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Que não aparecem na história do mundo, 

aparecem nas páginas policiais do jornal local. 

Os ninguéns, que custam menos do que a bala que os mata”                                                                         

(Galeano) 
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RESUMO 

 

A Bioética, como uma vertente do conhecimento que perpassa as ciências e a 

humanidade, a partir do contexto latino-americano, torna-se o “locus”, por 

antonomásia, para se refletir acerca de questões cotidianas e emergentes que 

envilecem a vida nas suas mais variadas dimensões. Ancorado na “Bioética Social”, 

cuja epistemologia tem sua fundamentação na realidade fática, apresentar-se-á uma 

das formas de terminalidade da vida pouco perquirida no cenário acadêmico, como 

também, invisível aos olhos da sociedade e dos poderes públicos. Trata-se da 

mistanásia, como morte antecipada, precoce, evitável, diuturnamente revelada tanto 

em seu aspecto biológico como biográfico. Essas mortes, que aviltam a dignidade da 

pessoa, poderiam ser evitadas ou minimamente mitigadas, caso a máquina estatal, 

por meio de políticas públicas, assegurasse a efetivação dos direitos fundamentais 

insculpidos no ordenamento jurídico pátrio e alienígeno. Essa pesquisa, portanto, 

tem o fulcro de propor que o neologismo “mistanásia”, com suas implicações 

emergentes e urgentes no cotidiano revelado nas teratológicas vidas desperdiçadas, 

seja radicado de forma sistemática e científica em textos acadêmicos, conteúdo das 

disciplinas e programas afins, como também, demonstrar que o Estado tem parcela 

de culpa na ocorrência dessas mortes que foram criadas e podem ser removidas, 

sobretudo na população que se encontra em situação de rua. Quanto ao método 

utilizado para a elaboração textual foi o analítico, por meio de pesquisas 

bibliográficas e de artigos em base de dados, como também, o crítico-descritivo. 

Desembocando, portanto, no método propositivo: conscientes das mortes evitáveis, 

sofridas e indignas, enaltecer e defender a vida que deve ser digna, desde o seu 

alvorecer até o seu termo natural, mas que se encontra exposta e vilipendiada, 

precisamente nas pessoas que se encontram em situação de rua. Como referencial 

teórico adotou-se o conceito de “homo sacer” do Direito Romano antigo, atualizado 

pelo jusfilósofo Giorgio Agamben e o princípio da coculpabilidade sistematizado pelo 

jurista Eugenio Raúl Zaffaroni.  

 

Palavras-chave: Bioética. Mistanásia. População em situação de rua. 

 

 

 

 

 



 
 

MASSARIOL, Alexandre. Bioetica e “mistanásia”: morte sociale e prospettive di 
mitigazione. 2020, 197pp. Tesi di Master in Diritto Penale, Medicina Forense e 
Criminologia, Facoltà di Diritto di San Paolo, Università di San Paolo, San Paolo, 
2020. 
 

RIASSUNTO 
 

La Bioetica, in quanto vertente della conoscenza che impregna tutte le scienze e 

l´umanità, diventa, a partire dal contesto latinoamericano, il “locus” per antonomasia 

di riflessione riguardante le questioni quotidiane ed emergenti che sviliscono la vita 

nelle sue più diverse dimensioni. Ancorato alla Bioetica Sociale, la cui epistemologia 

si basa sulla realtà fattuale, si presenterà una delle forme di terminabilità della vita 

poco investigata nell’ambiente accademico e poco o quasi nulla visibile agli occhi 

della società e del potere pubblico. Si tratta della “mistanásia”, ovvero morte 

anticipata, precoce, evitabile, diuturnamente rivelata dal suo aspetto biologico e 

biografico. Queste morti, che avviliscono la dignità della persona, potrebbero essere 

evitate o minimamente mitigate se la macchina dello Stato, per mezzo di politiche 

pubbliche, assicurasse l’effettuazione dei diritti fondamentali scolpiti tanto nel diritto 

brasiliano quanto in quello straniero.  Pertanto, questo lavoro di ricerca ha il fulcro di 

proporre che il neologismo “mistanásia”, con gli effetti emergenti ed urgenti che 

esercita sul quotidiano che viene rivelato nelle teratologie di vite sprecate, sia 

espostoo nel suo significato radicale in modo sistematico e scientifico nei testi 

accademici, faccia parte del contenuto delle discipline e programmi correlati, e mostri 

che lo Stato è anch’esso colpevole poiché queste morti, che furono create, possono 

essere evitate, soprattutto nel caso della gente che non ha un’abitazione. Per quanto 

riguarda il metodo utilizzato per l’elaborazione testuale, è stato usato quello analitico, 

attraverso ricerche bibliografiche e in articoli nelle banche dati, nonché il critico-

descrittivo. Infine confluendo, in questo modo, al metodo propositivo: consapevoli 

delle morti evitabili, sofferte e indegne, lodare e difendere la vita che dovrebbe 

essere dignitosa, dal suo spuntare al suo termine naturale, ma che è esposta e 

vilipesa, precisamente nel caso delle persone che non hanno alloggio. Come cornice 

teorica, è stato adottato il concetto di “homo sacer” dell’antico diritto romano, 

aggiornato dal giurista e filosofo italiano Giorgio Agamben ed il principio di comune 

colpevolezza sistematizzato dal giurista Eugenio Raúl Zaffaroni. 

 

Parole chiavi: bioetica, “mistanásia”, senzatetto.  
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INTRODUÇÃO 

 

O binômio bíos e thánatos, vida e morte, estágios que compõem 

inexoravelmente o processo existencial, sempre foi motivo de reflexão nas mais 

variegadas culturas, como também, preocupação epistemológica das inúmeras 

ciências e disciplinas, sendo inclusive, proposta de nomenclatura das mesmas, por 

exemplo, a Tanatologia, a Biologia, a Bioética, o Biodireito, etc.  

No desenvolvimento existencial, sobremaneira do ser humano, a vida tanto no 

ordenamento jurídico pátrio como no alienígeno, é o bem por antonomásia que deve 

ser preservado de toda e qualquer afronta que venha solapar a sua intrínseca 

dignidade, desde o seu alvorecer até seu deslinde natural. A vida qualificada é um 

direito fundamental de todos os seres humanos. 

Entretanto, ao se fazer um retrospecto da história humana, sobretudo aquela 

situada no século XX, é imperioso trazer o alvorecer tecnológico que, em algumas 

situações, foi desvencilhado do seu ethos, provocando inúmeras catástrofes que 

coadunaram em mortes inumanas, verdadeiros genocídios. Dois eventos são 

paradigmáticos e exemplificam essa assertiva: o primeiro, o Projeto Manhattan 

liderado pelos Estados Unidos, com o apoio do Reino Unido e Canadá, que 

viabilizou a criação e explosão da bomba atômica em Hiroshima e da bomba nuclear 

em Nagasaki, ambas em agosto de 1945, dizimando milhares de pessoas. O 

segundo diz respeito à teratológica e fatídica maldade humana, revelada no 

holocausto de inúmeras pessoas, com o intuito de se realizar uma decantação 

étnica, culminando nos campos de concentração em Auschwitz, que foram 

verdadeiros matadouros humanos. 

Já no início do século XXI, as barbáries humanas se atualizam: em 2001 os 

ataques terroristas às “Torres Gêmeas”; em 2015 o ataque resultante do fanatismo 

religioso ao jornal francês Charlie Hebdo, entre tantas outras situações teratológicas 

extremadas e de fronteira que aqui poderiam ser recordadas. 

Para que o direito à vida qualificada e palmilhada com dignidade, como 

também o direito de continuar vivo em um contexto de mortes antecipadas e 

evitáveis, é que algumas disciplinas, fundamentadas no “ethos” e no “morus”, 

elegeram seu objeto epistemológico como instrumento assecuratório de uma 
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existência pautada pelos ditames éticos, morais e jurídicos, portanto, uma existência 

feliz.  

É mister sublinhar que a vida e a morte fazem parte de um mesmo processo, 

o existencial. Percebe-se que nos últimos decênios tem surgido a preocupação em 

refletir acerca do morrer com dignidade. Por isso, a tríade mais exaltada e perquirida 

pelas diversas disciplinas, enquanto reflexões acerca da terminalidade da vida, é a: 

eutanásia, a distanásia e a ortotanásia. Entretanto, não é por demais recordar que o 

“morrer com dignidade” está intimamente amalgamado com o “viver com dignidade”. 

A Bioética, como ética aplicada e prática, sobretudo em sua perspectiva latino-

americana, apresenta-se como o “locus” apropriado para trazer à baila tais 

preocupações.  

Ancorado na “Bioética Social”, cuja epistemologia tem sua fundamentação na 

realidade fática, apresentar-se-á uma das formas de terminalidade da vida pouco 

perquirida no cenário acadêmico, como também, invisível aos olhos da sociedade e 

dos poderes públicos. Trata-se do neologismo “mistanásia”, como morte antecipada, 

precoce, evitável, diuturnamente revelada tanto em seu aspecto biológico como 

biográfico que se efetiva, de modo bastante contundente, devido à ausência de 

pressupostos mínimos que garantam uma vida qualificada. 

Destarte, em virtude da falta de assecurabilidade fática dos direitos 

fundamentais, cuja parcela se consubstancia nos direitos sociais (moradia, 

educação, saúde, emprego, etc.), é imperioso afirmar que o Estado tem uma parcela 

de culpa nessas mortes antecipadas e evitáveis, coadunando, portanto na 

coculpabilidade do Estado. Essas mortes, que aviltam a dignidade da pessoa, 

poderiam ser evitadas ou minimamente mitigadas, por meio de políticas públicas que 

assegurasse a efetivação plena dos direitos fundamentais insculpidos no 

ordenamento jurídico pátrio e alienígeno. 

Com o fito de alcançar o desiderato proposto, a pesquisa será tecida em cinco 

capítulos. O primeiro será abordado o método adotado na pesquisa. 

No capítulo segundo abordaremos a interface da bioética com o biodireito. 

Como disciplinas que tem a vida como seu objeto de estudo, demonstrar-se-ão suas 

gêneses históricas, como também, seus princípios informadores e o diálogo 

necessário e profícuo que existe entre ambas. Ao se abordar os princípios, buscar-

se-ão adequá-los e atualizá-los tendo como chave hermenêutica de leitura a 

mistanásia. 
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O terceiro capítulo será desenvolvido a partir da base teórica do jusfilósofo 

Giorgio Agamben e do jurista Eugênio Raúl Zaffaroni. Assim, desenvolver-se-ão os 

conceitos agambenianos de diferenciação entre “zoé” e “bíos”, “homo sacer”, Estado 

de Exceção e “vida nua”. Todos esses conceitos estão intimamente amalgamados 

ao contexto mistanásico onde a população em situação de rua se encontra inserida. 

De Zaffaroni, o conceito de coculpabilidade do Estado será aplicado por analogia e 

“multatis multandi” a essas situações tanatológicas que poderiam ser evitadas, se 

não houve displicência no Estado ao assegurar, ab initio, o direito de ter direito ao 

cidadão. 

Uma vez firmadas as bases teóricas, no capítulo quarto apresentar-se-á todo 

o cenário histórico, linguístico e o conteúdo do neologismo “mistanásia”. Serão 

abordadas as conjunturas precedentes que levaram a cunhar essa terminologia; se 

o conceito de eutanásia social é equivalente ao de mistanásia; a relevânvia da 

cognoscibilidade tanto do sentido etimológico como também do conteúdo afeto ao 

neologismo e a incidência da mistanásia, tanto em âmbito biológico, como 

biográfico.  

 A população em situação de rua é o corte epistemológico para a aferição da 

incidência da mistanásia persistente. O capítulo quinto, então, apresentará como a 

mistanásia se revela na população em situação de rua em São Paulo, além de 

demonstrar o último censo realizado em 2019 dessa população e, encaminhando 

para os prospectos mitigadores, revelar o pensamento da Igreja Católica Apostólica 

Romana sobre a vida digna, que é direito de todos, sem deixar de evidenciar a 

Pastoral do Povo de Rua da Arquidiocese de São Paulo como instrumento fático e 

eficiente, mitigador de mortes biológicas e biográficas que grassam a vida das 

pessoas que se encontram em situação de rua. 

O sexto capítulo abordará propostas mitigadoras, tanto no campo teórico 

como fático, que se confirmam como instrumentos afirmativos para que as mortes 

ocorridas no subterrâneo da sociedade, portanto, teratológicas e miseráveis, sejam 

trazidas à lume com o intuito de limitar, ou quiçá, cerceá-las radical e frontalmente. 

Portanto, lançadas as estruturas que sustentarão a tessitura deste texto, não 

se pode olvidar em retomar que a pesquisa objetiva desenvolver e revelar o 

neologismo “mistanásia” (morte evitável, teratológica, social e prematura) que não se 

confunde com a eutanásia social; tendo a bioética cotidiana, latino-americana, social 

e crítica como locus acadêmico de discussão, cravejando tal neologismo nas pautas 
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bioéticas e disciplinas afins, para que seja refletido conceitual, profunda e 

suficientemente, aferindo seu princípio-originário.  

Como consequência lógica dessas perquirições sistematizadas, almeja-se o 

apontamento de preposições fáticas capazes de eliminar ou, ao menos, mitigar o 

sofrimento humano que pode ser evitado e que se desvela em uma vida sofrida, 

empobrecida e vulnerada, cujo começo é tão próximo de seu fim.  
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1. MÉTODO 

 

A dissertação que ora se descortina, tendo por fulcro o desenvolvimento do 

neologismo “mistanásia”, como também, a sua incidência diuturna na população em 

situação de rua, foi desenvolvida a partir da investigação descritiva e crítica da 

Bioética. Trata-se de um tema insipiente nas discussões acadêmicas, entretanto, 

sua facticidade se revela no cotidiano das ruas, tornando urgente a sistematização 

dessas situações tanatológicas que não são naturais ao desenvolvimento existencial 

da pessoa humana.  

Tendo como ponto de partida os aspectos qualitativos de fenômenos que 

revelam a vulnerabilidade e a complexidade de um número significativo de pessoas 

que vivem em situação de rua, com o neologismo mistanásia quer se demonstrar 

outra forma de terminalidade da vida, que não aquelas apontadas frequentemente 

nas disciplinas afins, quais sejam: a eutanásia, a distanásia e a ortotanásia.  Mortes 

antecipadas e severinas, tanto em seu aspecto biológico, como em seu aspecto 

biográfico, que são ignoradas e invisíveis, conotativa e denotativamente, pela macro 

sociedade (pessoas individuais e Estado).  

Tendo trazido à lume a problematização decorrente de situações 

tanatológicas, não naturais e não condizentes com a existência qualificada de todo 

cidadão, e que poderiam ser evitadas, é imperioso abrir mão da pesquisa aplicada, 

pois se almeja gerar conhecimentos capazes de mitigar as mortes evitáveis.  

Para tanto, descreveu-se, embasado em uma ampla bibliografia (livros, 

jornais, documentários, teses, dissertações, internet, etc.) as situações mistanásicas 

em que vivem a população em situação de rua, verificando-se que faticamente a 

morte evitável torna-se uma companheira de caminhada dessas pessoas.  

Criticamente, apresentou-se as mais variadas normatizações, tanto no âmbito 

federal, como no estadual e municipal que, a priori, deveriam ser instrumentais para 

que essa população tivesse seus direitos de cidadão garantidos, assegurados e 

oferecidos pelo Estado que, neste âmbito não possui um poder discricionário, mas 

tem o poder-dever vinculado de assegurar o mínimo existencial consignado na 

Constituição Federal em seus mais diversos artigos que consubstanciam os deveres 

fundamentais do Estado em relação aos seus cidadãos.  
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Ao se verificar que a mistanásia é uma realidade presente na população em 

situação de rua, é imperioso a aplicação do princípio da coculpabilidade, mutatis 

multandi, e analogamente, ao Estado pela ausência de assecurabilidade dos direitos 

fundamentais insculpidos nos mais diversos diplomas legais, pátrio e alienígeno. 

E por fim, em se tratando de um tema tanatológico cotidiano, não natural e 

que solapa vidas, tanto biológicas quanto biográficas, aos olhos nus da sociedade, o 

método propositivo ou prospectivo se torna conditio sine qua non para se alçar com 

magnitude o objetivo proposto ab initio. Apercebidas as mortes evitáveis, sofridas e 

indignas, eleger e apontar alguns prospectos que sejam instrumentais fáticos, 

capazes de possibilitar às pessoas que subvivem em situação de rua um processo 

existencial que deve ser qualificado desde o seu alvorecer até seu crepúsculo 

natural. 

Assim, as etapas utilizadas para o método na elaboração desta dissertação 

serão: 

  

- identificação do tema: “mistánasia”; 

- coleta de dados: quantitativo; 

- abordagem do tema: qualitativa; 

- natureza da pesquisa: aplicada; 

- objetivos da pesquisa: critico-descritivo; 

- procedimento: bibliográfico; 

- desembocando no método propositivo ou prospectivo  
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CONCLUSÃO 

 

 A morte, como fenômeno inerente ao processo de desenvolvimento 

existencial, é uma realidade inexorável e natural de todo e qualquer ser vivo. 

Entretanto, o thánatos não pode ser vislumbrado, perquirido, vivenciado na 

facticidade do ser humano, dissociado do bíos. A vida, sobremaneira do ser 

humano, deve ser qualificada, feliz e digna, de acordo com os ditames 

constitucionais, tanto no ambiente biográfico, como no biológico, que todo ser 

humano é vocacionado a palmilhar. No que pese, a morte dignificada requer como 

corolário uma vida qualificada.  

 O final da existência, compreendido como processo que teve sua gênese com 

a vida tornou-se objeto de estudo e reflexão, juntamente com esta pesquisa, das 

mais variegadas áreas científicas, sobremaneira, àquelas que estão conectadas às 

ciências humanísticas: a bioética e o biodireito.  

 Restou-se demonstrado que, por muito tempo, a sistematização 

epistemológica e fática acerca da finitude humana esteve restrita ao enfoque 

individual, reveladas na importância dada ao tripé: eutanásia, distanásia e 

ortotanásia. Contudo, aferiu-se a urgência e emergência, levando em consideração 

o contexto social, econômico, político, jurídico e fático, de se refletir acerca da morte 

em seu aspecto coletivo, que diuturnamente, ceifa vidas, de maneira prematura, 

antes e fora do tempo. Trata-se da “morte matada” consubstanciada no neologismo 

mistanásia.  

 Portanto, propugnou-se pela necessidade de resgatar a Bioética, como 

conhecimento transdisciplinar, refletida e produzida no campo desafiador da América 

Latina. Bioética inculturada à realidade social, que perscruta as questões urgentes 

que brotam no cotidiano da sociedade, sem deixar de refletir e apontar caminhos, 

como tem sido realizado, para questões de fronteira. A bioética cotidiana, como 

repertório da bioética social, é o locus, por antonomásia, para se refletir e cotejar 

instrumentais viabilizadores que mitiguem a mistanásia biográfica e biológica. 

 Verificou-se que a mistanásia, morte infeliz, teratológica e severina, efetiva-se 

nas pessoas vulneradas, que são verdadeiros mortos que ainda estão com vida,  em 

Morte e Vida Severina, tão bem cotejada por João Cabral de Mello Neto, nas “vidas 

nuas” geradoras do “homo sacer”, no instituto jurídico arcaico do Direito Romano, 
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sistematizado e atualizado pelo jusfilosofo Giorgio Agamben e, por conta do Estado, 

que em sua inércia e omissão de assegurabilidade dos direitos fundamentais, é um 

dos atores principais na viabilização da mistanásia biológica e biográfica que 

personaliza na população em situação de rua. 

 No desenvolvimento desta pesquisa, restou-se clarividente que o Estado de 

bem-estar é conditio sine qua non para a efetividade do Estado Democrático de 

Direito que deve se estender a todos os cidadãos que “tem direito de ter direitos”. 

Entretanto, o Estado, em seu contato com as pessoas em situação de rua, contata-

se, primordialmente, com o fulcro de jus puniendi e revela-se como ferramenta de 

estratificação social por meio de teratológicas disciplinas marginalizantes impostas 

às vidas nuas.  

 Consignado do ordenamento jurídico pátrio, a máquina estatal deve 

aproximar-se de seus cidadãos de maneira positiva, garantidor do mínimo 

existencial, promotor do bem comum, com ações afirmativas que constituem 

instrumentos basilares para que se concretize a igualdade do ponto de partida, 

garantindo o mínimo existencial para uma vivência qualificada e digna.  

 Notório expor que, no sentido antagônico do ideal consubstanciado na 

legislação, o Estado diante da inércia e omissão em assegurar os direitos basilares à 

população em situação de rua em São Paulo, tem uma parcela de culpa nas 

mistanásias cotidianas, podendo afirmar que há uma coculpabilidade do estado 

nessas mortes severinas, estapafúrdias e fora do tempo, que poderiam ser evitadas, 

caso o Estado assegurasse efetivamente as políticas públicas destinadas à essa 

população. 

 A mistanásia é a chave de leitura para se compreender não apenas a finitude 

fisiológica e biológica que recai de maneira antecipada sobre essa população, mas 

também, um processo de morrer, que se efetiva diuturnamente em suas inenarráveis 

mortes biográficas. Portanto, a terminologia “eutanásia social” deve ceder lugar ao 

neologismo “mistanásia”, por se tratar de questões antigas e precedentes, 

tanatológicas, consoante o sentido etimológico de “eutanásia” que nada tem de 

“boa”.  

 A mistanásia assim compreendida, caminha à frente dos “anawin de Javé”, 

dos pobres que estão em todos os momentos expostos à morte, não apenas 

biológica, física, mas, sobretudo, à morte biográfica, despidos de sua dignidade e 

afrontando drasticamente os direitos sociais positivados na Carta Magna Pátria. 
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 Tomado de consciência reflexiva, sistemática e crítica da efetividade 

mistanásica cotidiana e identificados os atores originários de problemas emergentes 

e negligenciados, podem-se apontar prospectos mitigadores e transformadores 

dessa realidade tanatológica: 

 

- cravar o neologismo mistanásia como uma voz profética (anuncia e denuncia) 

que conclama a uma responsabilidade social e pessoal, requerendo, portanto, 

um novo enfoque bioético (latino-americano), que deve ser pauta das 

discussões acadêmicas, sobretudo nas que são realizadas na seara da 

bioética e do biodireito, com o intuito de superar ou mitigar essas situações 

que se configuram persistentes, iniquas e injustas; 

- trazer à lume o que ocorre diuturna e persistentemente nos porões da 

sociedade, mistanásias invisíveis que podem ser evitadas com o 

comprometimento e responsabilidade pessoal, social e estatal; 

- dar enfoque à ação eclesial que se efetiva na Pastoral do Povo de Rua da 

Arquidiocese de São Paulo, como paradigma de mitigação das tanatologias 

evitáveis. Sendo o locus theologicus de promoção e assecuridade de vida 

plena, cujo profetismo se evidencia nas mais variadas denúncias que 

demonstram o descaso do Estado com a população em situação de rua, 

partindo da realidade concreta do “vê, sente compaixão e cuida dos 

vulneráveis”, revelando-se como modus operandi de mitigação das mortes 

infelizes, como também, transformadora de uma realidade inumana; 

- consignar que, revelada de maneira inconteste a coculpabilidade do Estado 

nessas situações de terminalidade da vida, não naturais e que podem ser 

evitadas, é fundamental reconhecer a igualdade intrínseca de todos os 

cidadãos que se efetiva na assecuridade, por parte da máquina estatal, dos 

direitos mais elementares do ser humano, propiciando um ponto de partida 

simétrico, coadunando em uma vida qualificada, digna e justa. Necessária se 

faz a postura dialógica e de parcerias com as mais diversas instituições 

sociais, objetivando o compromisso social que implica no dever de respeitar, 

promover e assegurar a vida qualificada a todos. Para tanto, juntamente com 

essa população que vive em situação de rua, ser voz que reclama do poder 
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estatal ações positivas e assecuratórias viabilizadoras de histórias 

existenciais desenvolvidas em sua integridade.  

 

 Nesse sentido, concorde com o pensamento de Bento XVI, é oportuno 

salientar que “a justa ordem da sociedade e do Estado é dever central da política. 

Um Estado, que não se regesse segundo a justiça, reduzir-se-ia a uma grande 

banda de ladrões, como disse Agostinho uma vez: ‘remota itaque iustitia quid sunt 

regna nisi magna latrocinia?’(se a justiça desaparece, que são os reinos senão 

grandes latrocínios?).” 462  

 No entardecer desta pesquisa, conclui-se que é possível mitigar a mistanásia 

biográfica e a biológica que acomete peremptoriamente a população em situação de 

rua. 
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BENTO XVI. Deus caritas est, nº 28. Disponível em: <http://www.vatican.va/content/benedict-
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