiva vem sendo usada

mais como uma regra,do que como uma exceção.

O uso da prisão processual de forma constante, diz

respeito às disfuncionalidades do sistema judicial, que se

mostra incapaz de resolver os casos sem que haja uma

grande demanda de tempo. A questão é que a tramitação

dos processos é muito lenta, e por isso o indivíduo

permanece na situação de preso provisório, porque o

processo não é finalizado em um tempo apto, e fica quase

impossível dar início a execução da pena.

A lei antidrogas criada em 2006, trouxe a distinção

entre usuário e traficante, uma vez que o usuário é sujeito a

penas leves (como prestação de serviços comunitários),

enquanto o traficante é condenado de 5 a 15 anos de prisão.

A problemática que associa essa lei à superlotação, é de que

muitos indivíduos são presos com uma pequena quantidade

de drogas, demonstrando a subjetividade da lei a partir de

alguns fatores como: a definição de traficante ser uma

decisão do juiz, que analisa oito critérios distintos para isso;

o relato de uma autoridade policial sem um advogado

presente, entre outros. Demonstrando assim que, segundo

essa subjetividade, muitos usuários podem estar sendo

presos como traficantes e contribuindo dessa forma para a

superlotação.
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Visto que, existe um contraste entre os dados

apresentados e a quantidade de falhas no sistema prisional,

principalmente a da superlotação, nota-se a contradição do

sistema em encarcerar demais, porém não conseguir manter

ou administrar esse encarceramento de modo que se prenda

pouco.

FALTA DE DIGNIDADE E INFRAESTRUTURA NOS PRESÍDIOS

É notório que a partir do momento que a justiça

brasileira é severa com delitos e opta pelo regime fechado, a

superlotação gerada resulta no número de celas menor que o

de detentos, e consequentemente na carência de uma

estrutura adequada. A precariedade vai muito além da falta

de vagas, mas sugere que os problemas de saúde,

psicológicos e falta de assistência educacional merecem toda

a nossa atenção.

O Estado não fornece materiais de higiene, de

limpeza e uma alimentação decente, mas somente

proporciona a proliferação de doenças dentro das celas

juntamente à falta de dignidade humana, uma vez que a falta

destes prejudica o preso em processo de ressocialização,

considerando que todos os fatores citados são requisitos

mínimos para uma dignidade plena e humana a qualquer ser.

As condições dos presos amontoados, na maioria das vezes

desprovidos de uma cama para dormir, também contribui

para esse cenário de descaso com a saúde. Previsto no artigo

14 da LEP, a assistência à saúde deve ter caráter preventivo e

curativo, dispondo aos presos tais atendimentos quando

necessários. No entanto, de acordo com a tabela a seguir, são

diversas as doenças que tomam conta das penitenciárias,

destacando-se problemas osteomusculares e respiratórios.

Tabela: Distribuição percentual das doenças autorreferidas por
homens e mulheres presos no Estado do Rio de Janeiro, segundo
aparelhos.

Fonte: Minayo e Ribeiro, 2016

Enfermidades respiratórias e pulmonares em

detentos encarcerados a um tempo, indica a falta de

arejamento, do constante contato decorrente da

superlotação e principalmente a insalubridade a qual os

detentos ficam sujeitos, que consiste em uma

vulnerabilidade higiênica proveniente da sujeira nas celas.

A questão da alimentação também está diretamente

ligada à saúde. A comida costuma chegar aos detentos fora

da validade, podendo haver bichos vivos em sua

composição, além da quantidade de industrializados

presentes nela. Muitos presos que possuem problemas de

saúde como hipertensão, por exemplo, não têm suas dietas

respeitadas. Em síntese, várias doenças do aparelho

digestivo como gastrite, prisão de ventre e dificuldade

digestiva, surgem por causa da péssima alimentação

fornecida aos detentos.

A atuação dos funcionários das penitenciárias é um

motivo de insatisfação, considerando razões como: a

quantidade de funcionários que se tornam inacessíveis e

incapazes de realizar com eficiência a demanda do trabalho;

a maneira de descaso e grosseria com que tratam os

detentos, entre outros. A escassez desses profissionais

decorre da falta de recursos e de investimentos para

contratá-los, de modo que muitos se sentem desmotivados

para estagiar.
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É muito presente a falta de perspectiva e a

ociosidade na rotina dos detentos, considerando que

passam a maior parte do seu tempo conversando,

dormindo e lendo - em alguns casos. São poucos os que

conseguem ocupar seu tempo com atividades produtivas

e que facilitem sua reintegração na sociedade. As prisões

brasileiras não foram projetadas para servirem como

unidades educacionais, falta espaços apropriados para os

estudos e o acesso aos materiais pedagógicos

necessários. De modo geral, em vez de política de

Estado, a educação profissional é tratada como programa

eventual do governo, como um privilégio a partir de

projetos.

Em suma, essa ociosidade contribui para a

degradação mental do indivíduo, criando uma mente

propensa não só a ideias de rebeliões, mas também para

doenças mentais. De acordo com o Birmingham (2003),

problemas de saúde mental são a causa mais significante

de morte nas prisões. E, a triste realidade, é que muitos

presos não recebem o tratamento adequado por não

haver uma atenção e reconhecimento de suas

necessidades. Muitos deles são postos nas prisões sem

que seja feito um relatório médico, e a falta de

profissionais de saúde mental reflete na falta de

avaliação, diagnóstico e tratamento. Há um abismo entre

as necessidades dos presos e o despreparo dos

funcionários dos presídios, de modo que muitas vezes as

alterações de comportamento são vistas mais como

desobediência do que como enfermidade.

A falta de assistência a essas pessoas em todos os

âmbitos abordados só as enquadram numa situação de

despreparo para a ressocialização, vulnerabilidade e

aumenta o risco para a reincidência criminal.

MAIOR CHACINA BRASILEIRA: O MASSACRE DO

CARANDIRU

O Estado tem o poder de prender alguém, com

base na proteção de bens jurídicos favorecidos por ele

mesmo, com o objetivo de manter a harmonia social.

Diante disso, o direito penal é estabelecido na regulação

de condutas humanas, instituindo apenas aqueles que

violam as regras de não fazer contidas no Código Penal.

Assim sendo, o artigo 5º, XLIX, da CRFB/1988, prevê

que “É assegurado aos presos o respeito à integridade física

e moral”. No entanto, o Estado não garante a execução da

lei. Afinal o respeito ao indivíduo é algo primordial, cabendo

ao Estado, promover a proteção desta garantia fundamental.

As ofensas à dignidade da pessoa humana devem ser

tratadas como ofensas aos fundamentos do Estado de

Direito, não sendo mais tolerado este tipo de

comportamento, de seres humanos contra seres humanos,

tendo por fim, que se trata de um ser igual ao outro.

Devendo ainda, destaca-se o que diz no artigo 40 da Lei de

Execução Penal, de 1984, “Impõe-se a todas as autoridades o

respeito à integridade física e moral dos condenados e dos

presos provisórios”. Em outras palavras, será de

responsabilidade do Estado a sua execução.

Na década de 1940, os problemas começaram na

Casa de Detenção de São Paulo, mais conhecida como

Carandiru, chegando a ser o maior presídio da América

Latina com capacidade de abrigar em torno de 8 mil

detentos, funcionando como uma cidade isolada do mundo

exterior. Com o aumento da criminalidade na cidade de São

Paulo e o envio de presos provisórios, teve como resultado

uma superlotação do espaço. Com uma capacidade de

acomodação de 3.250 homens, o local abrigava 7.500

presos, ultrapassando o limite, o que mais tarde deu início a

ampliação do local.

No dia 02 de outubro de 1992 houve uma briga do

pavilhão 09, entre os presos do réu primário, que foi o

estopim para um dos maiores massacres ocorridos no Brasil.

Uma discussão iniciada por uma rivalidade de facções, sem

motivo aparente, deu início ao caos e à rebelião.

Foram enviadas na reação de combate a Tropa de

Choque e a Rota, (Rondas Ostensivas Tobias Aguiar), ambas

conhecidas pela hostilidade e tratamento agressivo. Em uma

operação de duração de 13 horas sendo a ação policial mais

violenta da história dentro de uma penitenciária brasileira, o

massacre ocorreu após uma rebelião dos presos, onde

colchões foram queimados e celas depredadas.
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Tentativas de fugas ou de resistência foram

substituídas pela ação de se esconder nas celas, visto

que a intenção das autoridades policiais era a de um

verdadeiro massacre. Ao total, 111 presos foram

mortos pela polícia, em que 75% dos executados

estavam nas suas celas, e os tiros disparados de fora

para dentro, evidenciando a situação fora de

confronto.

O massacre provocou a queda do secretário

de segurança pública de São Paulo, apontado como

responsável pela ordem de invasão do presídio.

Assim, o então governador Fleury Filho reconheceu

que a ação policial havia sido criminosa. A

repercussão internacional fez com que o Brasil fosse

denunciado à Comissão Interamericana de Direitos

humanos da Organização de Estados Americanos

(OEA).

Uma importante consequência do episódio,

influenciou mais tarde um maior investimento na

formação e gestão das tropas, que anteriormente

havia sido alvo de críticas sobre seu despreparo,

violência e descontrole. Muitos dos policiais

envolvidos foram a julgamento, muitos foram

condenados, porém nenhum foi realmente preso, já

que todos puderam recorrer em liberdade.

Em 1993, houve o surgimento da facção

paulista, Primeiro Comando da Capital (PCC). Não

sendo uma resposta direta ao massacre, mas

utilizando de seu contexto para elaborar seu discurso

e estatuto. Declarando a proteção oficial dos presos,

pontuando a ideia de que “para que não nos matem,

vamos fortalecer o crime e bater de frente contra

nosso maior inimigo: o sistema”. Surgindo assim, um

novo modelo de profissionalização do crime,

juntamente com o sucesso da PCC, que ao decorrer

dos anos se tornaria a maior facção criminosa do

país, sendo prova da união de criminosos, seja por

receio de massacres ou sede de vingança do sistema,

obtendo o que mais almejavam: uma organização

criminosa funcional como um sindicato e cooperativa

de crime.

Nesse viés, segundo o jornalista Paes Manso,

2022, Carandiru deixou uma lição: não está no sistema

prisional a solução para a criminalidade. Possuindo o

mesmo problema que vinha à tona com a chacina;

Mostrando-se um sistema falho, em que a crença de que

prisões iriam resolver a situação, já que quanto mais

pessoas presas, menos riscos há. O Brasil continua a

investir nesse modelo, dobrando a dose do remédio que é

o nosso próprio veneno com conflitos, insegurança e

cenas criminais presentes no dia a dia. Sendo assim, para

reduzir as negligências carcerárias que ocorreram em

Carandiru, adotar uma postura de “guerra contra o crime”

não chegará a lugar algum.

MASSACRES E REFLEXOS SOCIAIS

Se presídios deveriam atuar como um local de

correção de crimes e reeducação, as rebeliões, facções,

revoltas e massacres apontam as falhas em seus objetivos.

Segundo o defensor público federal Edson Marques, existe

uma realidade cultural na forma como a sociedade enxerga

o papel dos presídios e seus detentos, visando esses locais

como de “justiça” sendo uma questão cultural que, muitas

vezes, vai além do crime. Mas faltam opções como

investimentos e projetos sociais advindos da sociedade civil.

Situações como essas não são um reflexo da

omissão do Estado, mas sim da forma como ele se faz

presente nesses ambientes. Apontando assim as crises,

rebeliões e revoltas dentro das cadeias como a falta de

organização do mesmo lá dentro, sendo um reflexo do tipo

de política de Estado que é usada, que evidencia o porquê a

cadeia não funciona: Não há queda dos índices de

criminalidade e trazendo consigo as consequências da voz

do povo que está lá dentro, em clamor por seus direitos.

A grande diferença que se destaca é de como o

Estado atua de forma policial e penal nesse ambiente.

Enquanto a solução do governo for mais repressão na

resolução desses problemas, cada vez mais irá haver uma

resposta violenta, como foi o caso de Carandiru e mais tarde

em resposta o surgimento do PCC, sendo um reflexo das

opções sociais que geram as crises nesse sistema.
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A pedido do Conselho Nacional de Justiça,

CNJ, realizado em pesquisa pelo Instituto de Pesquisa

Econômica Aplicada, IPEA, 2017, o sistema carcerário

se torna falho na reeducação dos presos, sendo

funcional como um sistema de contenção de camadas

sociais mais pobres e marginalizadas. Após a

realização da pena desses detentos, existe uma taxa

de 25% que retorna à prisão, sendo um reflexo direto

da ineficácia do Estado.

ZOOMORFIZAÇÃO

“Zoomorfização ou animalização'' é uma

figura de linguagem que aproxima e descreve o

comportamento humano como o de um animal ou

tratado como um, trazendo a ideia de que o homem

não passa de ser instintivo considerado irracional

condicionado pelo meio em que vive. Sendo essa, a

realidade em que se encontra o atual sistema

carcerário e os seus detentos no Brasil.

Com o objetivo de ressocializar e reeducar o

detento, punindo-o da criminalidade mas com a atual

precariedade e ações subumanas em que os detentos

são submetidos, tornando os presídios um verdadeiro

depósito de um aglomerado de pessoas, das camadas

mais baixas da sociedade, os considerados “lixos

sociais”.

No trecho da música “Diário de um detento”

do grupo Racionais, 1997, esse pensamento é

exemplificado da seguinte forma:

(...) “mais um metrô vai passar
Com gente de bem, apressada, católica Lendo o jornal,
satisfeita, hipócrita
Com raiva por dentro, a caminho do Centro Olhando
pra cá, curiosos, é lógico
Não, não é não, não é o zoológico Minha vida não tem
tanto valor
Quanto seu celular, seu computador”(...)

Dentro desse ambiente bastante hostil, em que

vários direitos são desrespeitados, com as violentas práticas

de torturas e agressões físicas, morais e psicológicas, há a

tendência de rebeliões e revoltas decorrentes da insatisfação

dos detentos sobre a forma com que são tratados. Apenas

por meio dessa visão etnocêntrica que as autoridades e a

sociedade têm com os próprios detentos, cometendo assim

inúmeros abusos com a integridade física e moral do mesmo.

Eles recebem uma perspectiva e tratamento igual ou

semelhantes aos de animais, é imposta a eles a uma

disciplina carcerária animalesca, a qual na maior parte das

vezes não é prevista em lei e os agentes não se

responsabilizam de seus atos.

De tal forma, que diversas ofensas são destinadas a

ferir a dignidade desses detentos dentro de tais

estabelecimentos penitenciários, essas devem ser tratadas

como ofensas aos fundamentos do Estado de Direito que

fogem do controle dos órgãos responsáveis e que em alguns

casos chegam a ser coniventes com o problemas, mas não

com a pessoa em que sofre o tratamento inadequado ferindo

sua dignidade como um ser humano. Sendo de dever do

Estado assegurar tais direitos instituídos pela Lei de

Execução Penal.

Assim, o sistema prisional e o Estado, mesmo que

falho, tem o dever de garantir ao detento condições que lhe

assegurem de sua dignidade humana, ainda em cárcere,

sendo este um dos principais princípios constitucionais,

garantindo os demais direitos como ser humano com o

objetivo de oferecer as demais condições necessárias ao

detento na sua reinserção em sociedade, não tolerando tais

atitudes e comportamentos de seres humanos contra seres

humanos, desde torturas a animalização dos presos, que

possam afetar seu comportamento em meio social, tendo

por fim de que ele é um ser igual a qualquer outro. É e

sempre será um desafio de gerações até que o preso,

independente do motivo de ter sido condenado, seja visto

como gente.
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DESAFIOS PARAA RESSOCIALIZAÇÃO DO APENADO

Compreende-se que os presídios atualmente

proporcionam um local degradante e ignominioso ao

detento, mesmo tendo sido criados com o objetivo na

ressocialização, reintegração da sociedade e a punição do

indivíduo, eles acabam sendo falhos. Esse declínio no

sistema prisional, acaba atingindo não somente os

detentos, mas também os que estão envolvidos nessa

realidade carcerária de forma direta ou indireta.

Por conseguinte, o sistema prisional brasileiro na

maioria dos casos, acaba por fornecer um efeito reverso ao

que se é esperado, culmina por acarretar a incidência do

apenado, por ser um ambiente, no qual o tratamento é

desumano e muitas vezes sem ajuda da família, já que

muitos detentos acabam esquecidos nos presídios e ficam

sem nenhum contato com familiares, dessa forma, eles

acabam se tornando piores do que quando entraram. E a

volta para a sociedade acaba por se tornar uma grande

dificuldade, em que este indivíduo vai estar desamparado,

invisível e desambientado, estando propenso a cometer

crimes piores ao que cometeram antes do cárcere.

As cadeias passam por uma superlotação, e ela

ocorre por praticamente todo o sistema prisional brasileiro,

exceto por aqueles detentos que por alguma objeção

tenham que ficar em celas separadas por segurança. O que

dificulta mais ainda a reeducação do apenado, que por

estar em um ambiente totalmente negligente, sem

privacidade e em condições impróprias para o aprendizado

e punição do indivíduo, acabam por se sentir cada vez mais

invisível e cria certo rancor pelo Estado e pelo meio social

elitizado.

Além dessa superlotação, a sociedade também não

ajuda na ressocialização do indivíduo em âmbito social. A

população tem preconceitos enraizados desde sempre, e

muitas vezes, antes dos detentos serem presos eles já eram

discriminados em meio social, por questões étnicas, raciais

e econômicas. A questão é que o apenado sofre antes,

durante e após o cárcere, pois o preconceito nunca deixou

e dificilmente vai deixar de existir. A sociedade só se

importa com aqueles que irão agregar algo para si, sem dar

a devida importância ao

ao negro de classe baixa que foi preso. Infelizmente,

mesmo que sejam libertados, a tendência é caírem em

cima desses desfavorecidos como abutres, o que dificulta

ainda mais a reintegração dos mesmos à sociedade. As

pessoas se incomodam com qualquer indivíduo diferente

às normas estabelecidas pela sociedade, evitando os ex-

detentos como fogem de doenças contagiosas. Em suma,

o Estado também não presta nenhuma assistência a eles,

deixando-os vulneráveis para a reintegração totalmente à

mercê da sorte.

Diante dessa situação contingente do sistema

carcerário, é de extrema importância que o Estado passe

a cumprir as normas estabelecidas pela Lei de Execução

Penal, de 1984, no seu art 10. “A assistência ao preso e

ao internado é dever do Estado, objetivando prevenir o

crime e orientar o retorno à convivência em sociedade”

Nesse viés, é responsabilidade do Estado

assegurar como dito na Lei de Execução Penal, a

reeducação do apenado para a sua reintegração à

sociedade, evitando a criminalidade e o descaso com o

detento, como diz no artigo 40 da Lei de Execução Penal,

“ Impõe-se a todas as autoridades o respeito à

integridade física e moral dos condenados e dos presos

provisórios".

O SENSO COMUM: BANDIDO BOM É BANDIDO MORTO?

O sistema prisional brasileiro está um grande caos, 

desde o seu surgimento no século XIX. As prisões 

enfrentam o descaso governamental que atrasa a 

recuperação do detento, seja por sua superlotação, pela 

falta de higiene básica, ou pela falta de estrutura e 

alimentação. O apenado é tratado como se já não fizesse 

mais parte da sociedade, e não de uma forma em que ele 

está lá para aprender, repensar e mudar sua forma de lidar 

em meio social, nos presídios eles podem ser tratados 

muitas vezes como se fossem “animais” o que dificulta 

totalmente o processo de ressocialização.
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O ditado popular “bandido bom é bandido

morto" é dito frequentemente, mas de forma

equivocada, dando a entender que para o preso só existe

uma solução: A morte. A palavra bandido, tem o

significado como alguém que vive de assaltos a mão

armada, malfeitor e procura prejudicar o outro. A

questão é que o termo “bandido” pode ser muito vasto,

já que pessoas cometem crimes diferentes e que são

julgados de forma diferente, então qualquer bandido

realmente merece a morte? Entre aquele que matou

crianças até o que roubou um doce? Eles são crimes

diferentes que levam penalidades diferentes, mas se

forem noticiados, eles teriam em comum o grande

clamor público, que causam muita repulsa e revolta

nas pessoas que se tem conhecimento deles.

A mídia, atualmente, é uma das maiores fontes

de informação, noticiando tudo que é importante e

pertinente, até o que não é, e acaba formando a visão

de vários brasileiros sobre algo. O senso comum sobre o

que é o “bandido” foi ela quem criou, bandidos seriam

pessoas que cometeram crimes que merecem ser

noticiados, aqueles crimes que irão causar repulsa e

indignação na sociedade, noticiando crimes que irão

gerar apelo, não podem ser casos banais.

É do imaginário popular, que as cadeias sejam

lotadas de indivíduos que cometeram crimes hediondos,

tais como estupro, homicídio, latrocínio, entre outros,

quando na realidade a maioria dos detentos estão presos

por crimes relacionados às drogas. De acordo com o

Departamento Penitenciário Nacional, DEPEN, crimes

como o tráfico lidera com 39,42% do total de crimes

cometidos por carcerários, em seguida vem crimes

contra o patrimônio com 36,74% total de crimes, crimes

contra pessoas representam 11,38% e crimes sexuais

4,3%, o que causa uma visão totalmente deturpada à

sociedade.

O bandido tem um estereótipo específico,

infelizmente pelo racismo que está instaurado na

sociedade brasileira desde a época da colonização, onde

negros africanos foram trazidos para o Brasil para serem

escravizados, e bem, para a maioria da populção o

“bandid//o” geralmente é um homem negro, pobre,

favelado, ou uma mulher negra e vista como “puta” no

meio social, isso acontece por culpa da imagem que a mídia

criou sobre os delinquentes.

Edwin Hardin Sutherland ( 1883 - 1950), um

sociólogo estadunidense, criou denominações para

exemplificar dois tipos de crime, “Crimes do colarinho

branco” que tem o sentido de crimes que são feitos por

pessoas brancas e com muita influência socialmente, (que

usam camisas com colarinho branco), como empresários, e

cometem crimes contra o sistema financeiro nacional,

como sonegação de impostos. Crimes que geralmente não

são punidos pelo sistema como deveriam. Os “Crimes de

colarinho azul”seriam crimes praticados por negros, que

podem usar camisas parecidas com os de “colarinho

branco”, mas seriam da cor azul, como trabalhadores e

operários, e estão em uma classe inferior na sociedade. Eles

cometem crimes que são frequentemente punidos pelo

sistema penal, como roubos, assaltos e homicídios.

Os bandidos que cometem os crimes de colarinho

branco, são punidos com mais dificuldade, diferente dos de

colarinho azul, pois esses têm grande influência social, são

vistos como menos ignorantes e sabem usar a lei a favor

deles. Dessa forma, sabem achar brechas onde possam se

sobressair, por terem muita proteção (seja por sua

condição econômica ou pela cor da pele). São, no geral,

crimes feitos de forma meticulosa, silenciosa e sistemática,

em que muitas vezes o Sistema Judiciário não se esforça

totalmente para combatê-lo, mesmo sendo esses crimes

geralmente os causadores da falência da nação.
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Sendo assim, para a sociedade o senso comum

“bandido bom, é bandido morto” só se qualifica para

aquele que é negro, pobre e favelado, e que desde sempre

foi desfavorecido na sociedade. Quando uma pessoa já é

negligenciada pelo governo e comete um crime, não

importando qual seja, o Estado não vai se importar com

ela, já que ele não se importa com pessoas invisíveis para

a sociedade.

COMO GARANTIR ASSISTÊNCIAAO APENADO E A SUA

RESSOCIALIZAÇÃO

Na obra “História da loucura” do filósofo francês

Michael Foucault, retrata que os "loucos" e aqueles com

doenças venéreas no geral eram totalmente excluídos da

sociedade, e sofreram com o preconceito enraizado. As

autoridades não interferiam, e acreditavam que para eles

não se tinha solução, contudo não proporcionavam uma

ressocialização. Essa ideologia pode-se aplicar no contexto

aos apenados brasileiros que não recebem nenhuma

assistência, deixando eles não aptos a reintegração na

sociedade, para produção econômica.

Sabe-se que o sistema prisional tem função de

reeducar o detento, tornando-o apto a voltar a conviver no

meio social. Sendo a ressocialização o objetivo principal da

Lei Penal brasileira, o Estado não cumpre seu dever em

assegurar que tal objetivo seja realizado, apontando sua

ineficácia em ressocializar o detento sendo sua principal

consequência, já que um em cada quatro detentos podem

voltar à criminalidade após seu retorno à sociedade.

Mas a ressocialização não é apenas dever do Estado,

é algo que deve ser trabalhado em conjunto. Em outras

palavras, significa que a pena sozinha não consegue fazer

com que o preso consiga se integrar no âmbito social, mas

sim uma série de fatores que auxiliem o apenado a sua

ressocialização.

Vale ressaltar a importância do trabalho nas cadeias,

visto que serve de aprendizado e punição ao detento, que

acaba contribuindo para a formação da personalidade social

do indivíduo.

Se ensinado nos ambientes de cárcere a necessidade e

funcionalidade do trabalho, principalmente como um

caminho para a reintegração social, haveria

possivelmente o interesse pelo ofício, e o homem que

tem sabedoria do seu dever tem mais possibilidade de ter

uma vida diferente quando retomasse sua liberdade.

Infelizmente o Estado, ainda peca muito nesse viés, o

serviço público não consegue exercer seu papel de forma

eficiente, de maneira que dificilmente cumpram o

objetivo de reeducar o apenado.

A família e os amigos tem enorme importância 

nesse fator, os detentos precisam do apoio familiar 

enquanto estão encarcerados, e a família tem que 

demonstrar o quanto a vida em liberdade é melhor, e 

estimular o detento de qual seria o caminho mais 

adequado a seguir quando saíssem do cárcere, 

insinuando os a sair totalmente do mundo do crime, e 

que se voltassem a cometer delitos, uma hora ou outra 

iriam retornar para a cadeia, e ficariam novamente 

privados da liberdade.

Além da ajuda do Estado e do apoio familiar, para 

que o apenado consiga voltar ao meio social com o devido 

aprendizado, o detento também tem que querer mudar 

de vida, o que geralmente não ocorre, pessoas que foram 

tratadas como invisíveis a vida inteira, negligenciadas pela 

sociedade, esquecidas e desrespeitadas, dificilmente 

iriam querer voltar para a sociedade que agora, depois do 

cárcere seriam mais intolerantes ainda. Para a população 

o sistema penal é falho, não cumpre o seu papel de 

ressocialização e só inserem o apenado ainda mais ao 

mundo do crime, por ser um ambiente superlotado, e 

com pessoas que cometeram crimes totalmente 

diferentes passando a conviver juntas em tempo integral, 

acabam por criar estabelecimentos onde transformam o 

apenado em um indivíduo ainda mais delinquente e 

marginalizado.
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Nesse contexto, cabe destacar que nas

condições atuais, a ressocialização eficaz seria uma

utopia, já que o sistema penal brasileiro, não tem

condições de executá-la de forma correta, sendo

pela sua superlotação, pela falta de direitos básicos,

ou pela falta de alimentos e higiene básica, tornando

ela por agora, impraticável de acontecer, sendo ela

própria o problema que inviabiliza a ressocialização

de qualquer indivíduo. Todas essas circunstâncias

contribuem para a piora do detento, que depois do

tempo sem a liberdade, vai voltar para a sociedade

com uma visão totalmente deturpada e pior que

antes do cárcere.

De acordo com o Art 1° da Lei de Execução

Penal - LEP (1984) “Art. 1º: A execução penal tem

por objetivo efetivar as disposições de sentença ou

decisão criminal e proporcionar condições para a

harmônica integração social do condenado e do

internado.”

Basicamente, ela diz que a ressocialização do

apenado é total dever do Estado, e daqueles que

possuem autoridade judiciária, então, a princípio a

mudança tem que vir do Estado, sendo eles a

melhorarem as condições dos presídios, tornando-os

ambientes eficazes para a reeducação do apenado,

tornando lugares propícios ao aprendizado, e

melhoria social, aprimorando sua estrutura e

infraestrutura, tornando o local realmente eficiente,

tratando os presidiários com mais respeito e

dignidade, os instigando a voltar para sociedade e

dessa vez, fazerem o certo.

Conclusão
Para compreender a estrutura do sistema e a crise que

o persegue, foi necessário analisar o contexto de violência,

criminalidade, desigualdade, pobreza e déficit educacional

que se passa no Brasil. Essas cinco categorias mencionadas

tem estreita relação com a precariedade do sistema

carcerário brasileiro. Também foi necessário realizar uma

breve retrospectiva da história geral de instituições

prisionais, para, somente em seguida, fazer um recorte para

a história do sistema carcerário brasileiro, e posteriormente

entender melhor sua situação.

O sistema prisional do Brasil está em colapso e é

necessário perceber que a situação é recorrente, todos os

alertas já foram emitidos, não sendo vistos. As prisões, que

tinham como objetivo aniquilar conflitos e punir indivíduos

rebeldes, vêm, na verdade, aumentando o número dessas

problemáticas. Em verdade, os presídios não passam de um

grande amontoado de pessoas zoomorfizadas e expostas a

toda e qualquer negligência, vivendo em condições

desumanas, ferindo os direitos humanos e clamando por

dignidade. Esta situação estimula fugas, rebeliões e

massacres, que costumam partir da demanda por melhores

condiçõesprisionais.

Ao contrário dos presídios brasileiros, em diferentes

países, o sistema penitenciário tem o apoio da sociedade e

pretende a ressocialização. Quando se põe lado a lado

sistemas desenvolvidos ao sistema brasileiro, notam-se

diferenças pertinentes, seja na efetivação de políticas

públicas ou na estrutura arquitetônica dos presídios. No

Brasil, mesmo que haja uma política de ressocialização, não é

efetivada. Após o cumprimento da pena, ex-detentos voltam

à sociedade sem qualquer tentativa de ressocialização; E,

por consequência, cometem – novamente – crimes,

retornando à prisão ou sendo assassinados.
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Diante da enxurrada de erros que ocorrem

nos presídios brasileiros, surgem críticas e

questionamentos sobre a presença do Estado perante

essas situações, para a solução desses problemas que

são inteiramente sua responsabilidade. Tal situação é

reflexo das falhas em relação à criação e efetivação de

suas políticas públicas. Como já dito, o histórico

prisional brasileiro é baseado na pobreza e

desigualdade, e, embora seja dever do Estado zelar e

proteger todo e qualquer ser que habite em seu

território, as legislações referentes ao sistema

penitenciário não são cumpridas, sendo essa uma das

principais causas da entrada no crime: a total ausência

de proteção social. Ou seja, a negação de seus direitos

mais básicos, tais como direito à educação, à saúde, ao

trabalho formal e às legislações trabalhistas.

A precariedade do sistema carcerário

brasileiro é um tema pertinente, que está sempre em

destaque na mídia, contudo, de forma enviesada. Esse

TCM tentou mostrar a realidade prisional do país para

além do senso comum. Com isso, espera-se que haja

melhorias e que as injustiças com os detentos,

frequentes durante toda a evolução do sistema

penitenciário, sejam vistas, reconhecidas e

combatidas. Confirma-se que o sistema penitenciário

brasileiro está falido, tornando o crime cíclico,

afirmando a necessidade de políticas de

ressocialização.

Dessa forma, esse Trabalho de Conclusão de

Ensino Médio, tem como meta, demonstrar como a

problemática afeta em nossa sociedade. Embora

todas as integrantes sejam de nível médio, é

pertinente que seja observada a forma de empenho

na conscientização social, e a empatia diante dos

cárceres, visando construir um Brasil melhor não

somente aos que a lei atinge.
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Resumo
O objeto deste trabalho de pesquisa é “O Morro dos
Ventos Uivantes”, obra de 1847, escrita pela romancista
inglesa Emily Brontë. Gerando debates e conflitos desde
sua publicação, a narrativa idealizada por Brontë permeia
o que há de mais obscuro no caráter humano. A
singularidade do escrito está na transformação
psicológica - para pior - motivada pela inveja, ciúmes, a
dor e o luto, tendo em vista que grande parte de seus
protagonistas têm suas virtudes atrofiadas, se tornando
um vórtice de ressentimento. Nesse ínterim, o trabalho
visa analisar a obra sob a perspectiva da natureza
humana, usando do complexo desenvolvimento e das
relações entre personagens específicas para, por meio de
uma pesquisa qualitativa de natureza bibliográfica,
refletir acerca de qual seria a natureza humana e até que
ponto o meio pode alterá-la, sobretudo para pior. Para
tanto, contaremos com o aporte teórico de Jean-Jacques
Rousseau (1778), Thomas Hobbes (1679) e Immanuel
Kant (1804), a fim de elucidar o clássico de Emily Brontë
sob um ponto de vista particular.
Palavras-chave: Morro dos ventos uivantes, Emily Brontë,
transformação psicológica, natureza humana.

INTRODUÇÃO
Emily Brontë, sem dúvida, foi uma das maiores escritoras
de sua geração, escrevendo em uma época na qual os
espaços tidos como “intelectuais” eram de domínio
masculino e o preconceito social acerca de obras escritas
por mulheres era enorme, fato que levava muitas autoras
a produzir em segredo, como fez Jane Austen, por muito
tempo, ao esconder seus escritos dentro de sua própria
casa com um Mata-borrão, ou Mary Shelley que publicou
sua primeira obra, o clássico “Frankenstein”,
anonimamente. Apesar de tantos importunos, Emily
Brontë conseguiu se estabelecer, ao lado de suas irmãs,
como uma consagrada escritora, ponto que se confirma
em seu romance de autoria individual: O Morro dos
ventos uivantes, que externa os mais profundos reflexos
do âmago humano, fornecendo vida de maneira
inimaginável aos mais complexos e abstratos sentimentos
e condições experienciadas por suas personagens e
certamente absorvidos por seus leitores, pois como
Virginia Woolf comenta:

Dessas primeiras preferências nasceram de um lado a
vaidade e o desprezo, de outro, a vergonha e a inveja, e a
fermentação causada por esses novos levedos produziu,
enfim, compostos funestos à felicidade e à inocência.”
(ROUSSEAU, J-J.Discours sur l’origine et les fondements
de l’inegalité parmi les hommes. 2003, p. 32.).
Nota-se, pois, que ao utilizar-se de um preciso
descritivismo e focar no complexo desenvolvimento das
relações interpessoais e intrapessoais das personagens, a
autora confere à sua criação um subtexto complexo e
muito rico, uma vez que a história é como um estudo da
degradação humana provocada pelas relações e o
ambiente em que as personagens estão inseridas. A
próprio "Morro dos Ventos Uivantes" é um fator
marcante no escrito, tendo seu clima e "espírito"
influenciado pela atmosfera da história, de ameno a
tempestuoso, seus protagonistas influenciados pelo meio
são o motivo de sua própria ruína, corroídos pelo ódio e o
sofrimento. O retrato disso pode ser observados em
Catherine Linton, Heathcliff, Catherine Heathcliff e
Hareton Earnshaw, contaminados pelas consequências de
suas ações e dos demais. Assim, a escritora monta um
cenário narrativo com uma profunda rede de relações
que favorecem a decadência pessoal dos envolvidos,
onde a natureza humana é levada ao seu limite e
colocada a prova, revelando assim como o meio é capaz
de intensificar ou alterar o que já se faz presente no ser.
O escrito discorre sobre a chegada do senhor Lockwood à

uma área remota da Inglaterra, nas proximidades do
vilarejo de Gimmerton, onde ele aluga uma moradia e se
depara com seu inquilino, o senhor Heathcliff, e sua
conturbada família que habita o famigerado Morro dos
Ventos Uivantes. Em pouco tempo, Lockwood começa,
por meio da criada Ellen Dean, a descobrir a história dos
habitantes do Morro dos Ventos Uivantes, tomando
consciência do trágico e problemático passado dos atuais
e falecidos moradores da região, se deparando com o
quão mordaz o caráter humano pode ser e tendo um
vislumbre da forma que o rancor e o arrependimento
podem levar um indivíduo a corroer a si e aos que estão a
sua volta, criando um ciclo de ódio e angústia que
engloba cada vez mais pessoas. No entanto, após a
partida e eventual retorno do senhor Lockwood a região,
ele se depara com uma serenidade antes não vista
naquela região, uma surpreendente reviravolta, oriunda
da inusitada conciliação entre personagens e o término
da influência direta de outros, fato que traz a sensação de
um novo começo para os moradores do morro dos ventos
uivantes.
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Serão analisadas, portanto, como as relações entre as
personagens e os acontecimentos em suas vidas foram
influenciados e influenciaram sua natureza, buscando
assim compreender a real natureza humana e as formas
que ela é moldada e transformada pelo meio.

2. DEFINIÇÃO DA NATUREZA HUMANA
Para compreender os anseios e motivações das
personagens da obra de Brontë e como tais fatores são
influenciados e simultaneamente influenciam a natureza
humana, primeiro é necessário compreender a definição
de tal termo. Entretanto, essa não é uma simples tarefa,
tendo em vista que os significados atrelados à natureza
humana são inúmeros, já que, ao longo dos anos, muitos
foram os estudiosos que se debruçaram sobre o tema e
formularam suas teorias.
Ademais, diversas são as abordagens realizadas a respeito
do que é o ser humano, seja no campo psicológico,
filosófico e até mesmo literário. Portanto, a seguinte
pesquisa abordará alguns conceitos filosóficos e a
aplicação dos mesmos em relação a abordagem de Emily
Brontë a natureza humana dentro de O Morro dos Ventos
Uivantes.

2.1 Noção filosófica para Jean-Jacques Rousseau
O intelectual suíço Jean-Jacques Rousseau(1712-1778) foi
um grande pensador do século XVIII, que, galgando seu
caminho da pobreza até a burguesia, se firmou como um
grande filósofo, não seguindo os padrões morais de sua
época e escrevendo ideias um tanto heterodoxas em
relação às correntes filosóficas vigentes no período.
Tendo contribuído para os mais diversos campos, como a
educação, literatura e religião, Rousseau se firmou como
um contratualista, analisando o estado de natureza e
como ele é afetado pela criação de um pacto social, que
impõe intervenções morais, políticas e sociais.
Nessa perspectiva, Jean-Jacques Rousseau defendia a
ideia do primitivo generoso, na qual a natureza humana
pode ser explicada da seguinte maneira: “O homem nasce
livre, e por toda a parte encontra-se a ferros”. Com isso, o
autor tem a intenção de apontar que o homem é bom por
natureza, apenas usando da violência quando sua vida é
posta em risco, mas se torna ganancioso e cruel em
virtude do processo civilizatório, sendo corrompido pelo
mesmo. Tal ideia pode ser observa no seguinte excerto:
“À medida em que as ideias e os sentimentos se
sucedem, que o espírito e o coração se exercitam, o
gênero humano continua a se aperfeiçoar, as ligações se
estendem e os laços se fecham. O homem se acostumou
a se reunir em frente às cabanas ou em torno de uma
grande árvore. O canto e a dança, verdadeiros filhos do
amor e do lazer, tornaram-se a diversão ou, antes, a
ocupação de homens e mulheres ociosos e assentados.
Cada um começou a olhar os outros e a querer ser, ele
mesmo, olhado, e a estima pública se tornou um prêmio.
Aquele que cantava ou dançava melhor, o mais forte, o
mais hábil ou o mais eloquente se tornou o mais prezado,
e foi esse o primeiro passo rumo à desigualdade e, ao
mesmo tempo, rumo ao vício.

Dessas primeiras preferências nasceram de um lado a
vaidade e o desprezo, de outro, a vergonha e a inveja, e a
fermentação causada por esses novos levedos produziu,
enfim, compostos funestos à felicidade e à inocência.”
(ROUSSEAU, J-J.Discours sur l’origine et les fondements
de l’inegalité parmi les hommes. 2003, p. 32.)
O papel que melhor ilustra a ideia da “corrupção do
homem pelo meio”, proposta por Rousseau, é a figura de
Hareton. O personagem não possui um caráter mal,
sendo apenas uma criança inocente no início da narrativa,
mas sofre com a completa negligência de sua figura
paterna e a ausência de sua mãe, que morre pouco após
o parto, fato que leva o garoto a ser cuidado por Ellen
Dean -a criada que narra a história ao senhor Lockwood e
os leitores- até o momento em que sua babá precisa
deixá-lo, submetendo o menino ao abandono e a
opressão de seu pai, como é possível notar em
fragmentos da narrativa como
“Hareton tinha verdadeiro terror tanto dos carinhos
animalescos quanto da fúria de louco de seu pai. Os
primeiros faziam-no correr o risco de morrer esmagado
por abraços e beijos, e a segunda, o de ser atirado no
fogo ou arremessado contra a parede. O pobrezinho
ficava completamente quieto onde quer que eu o
colocasse.” (BRONTË, 1847, p. 77)
Hareton cresce na ignorância e se torna cada vez mais
rígido, consequência do ambiente e relações que são
impostas ao mesmo desde cedo. Ao perder sua babá e
conviver com uma figura parental que o despreza,
Hareton se vê cada vez mais assustado, até se agarrar a
qualquer figura que lhe mostre algum interesse, como
Heathcliff, também morador da propriedade, que
“acolhe” a criança e o doutrina no ódio e desprezo aos
demais, fazendo com que o rapaz veja outros indivíduos
como inimigos, ponto que leva-o a se isolar, tornando-se
quase animalesco, pela falta de um maior convívio social
e falta de instruções apropriadas. A mudança de Hareton
ocorre de forma rápida, tendo em vista que ao visitar a
propriedade dez meses depois de sua partida, Ellen Dean
se depara com uma criança que parece muito diferente
da que ela havia cuidado:
“– O que ele lhe ensina? – perguntei.
–Nada – retrucou ele. – Além de que eu devo ficar fora do
caminho dele. Papai não me suporta, porque eu o xingo.
–Ah! E o diabo é quem ensina a xingar seu pai? –
observei.
–Sim... não – disse ele, arrastando as palavras.
–Quem é então?
–O Heathcliff.” (BRONTË, 1847, p. 115)

Portanto, ao ser exposto a fortes intervenções sociais e
morais, Hareton acaba por ser corrompido, tirado
abruptamente de sua ingenuidade infantil e lançado em
um inóspito meio que o marca profundamente, tornando-
o rude e quase animalesco em sua infância, ainda que ele
mantivesse traços de seu curto tempo com Ellen Dean.
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2.2 Noção filosófica para Thomas Hobbes

Vindo de um contexto familiar abastado, que
proporcionou grandes oportunidades de estudo desde
cedo, o teórico político e filósofo inglês Thomas
Hobbes(1588-1679) deu a seus pensamentos e
publicações um forte teor materialista e racionalista,
preocupando-se em particular com problemáticas sociais,
fato que o levou a publicar sua mais conhecida obra até
os dias atuais: Leviatã, onde ele aborda a sociedade e o
governo legítimo de um ponto de vista contratualista.
Acerca do estado de natureza, Hobbes, com sua obra,
popularizou a frase “O homem é o lobo do próprio
homem”- do dramaturgo romano platus- que dá a
entender que o ser humano, em seu estado primitivo,
seria mau, preocupando-se apenas com si mesmo e
fazendo o que quer que fosse para zelar pelo que lhe
pertence e interessa, ponto que o leva, na presença de
um conflito de interesses, a ser o predador de sua própria
espécie, como notado na seguinte passagem de Leviatã:
“Quem quer que olhe para dentro de si mesmo e
examine o que faz quando pensa, opina, raciocina,
espera, receia, etc., e por que motivos o faz, poderá por
esse meio ler e conhecer quais são os pensamentos e
paixões de todos os outros homens, em circunstâncias
idênticas.” (Leviatã, Introdução, p. 6)
Logo, em sua teoria, Hobbes afirma que, em seu estado
de natureza, o homem é mau; mau desde o seu
nascimento. Essa afirmação é muito bem ilustrada no
personagem Heathcliff, que utilizava da predileção que o
senhor Earnshaw tinha por ele para ameaçar a Hindley
desde a infância, o garoto utiliza de uma imagem de
indefeso e inocente mas já media o seu comportamento
para conseguir algo por meio disso, como é notável
observar em “Você tem que trocar de cavalo comigo; eu
não gostei do meu e se você não quiser eu vou contar
para o seu pai das três surras que você me deu essa
semana e mostrar para ele o meu braço cheio de roxo até
o ombro.” (BRONTË, 1847, p. 54).
Heathcliff também apresentava um forte egoísmo,
quando não se tratava de Catherine seu comportamento
era totalmente individualista, demonstrando-se apático
em relação a todos os outros, ele não apoiava qualquer
tipo de harmonia ou bem estar coletivo, caso não
estivesse feliz ninguém mais deveria estar, queria que
todos tivessem uma vida miserável para que se sentisse
bem com sua própria amargura. Desejava que todos
pagassem pelo seu sofrimento, mesmo os que não
estivessem envolvidos com o motivo de sua dor. “Ele se
comprazia em ver Hindley degradando-se
irremediavelmente, e seu mau gênio e ferocidade eram a
cada dia mais notáveis.” (BRONTË, 1847, p. 69).
Era evidente que Heathcliff estava muito longe de ser um
homem bom, pelo contrário, ele era mau.

Todo o poder que vai adquirindo ao longo da narrativa faz
com que o personagem se torne cada vez mais perverso,
seu desejo de vingança, a forma como faz todos na sua
casa serem infelizes, o personagem é completamente
amargurado e vai sendo corroído pelo meio, na mesma
medida em que corroi todos a sua volta. Ao viver em prol
de sua vingança e de sua obsessão por Catherine,
Heathcliff aflora o pior que existe dentro de si, tornando-
se cada vez mais recluso e essencialmente mau.

2.3 Noção filosófica para Immanuel Kant
O criticista alemão Immanuel Kant(1724-1804) foi um dos
mais célebres filósofos modernos. Ao ingressar no meio
acadêmico muito jovem e se dedicar de maneira árdua ao
ramo das pesquisas, Kant se destacou por ser
extremamente rigoroso e metódico, fator que concedeu a
sua escrita um estilo único e controverso para a época,
sobretudo no ramo da religião. Destacando-se em sua
abordagem nos campos da lógica, metafísica, ética e
filosofia moral, Kant fez notáveis contribuições acerca da
temática do problema do mal, mergulhando, para tal,
fundo no cerne humano e definindo os indivíduos como
“objetos da natureza” e como “cidadãos do mundo”,
possuindo então um caráter físico e moral. No caráter
físico, o ser humano é descrito como natural ou sensível,
e no moral como racional e munido de liberdade.
Logo, as características inerentes ao ser humano
conferem-no uma disposição natural para o bem prático
ao lidar com seus aspectos psicológicos atrelados aos
sentimentos e desejos, sendo essa disposição e esses
desejos mediados pelo caráter, uma vez que esse seria a
interpretação e internalização dos princípios morais
impostos pela sociedade, que guiaria todos a usar sua
liberdade para serem éticos, colocando os desejos e
vontades próprias de lado pelo bem maior, conforme a
ideia do imperativo categórico, evidente no seguinte
excerto: “O princípio supremo da doutrina moral é pois:
age segundo uma máxima que possa simultaneamente
valer como lei universal. Qualquer máxima que para tal
não seja qualificada é contrária à moral.” (MS Ak. 226).
Entretanto, quando se trata da exerção da liberdade de
maneira prática, muitas são as variáveis incluídas no
processo, o que pode levar os indivíduos a colocarem a
felicidade e prazer próprio em primeiro lugar, para muitas
vezes lidar com angústias e profundas tristezas, e não
seguirem a ideia do imperativo categórico. Kant supõe,
dessa maneira, que o homem não é intencionalmente
mau em seu estado natural, mas pode tornar-se mau
como uma consequência de certos acontecimentos de
extremo peso emocional e psicológico em sua vida.
Um forte representante da linha de pensamento proposta
por Kant é o personagem Hindley, que tem seu caráter
em constante mudança ao passar das páginas da
narrativa.

47



Esse efeito acontece devido às tragédias que ocorrem em
sua vida e o grande número de decepções que, por
consequência, tem que lidar, sendo deixado de lado por
seu pai, perdendo sua mãe muito cedo, sentindo-se
incompreendido e crescendo sob uma enorme pressão
familiar. Ao se casar, entretanto, o jovem Hindley é capaz
de experienciar alguma felicidade em sua vida, mas, com
a prematura morte de sua esposa, Hindley sucumbe de
vez, uma vez que era ela a figura que o firmava como
alguém mental e moralmente estável, como é possível
notar no seguinte fragmento: “Em seu coração só havia
lugar para dois ídolos: a esposa e ele próprio. Amava-os
cegamente, e adorava-a, e eu não podia imaginar como
suportaria a perda.” (BRONTË, 1847, p. 68).
A partir de tal acontecimento, Hindley entrega-se ao
alcoolismo, se desprendendo de todas as rédeas morais e
tomando atitudes repudiáveis, tornando-se
irreconhecível mesmo para aquele que o valorizavam,
priorizando os prazeres mundanos em uma desesperada
tentativa de se sentir bem após a morte de sua cônjuge,
apresentando então uma ameaça para si mesmo e para
todos a sua volta, como é visível em: “Quanto a si próprio,
estava desesperado; seu sofrimento era do tipo que não
transparece. Não chorava nem rezava; despejava insultos
e desprezo, execrando Deus e os homens, e entregando-
se às piores devassidões.” (BRONTË, 1847, p. 69).

3. A NATUREZA HUMANA EM O MORRO DOS VENTOS
UIVANTES
A construção da narrativa feita por Brontë faz com que
haja uma imersão na complexidade que é o
comportamento humano. Ao retratar os mais diversos
acontecimentos, a autora traz à tona o pior tipo de frieza
e crueldade existente na humanidade. A escritora cria
personagens redondos aprofundando seus conflitos
internos, retratando as mais diferentes formas de lidar e
seguir diante dos conflitos da vida, o quão alguém pode
ser doce e cruel e o que pode nascer de um cenário tão
sombrio quanto a propriedade desta história,
evidenciando assim que bem e mal podem conviver,
habitando no mesmo espaço, mas também o quanto o
mau pode corroer o bem com o passar do tempo.
“Fiquei um bom tempo ali, sob aquele céu afável:
observei as mariposas esvoaçando por entre a urze e as
campânulas, escutei o vento suave sussurrando em meio
à relva, e me perguntei quem poderia imaginar sonos
agitados sob aquela terra sossegada.” (BRONTË, 1847, p.
368).

Analisar as personagens do morro dos ventos uivantes à
luz de pensamentos filosóficos como os de Rousseau,
Kant e Hobbes é, na mesma medida que buscar entender
suas ações e como elas moveram a trama, mergulhar no
íntimo da natureza humana, investigando conflitos
emocionais e psicológicos de figuras quebradas e
corroídas pelo ambiente que elas mesmas um dia irão
corroer. Em suma, é analisar como a natureza humana
influencia o desenvolvimento da trama mas, sobretudo, é
moldada e torna-se muito particular em seu decorrer.

3.1 A origem e a proliferação do mal
Mesmo sem o conhecimento da origem e de parte da
infância do personagem Heathcliff, é notável observar
que o comportamento do mesmo a partir de muito cedo
evidenciava marcas de uma vida que desde o começo
havia sido difícil. Muito quieto e apático em relação aos
outros, o pequeno chega até a casa tendo uma recepção
um tanto contraditória, onde mais uma vez é renegado
por alguns, mas em contrapartida é acolhido por outros.
Essa pequena recepção positiva que Heathcliff recebe
talvez tenha sido o que o manteve contido parte da
narrativa, seu amor desde cedo aflorado pela sua relação
com Catherine Earnshaw, os tratos rígidos porém
atenciosos de Ellen Dean e a clara atenção que o senhor
Earnshaw dedicou para essa criança fez com que até
certo ponto, a figura encontrasse uma forma moderada
de lidar com as más ações que lhe eram direcionadas.
“Com o passar do tempo, a saúde do sr. Earnshaw
começou a declinar. Ele fora um homem ativo e saudável,
mas as forças o abandonaram repentinamente...
Qualquer coisa o incomodava, e a mera suspeita de que
sua autoridade estivesse sendo questionada quase o fazia
perder a cabeça. Isso acontecia em especial se alguém
tentasse se impor ao seu preferido ou tiranizá-lo. Não
tolerava que se dissesse uma única palavra contra ele e
parecia ter metido na cabeça a ideia de que, pelo fato de
gostar de Heathcliff, todos os outros o odiavam e
desejavam lhe fazer mal.” (BRONTË, 1847, p.43).
Por certo, a relação de Heathcliff e Cathy fez com que o
comportamento do personagem fosse influenciado,
desde a forma como tinha que se curvar aos desejos da
garota até a forma como lidava com o desenvolvimento
de seus sentimentos pela menina e a forma como era
correspondido. Heathcliff parecia apático a qualquer
afeição que não fosse a de Catherine, sendo indiferente
até mesmo ao favoritismo do Senhor Earnshaw, enquanto
corria pelas redondezas da propriedade com Catherine
como se com ela encontrasse a mais perfeita paz e a
felicidade, ajudando a garota a pregar peças nos
moradores do Morro dos Ventos uivantes e vivendo de
forma selvagem. Tal fato pode ser observado em “A
princípio, Heathcliff suportou muito bem sua degradação,
porque Cathy ensinava a ele tudo o que aprendia. E
trabalhava ou brincava com ele nos campos. Os dois
prometeram
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crescer rudes como selvagens.”(BRONTË, 1847, p.48).
Logo, os dois tornaram-se inseparáveis e a crescente
proximidade entre os jovens se transformou em um amor
ardente, que eventualmente se tornaria uma obsessão e
levaria ambos à ruína.
Além disso, a relação de Heathcliff com Hindley Earnshaw
se tornava cada vez mais complicada. Sentindo-se
abandonado por seu pai e irmã, o jovem Earnshaw se
comporta de forma rude e malcriada com o novo
hóspede, visto como um invasor, desde o princípio.
Heathcliff tinha conhecimento do favoritismo do Sr.
Earnshaw e por vezes se aproveitava dos benefícios que
lhe eram atribuídos por tal, sempre fazendo o mínimo
para manter a afeição do amo da casa e os privilégios que
vinham com ela. Hindley conhecia Heathcliff da forma
que os outros não o conheciam, apesar disso não tinha a
menor consciência de que Heathcliff viria a se tornar um
ponto caótico no Morro dos ventos uivantes, não apenas
para ele, mas para todos que residissem ali, como pode
ser notado no excerto “O jovem Hindley já aprendera a
considerar o pai um opressor mais do que um amigo, e
Heathcliff como um usurpador do afeto do pai e de seus
próprios privilégios. Tudo isso o tornou um jovem
amargo.”(BRONTË,1847, p.41).
A inimizade se fortalecia a cada dia, com Hindley
agredindo Heathcliff física e verbalmente, que, de
maneira fria, nada fazia para revidar, usando de sua
condição de modo maquiavélico para obter o que queria,
fato que irritava ainda mais seu agressor e intensificava
futuros abusos, tendo em vista que Hindley acreditava
que não sofreria severamente com as consequências de
tais, mas apesar de parecer inerte frente às agressões e
não responder de maneira física, Heathcliff nutria
internamente um intenso e exponencial ódio direcionado
a Hindley.
Apesar de tudo, Heathcliff conseguia viver de maneira
estável e relativamente feliz, tendo sua amiga ao seu lado
e a proteção do Sr. Earnshaw, mas o infortúnio retorna a
vida do jovem após a perda de seu tutor, que morreu
pouco depois de adotar o garoto, deixando Hindley como
seu sucessor legítimo. Ao se tornar o novo proprietário do
Morro dos ventos uivantes, Hindley não demorou para
usar de seu recém adquirido poder para dificultar a vida
de Heathcliff, interrompendo a educação que o mesmo
recebia junto a Catherine, o que contribuiu para
intensificar a selvageria na qual o garoto já vivia, tendo
pouca noção de moralidade e agora nenhum exemplo
que o levasse a um bom caminho. Muito pelo contrário,
Heathcliff tinha apenas um mau exemplo vindo de
Hindley, que era extremamente violento e abusivo com o
garoto, sobretudo após entregar-se de vez ao alcoolismo
e a depravação, devido a morte de sua esposa, chegando
até mesmo a separá-lo da única pessoa que parecia ainda
ser gentil e importar-se com Heathcliff: Catherine, o único
motivo que ainda parecia o manter são naquele
ambiente.

“Seu afeto logo se cansou, porém, e com o seu fastio
crescia a tirania de Hindley. Algumas palavras dela
indicando um desagrado por Heathcliff foram suficientes
para despertar nele todo o antigo ódio pelo rapaz.
Afastou-o da companhia da família, fazendo-o se juntar
aos criados, privou-o das aulas ministradas pelo pároco e
insistiu que passasse a trabalhar no campo, dando duro
assim como os outros empregados da fazenda.”(BRONTË,
1847, p.)
Apesar dos maus tratos, de ser tratado como um
servente, ir embora daquele local não estava nos planos
de Heathcliff. O jovem amava Catherine, faria tudo pela
mesma e estaria onde ela estivesse. Enquanto pudesse
estar ao seu lado, mesmo que por curtos intervalos entre
os seus afazeres, estaria satisfeito, seu amor o prendia ali
e o mantinha contido, apesar do crescente ódio que
fomentava dentro de si, como é possível observar no
seguinte trecho do livro “Nada me faria trocar a minha
situação aqui pela de Edgar Linton na Granja da Cruz do
Tordo nem que e pudesse ter o privilégio de atirar Joseph
do telhado e pintar a fachada com o sangue de
Hindley."(BRONTË, 1847, p. 64).
Entretanto, esse cenário mudou após um acontecimento
que levou Cathy a passar alguns dias na Granja da Cruz do
Tordo, junto dos Linton, onde a garota acaba sendo
demasiadamente estimada, recebendo regalias às quais
não tinha acesso e sendo introduzida a uma realidade que
antes não lhe era cotidiana. Seu tempo lá a modifica
drasticamente, tanto que ela volta ao Morro dos Ventos
uivantes com uma aparência muito diferente de seu
antigo ar selvagem, chegando a intimidar Heathcliff, que
tornara-se mais maltrapilho e selvagem na ausência da
menina, só com sua presença. As mudanças de Catherine
foram muito além de uma nova roupagem e melhoras na
etiqueta, elas foram profundas, uma vez que ao vivenciar
tanta comodidade na propriedade dos Linton e retornar a
um decadente Morro dos Ventos uivantes, com um
proprietário degenerado e moradores pouco instruídos,
Catherine passa a buscar por interesses que a levassem
até um melhor status, fazendo com que, apesar do amor
que sente por Heathcliff, considere-o inferior por sua
baixa condição econômica e acadêmica.
“Não tenho mais motivos para me casar com Edgar Linton
do que para estar no céu, e se aquele homem perverso lá
dentro não tivesse feito Heathcliff descer tanto, eu não
teria pensado nisso. Mas agora eu iria me degradar se me
casasse com Heathcliff, de modo que ele nunca vai saber
o quanto o amo... e isso não porque ele é bonito, Nelly,
mas porque é mais eu mesma do que eu. Qualquer que
seja a substância das almas, a minha e a dele são feitas da
mesma coisa, e a de Linton é tão diferente quanto um
raio de luar de um relâmpago, ou o fogo da geada.”
(BRONTË, 1847, p. 84).
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Catherine começa a passar cada vez mais tempo com os
Linton, tendo fortes expectativas de como essa relação
poderia ser benéfica, o egoísmo da jovem a torna cega
em relação ao que sua nova atitude faz com seu velho
amigo, seus interesses sempre foram colocados como
prioridade. O comportamento de Heathcliff acerca de
seus novos desejos a deixa irritada, a garota acredita que
seu casamento com Edgar Linton será o melhor para
todos, inclusive para Heathcliff, que poderá ter onde
morar após a morte de Hindley, portanto Cathy dissimula
sua verdadeira natureza quando está com Linton e aceita
ser cada vez mais adorada pelo ingênuo jovem. Heathcliff
se vê perdendo Cathy cada vez mais, algo que o
desespera, como pode ser notado em "Peça a Nelly para
dizer que você está ocupada, Cathy” insistiu Heathcliff
“Não me mande embora por causa desses seus amigos
medíocres e estúpidos! Às vezes sinto-me a ponto de
reclamar- mas eu não.”(BRONTË, 1847, p. 70).
Seu tempo juntos se torna mais limitado e Hindley passa
a afastá-los ainda mais, também desejando o casamento
de sua irmã com Edgar, ao acreditar que a união poderá
restaurar a reputação de sua casa. A garota passa a
acreditar que pode haver felicidade com Linton, se apega
a ideias superficiais, ignora qualquer tipo de contradição
a sua decisão há muito premeditada, Catherina aceita o
pedido de camentento de Edgar Linton e com isso afasta
de vez seu amigo, que não suporta a ideia de ver sua
amada com outro e parte sem dar aviso.
“– Não vi Heathcliff ontem à noite – respondeu
Catherine, começando a soluçar amargamente. – E se o
expulsar de casa, vou junto. Mas talvez você não venha a
ter essa oportunidade... talvez ele tenha ido embora. – E
irrompeu num pranto incontrolável, entremeado de
palavras desarticuladas.” (BRONTË, 1847, p. 92)
A ida de Heathcliff sem sequer uma despedida ou alguma
promessa de retorno faz com que Cathy se entregue ao
sofrimento, notando que por mais que parecesse a
melhor decisão aos seus olhos, casar-se com Edgar
magoou a pessoa com quem ela mais se importava. A
jovem questionou tudo o que havia dito e pensado,
receando ser tarde para voltar atrás e notando que sua
decisão, por mais que lhe proporcionasse uma vida
cômoda e estável, resultou na perda da pessoa que mais
amava, a ponto de vê-lo quase como uma extensão de si
mesma. Perder Heathcliff foi para Catherine como perder
uma parte de sua própria alma.
“– Onde será que está... onde poderia estar? O que foi
que eu disse, Nelly? Já esqueci. Será que ficou zangado
com meu mau humor esta tarde? Diga-me, o que foi que
fiz para magoá-lo? Queria tanto que voltasse. Queria
muito!”(BRONTË, 1847, p.88)
Após passar por um grande período de recuperação e
alguns outros acontecimento, a jovem casa-se com Linton
e tenta seguir sua vida, vivendo de forma amena e tendo
todos o seus desejos concedidos por seu marido, mas

essa vida tranquila não dura muito, tendo em vista que
algum tempo depois de seu matrimônio Heathcliff
reaparece, fazendo reacender sentimentos que, embora
guardados, nunca foram esquecidos, além de despertar
uma euforia que há muito não era vista na jovem sra.
Linton. Catherine se engana acerca das verdadeiras
intenções de Heathcliff com seu retorno, pois embora
tenha retornado rico e de boa aparência, ele não volta
instruído ao bem. Muito pelo contrário, o rapaz retornou
com o mau gênio que apresentava na infância de maneira
ainda mais intensa, uma vez que a rejeição de seu grande
amor quebrou qualquer contentamento ou barreira
moral que pudesse reter todo o ódio que ele guardava
dentro de si desde sua conturbada infância. Todos os
maus tratos, as agressões e as humilhações vivenciadas
em sua infância desenvolveram a maldade que havia
dentro de Heathcliff, que agora tinha o desejo de se
vingar de todos que outrora magoaram-no e por mais que
Catherine não fizesse parte de sua lista, as atitudes do
jovem serão um forte fator para a ruína da protagonista.
Pouco tempo após seu retorno, Heathcliff já havia
alastrado sua maldade pela região, influenciando ainda
mais na degradação de Hindley, inserindo-se na
convivência de Catherine, apesar do forte desapreço
existente entre Edgar e Heathcliff, e aproveitando-se da
ingenuidade infantil de Isabella Linton, irmã de Edgar, que
apaixonou-se por Heathcliff, apesar de seu
comportamento rude. A jovem acreditava que por trás de
toda a maldade de Heathcliff havia um espírito nobre,
mas ela não sabia que após ter seu coração partido,
Heathcliff havia se tornado puramente mal, apenas
relacionando-se com os demais para atingir seus nefastos
objetivos, sendo o maior deles eliminar todos que
ficavam entre ele e Catherine.
A infelicidade de Edgar Linton era como um prêmio para
Heathcliff, pois ele o havia tirado aquela que lhe era mais
estimada, se relacionar com Isabella seria uma forma de
garantir não só o aumento de sua riqueza, mas o
sofrimento do seu rival, Edgar era uma peça que
Heathcliff pretendia se livrar em algum momento, fato
que levou os dois a travarem diversos embates, que
pouco a pouco contribuíram para abalar ainda mais o
psicológico de Catherine, que já estava deveras
fragilizado desde a volta de Heathcliff, voltando a duvidar
de suas decisões, o que culminou em uma forte reação
física: uma doença severa que, em poucos meses, ceifou
a vida de Catherine logo após ela dar à luz a sua filha,
nomeada como Catherine em homenagem à falecida
mãe. Toda a circunstância em que se deu a morte de
Catherine fez com que ela culpasse Edgar e Heathcliff,
como notado em “– Você e Edgar partiram meu coração,
Heathcliff! E os dois vêm se lamentar comigo, como se
fossem vocês que merecessem piedade! Não vou me
apiedar de vocês, não vou. Vocês me mataram... e se
fortaleceram com isso, eu acho.” (BRONTË, 1847, p.166),
deixando assim severos danos psicológicos em ambos.
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Após a morte de Catherine, Heathcliff é consumido por
uma fúria incontrolável, despejando o mais puro ódio
sobre todos a sua volta, uma vez que qualquer vínculo
afetivo real que ele tivesse com alguém humano foi agora
quebrado, restando-lhe apenas sua vingança como
motivo de vida. Dedicou-se então a acelerar a degradação
de Hindley, vingando-se dele ao tirar tudo que ele tinha.
Também promoveu a desgraça de Isabella Linton, com
quem houvera se casado e tido um filho. Heathcliff
desejava agora se vingar de Edgar, tirar-lhe tudo que
havia lhe restado, com isso planeja o casamento de seu
filho com Catherine Linton, filha de Edgar e Cathy, pois ao
ter a jovem em sua propriedade e casada com seu filho, o
homem poderia finalmente tirar tudo o que Linton tinha,
sua filha e futuramente, após a morte de Edgar, o
domínio de todas as suas terras. É notável a violência que
Heathcliff direciona ao seu filho, usando-o como uma
peça para manipular Catherine por meio da pena, como
pode ser notado em momentos como “Ora, Quanta
Intransigência!", disse Heathcliff, “eu sei- mas assim você
só vai me obrigar a beliscar o bebezão até que desperte
sua caridade aos gritos.”(BRONTË, 1847, p. 301).
Heathcliff têm êxito em sua tramóia, tornando-se dono
da Granja dos Tordos e de todos os bens pertencentes
aos Linton após a morte de Edgar, tendo então
completado sua vingança, mas não parando de
disseminar o mal. Até aquele ponto, Heathcliff já havia
levado sofrimento a inúmeras vidas, mas ao tornar-se
desprovido de um objetivo de vida, tendo em vista que
sua vingança havia sido concluída e Catherine estava
morta, o homem começou a se degradar em amargura,
tornando-se cada vez mais triste e maldoso, afastando
todos de perto dele, inclusive sua nora, como é visível em
“Você não quer me fazer companhia, querida? Não vou
machucá-la. Não! Para você eu pareço pior que o próprio
diabo.”(BRONTË, 1847,p. 301).
No seu fim, Heathcliff padeceu sozinho, corroído pelo
ódio, angústia e por todo o mal que causou, ansiando
pela sua morte para que enfim pudesse se juntar ao
fantasma de Cathy, que o assombrava em seus delírios,
sendo sua única companhia. Por mais que não seja
revelada a real origem de Heathcliff, é notável que o
jovem tem um passado conturbado e teve uma infância e
adolescência carregadas de maus tratos e humilhação,
tendo pouca instrução acadêmica e crescendo sem
nenhum bom exemplo para seguir. Sendo naturalmente
mau ou não, tudo que a figura conheceu desde sua
infância foi o mal e a crueldade, o que levou-o a
desenvolver um pobre senso de moral, crescendo como
alguém egoísta e brutal. A única bondade que conheceu
foi a de Catherine, que por si só não poderia ser
considerada uma pessoa boa, mas sim mimada e egoísta,
sempre pensando em si e vivendo em constante conflito
por não conseguir conciliar suas decisões com suas
vontades.

Ainda assim, o amor que Heathcliff sentia por Catherine
era desmedido, tornando-se uma obsessão doentia assim
que ele foi rejeitado e trocado por Edgar. Mesmo que
nascesse com uma predisposição ao bem, Heathcliff
apenas conheceu a tragédia, tornando-se ele mesmo o
arauto de sua própria e da tragédia de diversas
personagens ao longo da narrativa.
Portanto, não é possível afirmar que Heathcliff nasceu
como um bom selvagem, como postula Rousseau, e há
indícios de que ele possa ter uma predisposição natural
ao mal, congruentemente a teoria de Hobbes, mas o que
se têm de certo é que Heathcliff construiu-se como uma
pessoa essencialmente má por consequência de suas
reações a todo o mal que lhe foi apresentado desde sua
infância até sua adolescência, aflorando o mal fomentado
em seu interior após o evento traumático de ser rejeitado
por Catherine, a quem amou e odiou intensamente, e
tornando-se irremediavelmente maldoso depois de
perder a sua obsessão. A ausência de uma bússola moral
desde a infância foi um grande fator para a degradação
da personagem, o que aponta que a teoria de Kant é
extremamente aplicável à situação de Heathcliff, uma vez
que a personagem, após uma série de eventos
traumáticos, com um deles sendo o catalisador principal,
abandona tudo que é moral e usa de sua liberdade para
agir de maneira maliciosa e vil.

3.2 O nascimento e a persistência do bem
É evidente observar que Emily Brontë possui um vasto

conhecimento acerca do mal, uma vez que mergulha
fundo em tudo o que há de ruim no interior humano,
mostrando em sua obra, sobretudo por meio de
Heathcliff, a angústia, o remorso, o ódio, a paixão
desmedida, a loucura e como alguém pode degradar-se e
propagar o mal de maneiras inimagináveis. Entretanto,
Brontë presenteia seus leitores com um final feliz,
expondo como o bem pode nascer, mesmo em um
ambiente tão degradado, e manter-se vivo, precisando
apenas de uma oportunidade para florescer. Ela ousa
então explorar como a bondade e a maldade, a gentileza
e a rusticidade podem conviver, sendo o maior exemplo
de tal o personagem Hareton Earnshaw.
Desde o seu nascimento, Hareton teve uma vida difícil,
perdendo sua mãe logo após ser lançado ao mundo e
sendo negligenciado por seu pai, que entregou-se ao
alcoolismo, o garoto vivia em um ambiente que se
deteriorava de maneira acelerada, evidentemente nem
um pouco adequado para uma criança, uma vez que ele
era colocado em risco de maneira constante pelas
atitudes imprudentes de Hindley Earnshaw, seu pai, que
sempre retornava muito alterado de suas bebedeiras por
Gimmerton.
“– Ah, mas até que enfim o encontrei! – gritou Hindley,
puxando-me pela nuca, feito um cachorro. – Por todos os
diabos, estão tramando matar essa criança! Agora sei por
que é que nunca o vejo. Mas com a ajuda de Satã, vou
fazê-la engolir o facão, Nelly! Não ria, acabo de atirar
Kenneth de cabeça no pântano de Blackhorse... e matar
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uma pessoa ou duas dá no mesmo. Quero matar vários
de vocês, e não vou descansar enquanto não tiver feito
isso!” (BRONTË, 1847, p.77).
Apesar de todas as conturbações, o garoto parecia
crescer preservando sua bondade e inocência infantil.
Destoando de todos a sua volta, Hareton era o único ser
verdadeiramente bom que habitava o Morro dos Ventos
Uivantes e, sob os cuidados de Ellen Dean, uma das
criadas da casa, a criança consegue crescer preservando
sua inocência e sendo instruído ao bem, mesmo estando
cercado apenas pelo mal. Nelly protegeu o garoto o
máximo que pôde, escondendo-o de seu pai durante seus
momentos de loucura, garantindo sua educação e
barrando todas as más influências constantemente
presentes na vida do menino, mas essa proteção chega a
um fim prematuro quando Catherine, em seu egoísmo,
demanda que Nelly seja enviada para a Granja dos
Tordos, com a finalidade de fazer-lhe companhia, e assim
é feito.
“Nossa despedida foi triste, mas as lágrimas de Catherine
foram mais poderosas do que as nossas. Quando me
recusei a acompanhá-la, e ela viu que suas súplicas não
me comoviam, foi se queixar com o marido e com o
irmão. O primeiro me ofereceu um salário magnífico; o
segundo ordenou-me que fizesse as malas: não queria
mulheres em casa, agora que já não havia uma patroa;
quanto a Hareton, o pároco cuidaria de orientá-lo. Assim,
não tive outra escolha além de obedecer às ordens. Falei
ao patrão que ele se desfazia de todas as pessoas
decentes só para se arruinar um pouco mais depressa;
beijei Hareton e disse adeus.” (BRONTË, 1847, p.93).
A partir de então, o garoto estava sozinho no Morro dos
Ventos Uivantes, exposto às mais diversas perversidades
e crescendo sob influências terríveis, sobretudo após o
retorno de Heathcliff à propriedade, que dispensa
rapidamente o auxílio do pároco na educação do menino
e coloca-o cada vez mais contra Hindley, a fim de usar
Hareton como mais uma peça em sua vingança, fato que
atrofia ainda mais o que há de bom existente na criança,
como é visível em “Mantenho-o com pulso mais firme do
que o canalha do seu pai manteve a mim, e mais baixo,
pois ele sente orgulho de sua bestialidade. Ensinei-lhe a
desprezar tudo o que não é meramente animal como
sendo tolo e fraco.” (BRONTË, 1847, p.233).
O menino torna-se rude e fechado em relação às pessoas,
guardando sempre a impressão de que falam com ele
com desdém, o que o leva a responder de maneira
agressiva e mal educada. Sua bestialidade se desenvolveu
como uma maneira de autodefesa naquele local, uma vez
que gentileza e doçura eram vistos como uma fraqueza
por aqueles que os cercavam, logo o jovem desde muito
cedo era reprendido por qualquer afabilidade que
demonstrasse e era tratado com extrema grosseria, na
mesma medida que via todos a sua volta se tratando de
maneira aspera e incivilizada. Alguns meses após a
partida de sua antiga babá, a criança já parecia quase que
irreconhecível.

“Ele ergueu a pedra para atirá-la; comecei a dizer
algumas palavras para tranquilizá-lo, mas não consegui
deter sua mão. A pedra acertou minha touca. Dos lábios
balbuciantes do menino saiu uma torrente de insultos;
quer ele os entendesse, quer não, foram pronunciados
com grande ênfase e distorciam suas feições de criança,
transformando-as numa expressão chocante de
malignidade.” (BRONTË, 1847, p.114)
Apesar de ter sido moldado para se orgulhar de sua
brutalidade e desprezar seu caráter humano, é
perceptível que o tempo que passou sob os cuidados de
Ellen deixaram uma marca no garoto, uma vez que Nelly
conseguiu preservar por algum tempo a inocência de
Hareton quando criança, o que manteve a criança com
alguma bondade dentro de si. Mesmo que tivesse uma
moralidade deturpada por Heathcliff e Hindley, o garoto
permanece, em essência, bom. Tal fato é notado a partir
de seu contato com Catherine Linton, filha de Edgar e
Catherine, que um dia viria a tornar-se Catherine
Heathcliff, entrando de vez na convivência do garoto.
“Catherine disse a Hareton quem era e para onde ia, e
pediu a ele que lhe mostrasse o caminho; por fim, fez
com que a acompanhasse. Ele lhe desvendou os segredos
da Caverna das Fadas e de vinte outros lugares mágicos.”
(BRONTË, 1847, p.209)
É notável como o rapaz consegue se afeiçoar pela garota
e demonstra empatia por sua situação ao encontrar-lhe
perdida, o que demonstra que ele permanece com algum
resquício de humanidade, mesmo após todo o mau
exemplo fornecido por seu pai e dos esforços de
Heathcliff para aniquilar a bondade existente no menino.
Hareton ainda era bom e precisava apenas de algo ou
alguém que o motivasse a externar isso, encontrando,
portanto, em Catherine essa motivação, apesar de a
relação dos dois não ser a mais amigável desde o começo.

“– Ele, meu primo! – exclamou Cathy, com uma risada de
escárnio.
–É isso mesmo – retrucou a mulher.
–Ah, Ellen! Não os deixe dizer essas coisas – prosseguiu
ela, angustiada. – Papai foi buscar meu primo em
Londres... meu primo é filho de um cavalheiro... que... –
ela se interrompeu, e começou a chorar abertamente,
consternada ante a mera ideia de ser parente de um
bronco como aquele.” (BRONTË, 1847, p.206)
Catherine começa a residir no Morro dos Ventos Uivantes
de maneira conturbada, sendo manipulada por Heathcliff
a casar-se com seu filho e distanciar-se do pai, o que a
deixou sozinha com Heathcliff, Joseph e Hareton após a
morte de seu marido. O choque enfrentado por ela ao ser
tirada de seu lar foi intenso, uma vez que lá ela teve
todos os seus desejos atendidos por toda sua infância e
início da adolescência, mas já no novo ambiente hostil
onde ela foi lançada, todos eram rudes, ninguém estava
disposto a mimá-la e não tinha sequer metade do luxo e
conforto que sua antiga moradia oferecia. Isso fez com
que a jovem fomentasse uma grande tristeza e
frustração, que eventualmente culminaram em
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um intenso ódio por todos aqueles relacionados a
Heathcliff, seu captor, de certo modo, e grande
responsável por sua degradação.
“Uma ou duas vezes, depois que tínhamos todos ido para
a cama, abri a porta do meu quarto de novo e pude vê-la
sentada chorando no alto da escada; voltei a fechar a
porta depressa, com medo de acabar amolecendo e
interferindo. Tinha pena dela, sem dúvida, mas não
queria perder meu emprego, a senhora entende.”
(BRONTË, 1847, p.316)
A personalidade mimada, porém ainda bondosa da jovem
deu lugar a um forte amargor e petulância à medida em
que ela era obrigada a se adaptar aos maus tratos de
Heathcliff e aos sermões do pedante Joseph. Viver no
Morro dos Ventos Uivantes comandado por Heathcliff
apenas despertava o pior nas pessoas, atrofiando tudo de
bom que residia em seu interior e intensificando os mais
violentos e até perversos traços de personalidade. Apesar
disso, Hareton, por mais que fosse manipulado ou
coagido a auxiliar Heathcliff em suas maldades, continuou
sendo alguém empático e tentou, mesmo que de seu
jeito bronco, demonstrar alguma bondade a sua prima,
mas Catherine acostumou-se a destilar ódio contra todos
daquela casa, incluindo Hareton, a quem desde pequena
considerava alguém inferior e que não merecia seu
respeito. Cega por seu ódio e sua arrogância, a jovem
recusa qualquer bondade vinda do rapaz e se fecha ainda
mais para qualquer coisa boa que ela pudesse vir a ter em
sua miserável estadia no Morro dos Ventos Uivantes,
chegando a zombar das tentativas do rapaz em se
desenvolver intelectualmente, uma vez que ele teve sua
formação acadêmica interrompida ainda na infância.
“– Mas, sra. Heathcliff, todos nós começamos do zero, e
todos nós tropeçamos e vacilamos no início. Se os nossos
professores nos tivessem ridicularizado em vez de nos
ajudar, ainda estaríamos tropeçando e vacilando.
– Ah! – retrucou ela. – Não desejo limitar suas
habilidades. Ainda assim, ele não tem o direito de se
apropriar do que é meu e tornar tudo ridículo aos meus
ouvidos com seus erros crassos e a pronúncia
equivocada! Esses livros, tanto os em prosa quanto os de
poesia, são para mim, por outras associações, sagrados;
detesto vê-los degradados e profanados em sua boca!
Além disso, ele selecionou os trechos de que mais gosto
para repetir, como se deliberadamente mal-
intencionado.” (BRONTË, 1847, p.326)
As interações entre os jovens mantinham um constante
ar de tensão, com Catherine cada vez mais
temperamental, tendo em vista que tornava-se mais
amarga a cada dia, e respostas descorteses de Hareton,
que continuava rude e irreverente. Entretanto, o rapaz
não deixou de esporadicamente transparecer sua
bondade, o que internamente marcou Catherine, fazendo
com que, após a morte de Heathcliff, a moça abrisse seus
olhos e coração para a ideia de que o mundo poderia ser
algo além de toda a maldade que ela experienciou na
presença do tirano, aproximando-se então de Hareton e
fazendo com que o amor surgisse naquelas terras
devastadas

. A morte de Heathcliff simbolizou o fim de um grande
ciclo de ódio, angústia e tristeza, proporcionando espaço
para que o bem pudesse enfim florescer no terreno do
Morro dos Ventos Uivantes.
“A intimidade assim iniciada cresceu rapidamente,
embora encontrasse interrupções temporárias. Earnshaw
não virou um homem civilizado da noite para o dia, e
minha jovem ama não era nenhuma filósofa, tampouco
um modelo de paciência; mas os dois desejavam a
mesma coisa – ela, amar e estimar, ele, amar e ser
estimado –, e por fim conseguiram obtê-la.”(BRONTË,
1847, p.343).
Apesar de marcada por seus traumas, Catherine
abandona seu amargor e resgata, inspirada por Hareton,
a bondade que apresentava em sua infância. Hareton, por
sua vez, passou a ser instruído academicamente por
Catherine, dando rumo e bons fundamentos a bondade
que o garoto apresentava, apesar do jeito animalesco e
da bússola moral duvidosa que o garoto foi estimulado a
ter. Brontë apresenta, por meio de Hareton Earnshaw e
Catherine Heathcliff, como o bem pode persistir, mesmo
sendo atrofiado intensamente, e inspirar a bondade onde
já não parecia haver nenhuma.
Assim sendo, Hareton poderia ser visto como o perfeito
exemplo da teoria do bom selvagem, mas apesar de
apresentar uma bondade inocente em sua infância e de
ser corrompido pelo meio, o fator mais marcante em
Hareton é que ele se mantém essencialmente bom
mesmo após toda a corrupção que sofreu crescendo com
Hindley e Heathcliff, diferentemente do próprio
Heathcliff, que cresceu conhecendo a crueldade e malícia
que havia no mundo e foi totalmente corrompido por
elas, tornando-se ele mesmo um difusor do mal. A
diferença notada entre as personagens é a de que
Hareton teve a possibilidade de ser protegido de más
influências, mesmo que por um curto período de tempo,
em sua infância, gerando assim uma fagulha de bondade
no garoto que se manteve quase que inerte durante anos
e seria eventualmente apagada, caso Heathcliff vivesse
por mais tempo e Catherine não o instruísse depois de
sua inusitada aproximação. Quanto a Catherine, a garota
teve certamente um ensinamento formal de qualidade,
dado o poderio aquisitivo e a atenção depositada na
garota por seu pai, que apesar de ser muito condescente
e influenciar a garota a desenvolver sua arrogância,
garantiu que a mesma tivesse acesso ao conhecimento
necessário para compreender melhor os valores morais e
éticos, tanto que apesar de ser corrompida e tornar-se
profundamente reativa e amargurada, a garota consegue,
depois que a influência ativa de Heathcliff se extingue e
com a ajuda de Hareton, voltar a ser empiricamente ou
praticamente boa, segundo Immanuel Kant, uma vez que
através das influências do mundo empírico a garota
resgata o que de bom havia guardado dentro de si
mesma.
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4. CONCLUSÃO
Ao longo desse escrito, a natureza humana foi analisada
por intermédio dos acontecimentos do livro “O Morro
dos Ventos Uivantes”, mais especificamente da trajetória
de alguns personagens principais, como Hareton
Earnshaw e Heathcliff, tornando possível a obtenção de
explicações acerca do comportamento das personagens
e, por meio disso, a compreensão e verificação da
aplicabilidade de certas teorias filosóficas que se
correlacionam com a natureza do ser humano.
As filosofias de Jean-Jacques Rousseau e de Thomas
Hobbes se mostraram controversas e conflitantes dentro
da obra, uma vez que ambas possuíam fortes exemplos
de aplicabilidade, sendo a teoria de Rousseau, de que o
homem é naturalmente bom, mas é corrompido pela
sociedade, reforçada por Hareton Earnshaw, que é
apresentado com uma predisposição para o bem desde a
infância, enquanto a teoria de Hobbes, de que o homem
é mau por natureza, é reforçada por Heathcliff, que é
apresentado como alguém com predisposição ao mal
desde a infância. Assim sendo, é notável observar como a
ideia de que o ser humano nasceria naturalmente bom ou
mau e que isso seria um fator determinante em futuras
interações, necessitando de uma intervenção social para
alterar suas manifestações, mas nunca sua essência, é
pouco coerente e aplicável de maneira prática.
A filosofia Kantiana, por sua vez, apresenta a ideia de que
o ser humano nasce com a propensão ao bem, mas os
acontecimentos desfavoráveis que ocorrem ao longo de
sua vida poderiam encaminhá-lo ao mal, sendo portanto
muito mais coerente com o que pode ser analisado no
livro, tendo em vista que pouco se sabe sobre a origem
real de Heathcliff e que ele esteve sobre a presença
incessante do mal durante toda sua vida, passando por
diversos traumas e tendo como o catalisador de sua
loucura o amor desmedido que sentia por Catherine e sua
eventual perda, logo tendo nascido bom ou mau,
Heathcliff foi extremamente influenciado a ser mau e foi
isso que ele tornou-se. Porém, é notável uma lacuna na
aplicabilidade da teoria de Kant, uma vez que Hareton
cresceu sob circunstâncias similares a de Heathcliff, sendo
sempre influenciado ao mal, mas o jovem conseguiu
manter-se bom em essência, ainda que tenha se tornado
bronco. Uma possível explicação para tal diferença seria a
presença de Ellen Dean na vida de Hareton, tendo ciência
de que ela conseguiu preservar a bondade do garoto em
seus anos iniciais, o que manteve viva sua essência boa,
mesmo depois de crescer em um meio tão deturpado.
Ainda assim, Heathcliff é mostrado como alguém
corrompido desde sua infância, deixando dúbia a
veracidade de uma essência boa vinda do rapaz.
Por conseguinte, a correlação entre as teorias filosóficas
analisadas e os acontecimentos vivenciados pelas
personagens do livro levam à conclusão de que o ser
humano é naturalmente quase que neutro, sendo a
natureza humana algo determinado, não determinante.

Em outras palavras, a natureza humana seria
extremamente volátil e determinada não no momento do
nascimento, mas momentos após, mais especificamente
na infância e nos primeiros meses de vida, onde o
subconsciente estaria mais propenso a influências.
Hareton foi influenciado de maneira positivas em seus
primeiros anos de vida, sendo então mais propenso a ser
naturalmente bom, o que o fez resistir a corrupção
imposta pelo meio onde viveu, ainda que ele pudesse
eventualmente sucumbir de forma total ao se deparar
com um evento traumático de proporções não
experienciadas antes. O fato é que ao ser estimulado ao
bem inicialmente, o Hareton Earnshaw tornou-se em
essência bom. Pelo que é mostrado no livro, é possível
inferir que Heathcliff tenha experienciado o oposto,
tornando-se em essência mau, o que poderia ser
revertido ao longo de sua vida, mas a construção de
Brontë leva a compreensão de que o garoto apenas
fomentou o mal dentro de si, não podendo exprimir nada
além disso frente aos eventos traumáticos que ocorreram
em sua vida.
Outras comprovações acerca disso seriam as jornadas de
Catherine Heathcliff e Catherine Linton. A primeira
demonstrava-se naturalmente boa, muito provavelmente
pelos bons cuidados que lhe foram fornecidos por seu
pai, que apesar de mimá-la, forneceu uma instrução
apropriada a garota, tanto que mesmo ao ser corrompida
pela convivência com Heathcliff, a garota conseguiu, com
a ajuda de Hareton, retornar a bondade, ainda que
marcada por seus traumas. Já a segunda demonstrava-se
naturalmente má desde a infância, possivelmente pelo
desapreço e constantes repressões que sofria por parte
de seus familiares, estimulando o mau gênio da garota,
que ainda demonstrava empatia para com os demais,
mas sempre parecia deixar seu egoísmo prevalecer.
Portanto, todos os objetivos dessa pesquisa foram
alcançados. Foi possível, com o intermédio de artigos e
livros que tangenciam o tema, analisar e correlacionar os
acontecimentos da vida de personagens estratégicos da
narrativa de O Morro dos Ventos Uivantes com teorias e
conceitos filosóficos acerca da natureza humana,
propostos por Jean-Jacques Rousseau, Thomas Hobbes e
Immanuel Kant, chegando a conclusão de que a natureza
humana não é determinante e geral, mas sim individual e
determinada, sendo definida nos primeiros anos de vida
e, ainda que muito volúvel e suscetível a influência dos
estímulos externos durante a vida, o que foi construído
nesse período inicial exerce uma forte influência em
como os indivíduos naturalmente reagem aos diversos
estímulos e acontecimentos que eventualmente surgirão
em suas vidas.
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Tópico 4

O Instituto das Religiosas da Instrução Cristã foi fundado por Madre Agathe
Verhelle, em meio aos acontecimentos de uma Europa conturbada no início do
século 19. A construção da nossa congregação percorreu um itinerário permeado de
força, coragem, persistência e amor, que representa de maneira genuína a vida da
nossa fundadora. Inês Margarida Verhelle nasceu na Bélgica, no ano de 1786, e
ainda muito jovem sentiu arder em seu coração o desejo de se tornar religiosa.
Depois de enfrentar grande oposição da família, Agathe Verhelle conseguiu ingressar
para o convento aos 29 anos. No entanto, sete anos depois, a congregação da qual
fazia parte foi dissolvida por ordem do governo da época, que tentava controlar a
educação de jovens no país. Todas as religiosas deixaram a Bélgica, menos Agathe
Verhelle, que persistiu no seu ideal de reabrir a congregação. Foi autorizada a reabrir
a casa em Dooresele no dia 25 de março de 1823, data que marca a fundação do
Instituto das Religiosas da Instrução Cristã. A carta, escrita de próprio punho por
Madre Agathe ao Papa Leão XII pedindo a reabertura do Instituto é um documento
vivo que rege, até hoje, o carisma da nossa congregação: “Sacrificar-nos e consagrar-
nos inteiramente à juventude”, a fim de cooperar na propagação da glória do Senhor
em toda parte. O espírito missionário de Madre Agathe foi outro legado deixado por
ela para as suas sucessoras. Em vida, Madre Agathe fundou seis comunidades e
escolas na Bélgica. E não demorou muito até que o carisma alcançasse a Europa, a
América do Sul e a África, multiplicando e se estendendo por todo o mundo. Hoje as
Religiosas da Instrução Cristã atuam em escolas, faculdade, Centro Social e
comunidades de imersão nesses locais, sempre ancoradas no carisma e missão
deixados por Madre Agathe..

Bicentenário Rede Damas
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Tópico 5 Mensagem da diretora

O Instituto das Religiosas da Instrução Cristã, do qual o Colégio Nossa Senhora
da Graça faz parte, tem por missão formar a pessoa humana com base nos valores
cristãos, éticos e acadêmicos, de maneira participativa e comprometida, para construir
uma sociedade sustentável. Para isso, propicia visibilidade e expansão ao carisma
institucional, com ações conjuntas e participativas, pautadas na educação acadêmica e
cristã que contribua para uma sociedade ética e fraterna.

Dentre os nossos valores temos respeito e acolhimento à pessoa humana, como
imagem e semelhança de Deus; tudo fazer bem com amor e alegria; competência e
ousadia; diálogo, escuta e discernimento, dentre tantos outros valores que nos
condicionam a, diariamente, revelar a face atual do Cristo Educador.

Na transição entre o ensino médio e o ensino superior, o Colégio Nossa Senhora
da Graça, através desta publicação, objetiva preparar ainda mais nossos alunos para o
3o grau. Nosso objetivo com esta iniciativa é construir, ainda na 3a série do Médio, a
habilidade da pesquisa e a competência para publicação em revistas científicas, já que
essas, aliadas ao ensino e extensão, são a base do ensino superior.

Com uma rede de professores qualificados e, academicamente, preparados e
conscientes das exigências universitárias, associado ao altíssimo nível de excelência
dos trabalhos de conclusão de ensino médio – TCM desenvolvidos pelos discentes, o
Colégio Nossa Senhora da Graça, com alegria, competência e ousadia, apoia iniciativas
como essa como uma oportunidade de Duc in Altum, ou seja, de avançar para águas
mais profundas.

Mariana Barros – Diretora Geral do CNSG

58



59


