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RESUMO 

 

Diante dos episódios documentados onde as concepções de ética se mostram divergentes e 

por vezes alarmantes no que concerne à preservação das sociedades, da dignidade da pessoa 

humana e da paz no cenário nacional e internacional, este trabalho pretende examinar as 

relações humanas nos variados âmbitos de coexistência, ou seja, pessoal, profissional, 

religioso, político, entre outros. Faz-se necessário um olhar sob o Estado de Direito, suas 

interpretações e aplicações no que diz respeito à atuação dos diferentes agentes em suas 

relações de poder. A partir disso objetiva-se elucidar as variáveis comportamentais dos 

indivíduos diante da influência dos cenários no qual estão inseridos, podendo essas 

influências estarem na forma da autoridade, da cumplicidade, da crença divina, das relações 

familiares e demais vínculos. A pesquisa se dará por meio das possíveis análises encontradas 

nos filmes da quadrilogia “The Purge” (Uma noite de crime) e o seu cotejo com a sociedade 

factual, com uma observação atenta aos episódios documentados que, de certo modo, chocam 

os olhares e que se mostram cada vez mais recorrentes e passíveis de registro devido ao 

avanço tecnológico que vem atuando como facilitador do compartilhamento de informações, 

da vigilância e do constrangimento social. 

 

Palavras-chave: Ética, Estado e Sociedade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

ABSTRACT 

 

In view of the documented episodes where the conceptions of ethics are divergent and 

sometimes alarming to the preservation of societies, the dignity of the human person and 

peace on the national and international scenario, this work intends to examine human 

relations in the various spheres of coexistence, that is, personal, professional, religious, 

political, among others. It is necessary to look under the rule of law, its interpretations and 

applications regarding the performance of the different agents in their relations of power. 

From this, the objective is to elucidate the behavioral variables of individuals in view of the 

influence of the scenarios in which they are inserted, and these influences may be in the form 

of authority, complicity, divine belief, family relations and other links. The research will be 

based on the possible analyzes found in the movies of the "The Purge" franchise and its 

comparison with the factual society, with a close observation of the documented episodes 

that, in a certain way, shock the public and which are becoming more and more recurrent and 

subject to registration due to the technological advance that has been acting as a facilitator of 

information sharing, surveillance and social embarrassment. 

 

Key-words: Ethic, State and Society. 
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Capítulo 1 

 

Introdução 

  

Este trabalho se propõe a investigar as imbricadas relações entre Estado e cidadãos, 

especialmente quanto à sua extensão de construir e impor ética do establishment, a partir da 

quadrilogia “Uma noite de crime” (The Purge). A obra em questão se ambienta nos Estados 

Unidos da América e descreve uma sociedade na qual, durante uma noite a cada ano, é 

permitido aos cidadãos cometerem todo o tipo de crime sem sofrer as sanções penais, durante 

e após o período. 

A partir desta suspensão de penas e da abertura ética em desrespeitar os direitos de 

outrem uma vez ao ano, procura-se dialogar com diferentes doutrinas filosóficas acerca da 

ética apresentada nos filmes da franquia, cotejando-a. 

A análise terá como referenciais, obras literárias, entrevistas audiovisuais e episódios 

documentados a fim de se obter uma perspectiva da moldagem e do emprego de sortidas 

éticas perante um cenário que “aparentemente” não dispõe de sanções legais que possam 

cercear as ações dos indivíduos. Este trabalho não tem como objetivo a análise de cunho 

cinematográfico, mas sim do cenário social, cultural e econômico retratado nos filmes. 

É viável realizar uma conexão com algumas obras do filósofo Nicolau Maquiavel, “O 

Príncipe”, em que a ética descrita como a vantajosa para o Estado é aquela que melhor se 

adequa às necessidades da manutenção da pátria e da consolidação do poder deste, e “A 

Mandrágora”, na qual o autor analisa a ética oportuna ao indivíduo como aquela que proverá 

maior ganho e prazer, considerando o mero respeito a uma ou mais regras somente por 

obediência como infrutífero. 

Com base nisso, também visa-se dissertar sobre a relação dos comportamentos com 

áreas da psicologia enfatizando os autores Sigmund Freud em seu estudo sobre as pulsões 

humanas e Burrhus Frederic Skinner e sua idealização a respeito do behaviorismo radical. Em 

se tratando dos Direitos Humanos, será explorado como as diferenças culturais e contextuais 

são fatores determinantes na formação de conceitos éticos e como o conjunto de regras que 

regem uma sociedade influencia e ao mesmo tempo é influenciado por isso. Para que tais 

ideias conversem entre si, é necessário o foco na análise da quadrilogia de filmes “Uma noite 

de crime” (The Purge), assim como os paralelos que são possíveis de se identificar no 

contexto que é apresentado nessa mídia e sua aplicabilidade no sistema social factual. 
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1.1 Motivação 

  

A escolha do tema deste trabalho surgiu a partir de uma breve vivência em ambientes 

pessoais, acadêmicos e profissionais e a observância das relações humanas em conformidade 

com os diferentes contextos, as aspirações gerais e os métodos de abordagem e atuação 

perante problemas ou questões presentes no cotidiano de indivíduos que divergem em idade, 

círculo social, experiências vividas, crenças, ensinamentos e influências próximas e distantes 

que contribuem para a formação da personalidade, caráter e visão de mundo. 

 A partir da proximidade com profissionais do âmbito acadêmico, suas linhas de 

pesquisa e ensinamento e materiais utilizados, objetivando a transferência de conhecimento, 

os tópicos relacionados às identidades culturais, ao direito, à psicologia e às relações 

interpessoais, se mostraram como acendedores no que concerne à investigação da ética e dos 

demais estudos que realçam o comportamento dos indivíduos e as divergentes relações de 

poder. 

 O contato com obras midiáticas e situações cotidianas em que tais questões se 

mostram presentes é um suporte viável e estimulante para o enfoque analítico na franquia The 

Purge, tendo em vista a pluralidade dos núcleos estabelecidos no curso de Línguas 

Estrangeiras Aplicadas às Negociações Internacionais, sendo essa abrangência um fator 

crucial na expansão das ideias e exploração dos temas expostos. 

 

1.2 Justificativa 

  

 Atualmente, o acesso à informação se dá de modo quase que imediato perante ações 

realizadas por algum governo, grupo social ou indivíduo. A partir disso é possível dizer que a 

sociedade se encontra em estado de vigilância, repreensão e receio constante, seja por meio 

da realização e divulgação de fotos e vídeos através de um aparelho celular ou por tweets e 

outros tipos de postagens feitos por pessoas que se encontram em um local e que 

presenciaram uma situação considerada relevante para conhecimento público. 

Casos de racismo, assédio sexual ou moral, violência policial, homofobia, xenofobia e 

afins são rapidamente registrados e divulgados com uma facilidade que antes não existia e, 

por conta da rapidez com que esses registros podem ocorrer e viralizar, pode-se dizer que o 

receio de que os mesmos ocorram muitas vezes serve como freio para a tomada de ações que 

seriam rápida e amplamente repreendidas pelos espectadores com base nos conceitos de ética. 

Isso também se reflete nas ações tomadas por empresas, instituições e governos perante a 
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divulgação interna de casos que possuem repercussão negativa ao adotarem uma posição por 

muitos chamada de “politicamente correta”. 

 

1.3 Objetivos e Organização do Trabalho 

 

 Na investigação acerca da ética característica dos indivíduos, do Estado e de demais 

instituições, busca-se no capítulo dois dissertar acerca das estreitas relações que atuam com 

grande influência na formação de conceitos que orientam e ditam as ações, conceitos esses 

advindos do vínculo entre os seres que pode ser cultural, religioso, nacional ou natural 

enquanto pertencentes à mesma espécie. Dessa maneira, dissertar-se-á sobre as obras de 

Nicolau Maquiavel onde se encontram diferentes noções de ética acerca das relações 

cotidianas e suas possíveis analogias com a sociedade factual. Também será discorrido sobre 

os direitos humanos, a ética necessária para a sua aplicação e as subversões das quais os 

governantes e as sociedades se utilizam a fim de interpretar tais direitos de modo conveniente 

desconsiderando regras, normas ou acordos vigentes. 

 No capítulo três, serão abordadas as obras, nas quais a análise é enfática, as éticas 

variadas, assim como as estratégias de controle e as formas de mensuração do 

comportamento humano presentes nelas. Assim, dialogando com autores diversos que 

trabalham no estudo dessas áreas e estabelecendo um paralelo com as esferas do âmbito 

nacional e internacional. Com isso pretende-se abordar e analisar as críticas sociais da 

quadrilogia, levando a uma reflexão sobre a aplicabilidade das ideias dos autores, sua 

legitimidade de acordo com o contexto social de inserção e as suas possíveis interpretações, 

exemplificando situações em que a fragilidade ética e moral que encobre a natureza humana 

se mostra prejudicial no que concerne à atuação de grupos, agentes de poder, sociedades, 

indivíduos e instituições perante outrem. 

 

1.4 Metodologia e Trabalho Realizado 

 

 O seguinte trabalho foi desenvolvido através da seleção e análise de documentos 

públicos, entrevistas audiovisuais, livros, artigos acadêmicos, notícias e produções midiáticas. 

Sendo assim, utilizando-se desses materiais para estabelecer um diálogo coerente com as 

obras a serem exploradas, pretendeu-se desenvolver metodologias de pesquisa etnográfica, 

documental e bibliográfica, uma vez que se investigam relações sociais e se objetivam 

reflexões e possíveis mudanças referentes aos comportamentos atuais abordados no tema. 
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1.5 Breve contextualização da obra a ser avaliada (The Purge) 

  

Os filmes têm como cenário principal, os Estados Unidos da América e a premissa 

apresentada pela quadrilogia é a de uma sociedade na qual a violência e o desemprego, são 

quase inexistentes, assim como a economia é alta e a quantidade de pessoas no sistema 

prisional diminuiu consideravelmente. A satisfação geral da população com o atual governo 

está nas alturas e isso se dá pelo simples fato de que, todos os anos, durante uma única noite, 

é permitido aos cidadãos que cometam todo e qualquer tipo de crime sem que, 

posteriormente, haja punições legais em consequência disso. Durante essa noite, todos os 

serviços de emergência ficam indisponíveis. 

Durante 364 dias do ano a sociedade aparenta estar em paz e harmonia, respeitando 

todas as leis estabelecidas para o melhor funcionamento do sistema. Essa “máscara” que boa 

parte da sociedade assume se dá pelo fato de os indivíduos aguardarem ansiosamente pela 

chamada “noite do expurgo”, quando poderão extravasar, à vista de todos e sem medo de 

represálias, seus sentimentos ruins e instintos selvagens que fazem parte da natureza humana, 

seja por meio de um “acerto de contas” com alguém que lhes tenha feito algum mal ou 

cometido algum insulto, ou através do assassínio de outro indivíduo para simplesmente 

expurgar o seu ódio. 
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Capítulo 2 

 

Ética em relação a Nicolau Maquiavel e aos Direitos Humanos 

 

 A ética influencia ao mesmo tempo em que é influenciada por conceitos estabelecidos 

na esfera social, política, cultural, religiosa e histórica, por meio das normas de conduta que 

têm por objetivo preservar o bem-estar e bom funcionamento do sistema nacional e 

internacional. Por conseguinte, as relações por meio da ética, encontradas nas obras do 

filósofo Nicolau Maquiavel que abrangem tanto os Estados quanto os indivíduos, se fazem 

presentes até os dias atuais em diversos setores da sociedade, no âmbito público e privado, 

comercial e jurídico, entre outros. 

 Os direitos humanos são um exemplo da necessidade da adoção de um mínimo ético a 

ser respeitado considerando a visão dos que defendem a universalização de tais direitos, 

evitando assim que a relativização cultural tenha por reflexo o cometimento de atrocidades 

para com os indivíduos baseando-se em uma regra histórica que não beneficia a todos. Em 

razão disso, visa-se também constranger as relações entre Estados que se mostrem 

prejudiciais à coexistência harmônica entre os seres. 

 

2.1 A relação com a ética nas obras de Maquiavel 

  

Até aqui pode-se fazer uma leitura dos conceitos de ética pensados por Maquiavel e, 

de certo modo, aplicar os conceitos que o mesmo expôs na sua obra intitulada “O Príncipe” 

não somente ao Estado, mas também aos cidadãos comuns. Uma vez que a sociedade vive de 

aparências em diversos sentidos, seja por medo da represália das leis ou do julgamento 

perante a visão moral de outras pessoas, isso se mostra com maior força nessa quadrilogia, já 

que o “viver de aparências” trará um benefício maior se levado ao pé da letra. Ao mesmo 

tempo em que se evita a represália legal e moral, uma vez que lhe é garantido o direito de 

transpor essa barreira invisível durante uma noite, não há sentido em arriscar se prejudicar 

perante a lei e a sociedade fora desse contexto permissivo. 

Enquanto a população mais pobre é massivamente exterminada durante o expurgo, 

seja pela impossibilidade de adquirir um sistema de proteção eficiente e estarem mais 

vulneráveis ou por serem os que mais se arriscam nas ruas, sendo ou não por vontade própria, 

a população rica é capaz de assegurar a proteção de suas propriedades com sistemas 
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tecnológicos de ponta e armamentos que se mostram mais eficientes para defesa e ataque no 

caso de optarem ou não por participar da noite do expurgo. 

O “aparentar ser” é essencial para que Estado e sociedade cooperem entre si. Da parte 

do Estado, o mesmo deve aparentar a todo o momento, e isso se dá por meio de propagandas 

midiáticas e discursos políticos em prol do expurgo, que essa “maldade,” se vista pelo lado 

do aparente bem estar que proporciona durante 364 dias no ano e não pelo lado do genocídio 

ao qual a população de baixa renda é submetida, é uma maldade justificável já que, no final, 

produzirá um bem comum, ou seja, o mal menor (12 horas de crimes liberados) resultará no 

bem maior (364 dias de aparente paz e harmonia). Na concepção maquiavélica é essencial 

que o Estado sempre utilize seus métodos como forma de justificar esse bem comum, para 

que o povo esteja sempre obediente e feliz em obedecer a fim de cooperar e, claro, acreditar 

que pode retirar seus próprios benefícios dessa obediência. 

Para a sociedade em geral, a ética do “parecer ser” se torna importante no sentido de 

evitar uma desnecessária repressão legal e também no de manter uma relação de “boa 

vizinhança” com os seus relacionados a fim de evitar um possível conflito durante o expurgo 

ou de esconder seus reais sentimentos em relação a uma pessoa para que a mesma não se 

antecipe às suas intenções no referido dia. Uma espécie de jogo de xadrez humano é 

estabelecida nisso. 

Uma das formas de se pensar essa ética é por meio do “utilitarismo”, que, de acordo 

com Jeremy Bentham, um dos principais idealizadores dessa corrente, a entende como 

sinônimo de utilidade, ou seja, esse agir ético é realizado visando um ganho maior. A forma 

pessoal de se encarar isso é pensar o agir útil como aquilo que provê o prazer, e a forma 

política é pensar nele como o que traz o maior ganho. Por esse ângulo, a ética não seria 

sinônimo de virtude, mas de utilidade. 

O Estado é visto com grande admiração nesse contexto, já que consegue um grande 

apoio das massas e de diversas empresas privadas que lucram com o novo método de manter 

a ordem através da permissividade do caos controlado. O culto ao líder é evidenciado na 

forma como as famílias da classe alta se preparam para a noite do expurgo, “Abençoados 

sejam os novos pais fundadores da América, uma nação renascida”, esse discurso é reforçado 

pela mídia e por outros setores governamentais que enxergam esse novo estilo de vida como 

o ideal para a manutenção da paz interna e externa. Enfatizam-se os assassinatos dentre os 

crimes permitidos e, como pode-se ver, o apoio popular é um ingrediente fundamental para a 

continuidade desse sistema que viola o objetivo básico do biodireito, a tutela da vida humana. 

É dito por Pietro Genesini em sua análise da obra “O Príncipe” (2014, p. 19): 
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“Maquiavel diz: em caso de necessidade e para o bem do Estado o príncipe pode 

matar. O autor, porém, delimita claramente a escolha dessa solução; e a condição 

mais imperativa é o bem do Estado, ou seja, da sociedade. (...) O problema surge, 

como nota o autor, se o Estado ou o príncipe abusam dessa liberdade. (...) As 

motivações devem ser muito claras, compreensíveis e amplamente partilhadas.” 

  

Também em “A Mandrágora”, o autor idealiza que, dependendo do contexto, as 

regras não são intransponíveis e que a mera obediência a uma regra não produz benefícios. 

Isso se relaciona com a incapacidade de o Estado manter a ordem e a prosperidade por meio 

dos métodos tradicionais através do respeito e cumprimento das leis, e ao estabelecer o 

método de “quebra das leis” durante o período do expurgo é passada a falsa sensação de 

liberdade ao povo que vê nisso a oportunidade de se soltar das amarras por um tempo para 

depois voltar de bom grado às mesmas. 

Àqueles que não participam da noite de crime por conta do conflito com seus 

princípios éticos, porém lucram com isso, é passado que, é por um bem maior, por uma boa 

causa, e está garantido nas leis então não haveria nada de errado em fechar os olhos a isso. É 

o “se deixar enganar” que é colocado em questão, já que esses enganados também colherão 

os benefícios disso, através do aumento de sua riqueza ao mesmo tempo em que estão em 

segurança: “A moral não é absoluta, é relativa aos sujeitos e às circunstâncias, e eles podem 

elaborar uma moral divergente, que os satisfaça ou que resolva seus problemas” 
1
. 

 

2.2 Ética e sua relação com os Direitos Humanos 

 

 Entende-se por direitos humanos as prerrogativas, interesses e bens de natureza civil, 

política, econômica, social, cultural, psíquica, pessoal e íntima, que os seres humanos 

possuem, e que são reconhecidos em títulos jurídicos no âmbito nacional e internacional. O 

propósito de tais direitos é a proteção à vida, liberdade, igualdade e dignidade da pessoa 

humana. Os direitos humanos são universais e inerentes a todos os seres humanos e sua 

existência provém de um longo caminho dos indivíduos na tomada de consciência dos 

mesmos através dos períodos históricos e as barbáries (guerras, genocídios, escravização, 

perseguição) que os acompanham. 

                                                
1
 O Príncipe / Nicolau Maquiavel. - 2. ed. - Rio de Janeiro: Ideia Jurídica, 2014. p. 47. 
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A Declaração Universal de Direitos Humanos (DUDH) pela Organização das Nações 

Unidas (ONU) em 1948 é vista por diversos autores como uma inspiração direta das 

declarações de direitos ocorridas nos eventos da Independência dos Estados Unidos, com a 

Declaração de Direitos da Virgínia (1776) e da Revolução Francesa, com a Declaração dos 

Direitos do Homem e do Cidadão (1789). A primeira se deu devido a conduta exploradora e 

opressora da Inglaterra sobre as colônias e baseou-se nos direitos naturais dos indivíduos, 

como a proteção à vida, liberdade, propriedade e a busca pela felicidade, visando o bem 

comum. A segunda se deu pela insatisfação popular acerca dos privilégios legais da classe 

alta e da opressão da monarquia absolutista, visando também a preservação dos direitos 

naturais, enfatizando os direitos políticos individuais e a instauração de um governo 

democrático. 

 Em face aos grandes conflitos armados ocorridos ao longo dos séculos, com ênfase 

nas duas Grandes Guerras Mundiais e os genocídios presentes na segunda guerra ocasionados 

pelos regimes totalitários, foi fundada em 1945 a Organização das Nações Unidas com o 

intuito de evitar novos conflitos entre as nações por meio do intermédio diplomático e logo 

depois, em 1948, a ONU instituiu a Declaração Universal dos Direitos Humanos, a fim de 

preservar os devidos direitos da pessoa humana de forma universal e sem quaisquer 

distinções. 

Assim sendo, pode-se afirmar que os direitos humanos estão estritamente ligados à 

ética, já que promovem nas relações entre cidadãos e Estados, a tolerância, o diálogo, a 

proteção da dignidade, o respeito às diversidades, o desenvolvimento, a paz, a cidadania, etc. 

Formando através disso o seu próprio conceito de ética, definindo o que é bom e o que é mau 

e os princípios a serem igualmente adotados pelos seres humanos que compõem a sociedade 

como um todo. É exequível uma relação com a visão do filósofo Tomás de Aquino, já que o 

mesmo defende que o Estado deve proporcionar o bem-estar social, a justiça, reger e defender 

os cidadãos, ou seja, propiciar o bem terreno. Tomás de Aquino vê os seres humanos como 

dotados de racionalidade e igual dignidade e por isso, não devem ser passíveis de distinção no 

que concerne aos direitos, já que essa razão é crucial para a formação do juízo ético entre os 

seres de modo que ajam em comum respeito com o próximo. 

Mas se a DUDH é abrangente e engloba a todos os seres humanos em todas as nações, 

por que é tão comum a presença de guerras e o ferimento do princípio da dignidade da pessoa 

humana por determinados Estados? Antes de mais nada, a ONU tem como princípio respeitar 

a soberania dos países e portanto cabe ao governo desses países a adoção dos princípios 
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presentes na DUDH. Por não ser um tratado, os signatários não estão passíveis de sanções no 

caso de descumprimento dos textos da declaração, o que ocorre com frequência. 

A discussão no que concerne à universalização dos direitos humanos em face da 

relativização cultural é extensa e variada em opiniões. Na obra “Direitos Humanos e o Direito 

Constitucional Internacional”, Flávia Piovesan elucida esse debate e busca uma forma de 

amenizar a tensão entre as duas visões. Para os universalistas, os direitos devem se estender a 

todos aqueles que dispõem da condição humana através do consenso geral dos Estados nos 

temas centrais da DUDH, tal consenso seria o “mínimo ético irredutível”. Para os relativistas, 

os direitos se estendem de acordo com o contexto cultural, político, econômico e histórico de 

cada sociedade, uma vez que o sistema internacional é composto de sociedades plurais que 

não compartilham dos mesmos valores. 

O relativismo cultural é forte, principalmente no que diz respeito às divergências das 

culturas do Ocidente e do Oriente, uma vez que ao Ocidente é associado o imperialismo e a 

imposição cultural por meio da globalização e ao Oriente é associada a barbárie pelas 

discrepantes intolerâncias à diversidade no que concerne a gênero, religião, sexualidade, entre 

outros. A posição belicosa adotada por países do Ocidente é cuidadosamente moldada a fim 

de que o apoio das populações de tais países seja forte frente ao intenso desrespeito aos 

direitos humanos provindos de conflitos militares, não podendo deixar de citar o exemplo dos 

Estados Unidos da América que, no cenário pós-Guerra Fria, realiza a construção do inimigo 

através dos discursos presidenciais visando a consolidação e extensão de seu poderio. 

A política norte americana, ao atuar no cenário internacional, tende a adotar princípios 

que ferem a dignidade da pessoa humana e os direitos humanos de forma geral com o 

pretexto da preservação da segurança nacional e da liberdade de seus cidadãos. A guerra fria 

dividiu o mundo em dois blocos e teve como vencedores os ideais amplamente defendidos 

pelos EUA perante a chamada “ameaça comunista”, com o tempo os cidadãos estadunidenses 

vieram a perder o medo dessa ameaça e o governo já não dispunha mais de argumentos 

cabíveis para legitimar suas ações no globo.  

O ataque às Torres Gêmeas em 11 de setembro de 2001 marcou o início da construção 

de uma nova face inimiga, o terrorismo, que vinha para destruir o símbolo de independência e 

retirar a liberdade dos cidadãos, usando da heteronomia do medo iniciou-se então, com o 

apoio popular, a chamada “guerra ao terror” que torna legítimas as intervenções estatais 

promovidas pelos EUA em outras nações a fim de levar a estas a democracia. Ou seja, o 

princípio do agir mal visando o bem maior foi e é utilizado até hoje como meio de garantir a 

extensão da influência norte americana no sistema internacional. Na fala de Leite, 
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“Após os atentados terroristas de 11 de Setembro, a intervenção no Afeganistão é 

apresentada não apenas como uma forma de espalhar bons princípios e valores, mas 

sim como questão de segurança nacional, portanto, como um ponto-chave na 

chamada “guerra ao terror”. No discurso após os atentados terroristas, o presidente 

Bush procura enaltecer as qualidades de seu povo contrapondo-as a atributos 

negativos dos terroristas. Os ataques são interpretados como atos irracionais e 

cruéis, que visam a destruir os princípios norte americanos e confrontar seu 

“espírito de liberdade” e seu “propósito de civilização”. Isso se dá através de alguns 

elementos entendidos como formadores da “civilização” americana, sendo a própria 

ideia de civilidade reincidente nestas construções discursivas” (LEITE, Lucas 

Amaral Batista, 2013, p. 96). 

 

Por meio desses discursos, se inflamam males como a xenofobia, o racismo, a 

intolerância religiosa e outros, que colocados em prática levam à discursos e crimes de ódio 

que vão diretamente contra os princípios estabelecidos na DUDH. Também direciona a 

população a relativizar as ações condenáveis de seus governos uma vez que esses constroem 

a narrativa de que atuam com a finalidade de proteger seus cidadãos. Uma mentalidade forte 

entre os indivíduos que compõem as forças militares desses países e adotam a postura do 

estrito seguimento às ordens sem questionar, já que essas contribuem para a manutenção da 

pátria. Daí dialoga-se com o conceito da banalidade do mal, aprofundado por Hannah Arendt 

na obra “Eichmann em Jerusalém”, os agentes que agem por intermédio da decisão de outro 

tendem a ter a sensação de Pôncio Pilatos 
2
, se isentando da responsabilidade real ao se 

posicionarem como meros seguidores dos ideais do coletivo. 

  

 

 

 

 

 

 

 

                                                
2 Na tradição cristã, Pilatos é conhecido como o juiz que condenou Jesus Cristo a morrer na cruz, porém se 

isenta da responsabilidade ao delegar a escolha da condenação ao povo. 
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Capítulo 3 

 

Ética e as relações entre Estado e cidadão 

 

 A administração pública é responsável pelo regimento de setores chaves nas 

sociedades, portanto a ética adotada por aqueles que compõem o órgão administrativo deve 

ser universalizada como aquela que visa o bem comum. Ao se utilizar de princípios e ações 

que subvertem a universalização dessa ética, os agentes que deveriam estabelecer uma 

relação de confiança entre o povo e o seu governo acabam por fragilizar a união e torná-la 

alvo de temor e suspicácia constante. Ao entender que os governantes, que têm o dever de 

proporcionar meios para a estabilidade dos indivíduos e direcionar ações relacionadas ao 

direito e dignidade do coletivo, agem em benefício próprio, a população tende a utilizar disso 

como justificativa para relativizar suas condutas relacionadas ao bem e mal.  

Em períodos passados as formas de governo que dominavam a esfera internacional 

eram baseadas na crença da escolha divina através de um monarca com poder absoluto, o que 

de certo modo constrangia a população a questionar atos considerados não éticos da parte de 

seus governantes, uma vez que a autoridade máxima, que seriam os deuses, teria julgado o 

indivíduo regente como apto na aquisição do poder. Com o passar do tempo até os dias de 

hoje, apesar de governantes ainda utilizarem de fundamentalismos religiosos na governança, 

a população já não mais se mostra temerária a repreender, criticar e até mesmo depor, por 

meio de revoluções, os dirigentes do Estado. Daí se tem uma maior pressão sobre os 

governos a estarem ainda que minimamente alinhados às reivindicações populares e à 

necessidade de união entre os diversos grupos sociais a fim de evitarem a perda de seu 

poderio. 

 

3.1 Ética utilitarista e a patologia social no cotidiano em The Purge (2013) 

 

 A trama do primeiro longa-metragem gira em torno de uma família que vive em uma 

mansão num condomínio de classe alta, o qual aparentemente é uma zona livre de conflitos 

durante o ano todo, inclusive na noite do expurgo. A família é composta pelo pai, James 

(Ethan Hawke), que é o provedor da família e trabalha com a venda de sistemas de segurança, 

a mãe, Mary (Lena Headey) que não concorda com o feriado, porém tenta manter um 

ambiente familiar saudável e a relação de boa convivência com seus vizinhos, a filha mais 
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velha Zoe (Adelaine Kane), que mantém um relacionamento amoroso, com o qual pai não 

concorda, com um rapaz mais velho e, por fim, o filho mais novo Charlie (Max Burkholder), 

que é contra a noite do expurgo. 

 No início desta obra, há a fala de um especialista em comportamento em uma 

entrevista televisiva afirmando que, “A história já provou isso diversas vezes. Nós somos 

uma espécie naturalmente violenta. Guerras, genocídios, assassinatos. A negação da nossa 

natureza é um problema. A purificação não só restringe a violência a uma única noite, mas 

essa catarse nacional cria estabilidade psicológica por permitir que a gente libere a 

agressividade que todos nós sentimos por dentro.” Esse instinto agressivo, bem como a 

necessidade de repressão dos mesmos podem ser entendidas como as pulsões humanas 

analisadas na obra do psicanalista Sigmund Freud que, acerca destas, explicita o seguinte:  

 

“A existência da inclinação para a agressão, que podemos detectar em nós mesmos 

e supor com justiça que ela está presente nos outros, constitui o fator que perturba 

nossos relacionamentos com o nosso próximo e força a civilização a um tão elevado 

dispêndio [de energia]. Em consequência dessa mútua hostilidade primária dos seres 

humanos, a sociedade civilizada se vê permanentemente ameaçada de 

desintegração. O interesse pelo trabalho em comum não a manteria unida; as 

paixões instintivas são mais fortes que os interesses razoáveis. A civilização tem de 

utilizar esforços supremos a fim de estabelecer limites para os instintos agressivos 

do homem e manter suas manifestações sob controle por formações psíquicas 

reativas” 
3
. 

 

 É levantada uma questão relevante durante outra entrevista televisiva, a de que a noite 

da purificação seria, na verdade, uma ferramenta utilizada pelo governo para eliminar os 

pobres, necessitados, doentes e idosos, os chamados “membros não contribuintes da 

sociedade”. Questão essa que não é tão aprofundada no primeiro longa, porém será analisada 

com mais precisão nos que virão a seguir. Outro tópico a ser futuramente debatido, mas que 

também é rapidamente abordado, é acerca da economia. É dito que, antes da 

institucionalização de tal sistema, os Estados Unidos enfrentavam uma grande recessão com a 

quebra da bolsa de valores, dívidas altas provindas de guerras e a desvalorização do dólar, 

devido a isso, a criminalidade e a pobreza aumentaram exponencialmente e em decorrência 

disso, o partido político chamado New Founding Fathers of America (NFFA), sugeriu que a 

                                                
3 FREUD, Sigmund. Mal-estar na civilização. Obras psicológicas completas. Parte V. Edição Standard 

brasileira. Rio de Janeiro: Imago editora, 1996. p. 167. 
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implementação da descriminalização de quaisquer atos ilegais por uma noite seria um escape 

legalizado para o ódio como forma de conter os crimes. 

Durante a noite, que aparenta ser como qualquer outra, Charlie vê através das câmeras 

de segurança um homem ferido e assustado pedindo ajuda do lado de fora da sua casa, ele 

afirma estar sendo perseguido por um grupo que quer matá-lo e que, de acordo com ele, já 

matou outras pessoas. O menino desativa a segurança da casa para que o homem entre, o pai 

reativa o sistema, mas não a tempo de impedir a entrada do estranho - é relevante dizer que 

ao se deparar com o homem que é rapidamente marginalizado por ser negro, estar mal vestido 

e ensanguentado, o pai e a mãe supõem que seja um inimigo - e em seguida diversos 

acontecimentos dão início à trama de fato. O namorado de Zoe tenta matar o pai da menina 

por este ser contrário ao relacionamento dos dois, mas é ferido fatalmente e morre, o 

desconhecido se esconde durante a confusão e por um tempo a família fica aflita com a 

possibilidade de ele não ser confiável. Logo depois um grupo de jovens de elite chega 

dizendo que, caso a família não deixe de abrigar o homem que, segundo eles, “não é nada 

mais que um mendigo e teve a audácia de revidar e matar um deles”, irão entrar e matar a 

todos. 

 Daí começa o dilema ético da família de um modo geral: entregar outro ser humano 

para a morte certa e salvar a família ou não? O pai mantém uma posição firme de encontrar o 

homem e entregá-lo, assim dispõe de uma ética utilitarista, pois se vê na obrigação de 

proteger sua família a qualquer custo e tal atitude seria útil para o cumprimento desse 

propósito. O conceito de utilidade mais difundido foi formulado por Jeremy Bentham, “por 

utilidade se entende aquela propriedade, em qualquer objeto, mediante a qual ele tende a 

produzir benefício, vantagem, prazer, bem ou felicidade (tudo isto no caso presente é a 

mesma coisa) ou (o que novamente é a mesma coisa) a prevenir que ocorra um dano, dor, mal 

ou infelicidade à parte cujo interesse é considerado” 
4
. O filho, Charlie, é o único que mantém 

uma ética estoica, ou seja, inabalável em relação à sua discordância em entregar o 

desconhecido, inclusive ajudando o homem a se esconder depois que o encontra. Para o 

menino não existem justificativas plausíveis para entregá-lo à morte certa, portanto a moral é 

o único fim e sua segurança ou a de sua família não servem para relativizar isso de forma 

alguma. A ética estoica é sintetizada na vivência do indivíduo pela virtude. “A virtude 

consiste no império da razão sobre os sentidos e na eliminação das paixões, vituperadas pelos 

estoicos como doenças da alma. Assim entendida, a virtude é o único bem, e o vício, seu 

                                                
4 Jeremy Bentham, An introduction to the principles of morals and legislation, p. 125. 
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oposto, o único mal” 
5
. Uma distorção da ética estoica pode ser entendida na necessidade de 

se livrar dos vícios e do mal, cometendo atos maldosos, como o assassinato, a fim de 

expurgar isso de si. 

 A família dispõe de algum tempo, tendo em vista que os jovens não invadem a casa 

de imediato. Não o fazem por medo, mas por saberem que ali vivem pessoas de elite e por 

isso seriam “decentes”, tendo assim uma visão ética relativizada os vendo como semelhantes. 

Quando a família captura o mendigo, eles (pai e mãe) o imobilizam e para tornar o processo 

mais rápido, o torturam. A mãe começa a questionar o ato ao se ver com sangue nas mãos e a 

expressão de medo no rosto do homem, “Ai meu Deus, olha pra gente, olha pra esse homem, 

olha o que estamos fazendo”. Até então o homem seria alguém por quem dificilmente um dos 

dois sentiria empatia, considerando principalmente o agir útil (que não se confunde com o 

bom) de entregá-lo já que a ação traria maior ganho e prazer para um maior número de 

indivíduos, José Renato Nalini diz: 

 

“Em linhas singelas, o utilitarismo se caracteriza por considerar bom o que é útil. 

Haveria perfeita identidade entre o útil e o bom. Em termos éticos significaria que a 

conduta desejável é a conduta útil. (...) Não se mostra suficiente a resposta dos 

utilitaristas, pois a utilidade é mero atributo de um instrumento. Uma faca é útil se 

efetivamente corta, um revólver é útil se dispara. Com um ou outro se pode praticar 

o mal. Todavia a faca em si não tem destinação nociva. Serve para descascar 

laranjas. Já o revólver, difícil sustentar-se a dignidade de sua vocação. Invocar o 

instituto da legítima defesa expõe uma exceção, não a regra. Revólver existe para 

matar. (...) Basta essa constatação para se concluir que o útil não se confunde com o 

bom” 
6
. 

 

A inicial incapacidade de empatia pode ser também explicada a partir da análise de 

Freud na hostilidade que em cada relação humana se observa lutar vitoriosamente contra os 

sentimentos de companheirismo. Freud cunha por essa análise o termo “Narcisismo das 

pequenas diferenças”, pois pode-se observar que todos ali são pessoas tentando sobreviver, 

ainda que por meios que se opõem, e são cidadãos americanos, porém o homem, além de 

desconhecido, é negro, de classe baixa e morador de rua e, de acordo com os jovens que o 

perseguem, “só existe para atender à necessidade da elite de se purificar”, visão correlativa ao 

                                                
5 António Truyol y Serra, op. cit., p. 149. 
6
 NALINI, José Renato. Ética geral e profissional / José Renato Nalini. - 12. ed. rev., atual. e ampl. - São Paulo: 

Editora Revista dos Tribunais, 2015. p. 72. 
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hedonismo ético egoísta 
7
. Ao decidir não entregar o homem, o pai não o faz por acreditar ser 

o certo, mas pela pressão de sua família e o entendimento de que, caso o fizesse, sua relação 

com eles estaria para sempre defasada. Os jovens invadem, o pai consegue matar parte deles 

mas também é morto e o resto da família é salva pelos vizinhos que entram e matam os 

invasores. Os vizinhos revelam que não os salvaram por empatia, mas por quererem eles 

mesmos matá-los a fim de expurgar a inveja e o ódio que sentiam por acreditarem que a 

família havia enriquecido por conta das vendas dos sistemas de segurança que o pai fez à 

vizinhança. Em um ato inesperado a família é salva pelo desconhecido e entre o dilema de 

matar ou não os vizinhos, a mãe decide deixá-los vivos e terminar a noite em paz. 

Um debate válido acerca das questões e atitudes da família é necessário a fim de se 

compreender e aceitar o pensamento de cada um. Afinal, concorda-se (ou deveria concordar-

se) que entregar alguém à morte é errado, certo? Pela ótica dos direitos humanos que visam 

principalmente preservar a dignidade da pessoa humana, sim, é errado. Porém a verdade de 

muitos e que se evita verbalizar é que, depende. Do ponto de vista utilitarista, diria-se que 

entregar o mendigo seria uma atitude necessária já que ele é apenas um e a família é 

composta por quatro membros, sendo assim o número de vidas salvas provenientes da morte 

dele seria maior e mais útil. Esse “mais útil” torna-se ainda mais fácil por se tratar de um 

mendigo, negro, sem nome exposto na tela para a família ou telespectadores e por assim 

dizer, alguém invisível aos tantos olhos que, cotidianamente, passam por ele, alguém que não 

contribui para o desenvolvimento da sociedade, diferente do Sr. Sandin, que tem um emprego 

considerado de excelência e apoia o governo, a filha Zoe, que acumula vários troféus 

acadêmicos por suas competências, o filho Charles, que inventa aparelhos eletrônicos e a Sra. 

Sandin, responsável por manter o ambiente familiar em perfeito funcionamento a fim de 

permitir que os outros se destaquem em suas áreas de atuação. 

Invertendo os papéis e colocando alguém visto como de grande importância no lugar 

do mendigo, como um presidente, por exemplo, seria válido dizer que essa vida se sobrepõe 

às outras, num ponto de vista qualitativo, mas ainda assim em desvantagem quantitativa? 

Talvez, para o telespectador (ainda mais um telespectador negro), seja mais fácil ter empatia 

pelo mendigo por se ter acesso ao seu olhar e se entender o seu desespero nos poucos 

momentos de tela do qual ele dispõe, mas ainda assim é complicado estabelecer uma ação 

considerada correta perante a situação. Uma parcela dos que se imaginam no contexto pode 

                                                
7 Ideário utilitarista que diz que é desejável que todos busquem sua própria felicidade. NALINI, José Renato. 

Ética geral e profissional - 12. ed. rev., atual. e ampl. - São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015. p. 73. 
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teorizar o caminho que tomaria, mas a prática é o que vem para realmente confirmar o que 

somos e não o que aparentamos ser. 

Há quem diga que entregaria o mendigo com ou sem remorso, mas será que diante da 

situação de matar alguém, ainda que de forma indireta, esse indivíduo agiria como diz? 

Outros podem dizer que não o entregariam por não ser o certo a se fazer, mas não são esses 

que invisibilizam os moradores de rua e pedintes pelos quais passam todos os dias? Como 

dito anteriormente é complicado decidir o que se faria sem precisar fazê-lo de fato, pois 

ajudar outra pessoa só porque outros estão olhando não torna o ajudador uma pessoa boa, 

somente uma pessoa mascarada e preocupada com a visão alheia sobre si. 

Ernest Hemingway define a moral como aquilo “que nos faz sentir-nos bem depois e 

imoral aquilo que nos faz sentir-nos mal depois” 
8
. Em face disso é notável a inversão de 

valores presente nas ações dos jovens e dos vizinhos, mas não nas do mendigo que, mesmo 

sendo um alvo em potencial da elite e desprovido da empatia imediata dos outros em relação 

a si, decide agir através do que é interpretado como moral absoluta, antagônica à ética 

utilitarista. 

  

3.2 Ética anarquista, direito positivo e o controle social em The Purge: Anarchy 

(2014) 

 

Shane e Liz (Zach Gilford e Kiele Sanchez) são um casal que ao voltar para casa, têm 

seu carro sabotado por um grupo de expurgadores e ficam parados no centro de Los Angeles, 

minutos antes do início da tão esperada noite de purificação começar. Eles terão que fugir de 

assassinos mascarados para sobreviverem. Enquanto isso, Leo Barnes (Frank Grillo) sai às 

ruas para se vingar do homem que matou seu filho enquanto dirigia embriagado, mas não foi 

incriminado, e uma outra mulher, Eva, com sua filha, Cali (Carmen Ejogo e Zoe Soul), são 

raptadas de sua casa devido a um ataque planejado. Os 5 acabam por se encontrar e tentam 

sobreviver à noite em Los Angeles. 

Já no começo da produção é mostrada a insurgência de um grupo que faz frente aos 

New Founding Fathers of America. “A purificação não é para canalizar o crime para uma 

noite e limpar nossas almas liberando a agressão, ela só tem um motivo, dinheiro. Quem 

morre hoje? Os pobres. Não podemos comprar nossa proteção”. Essa frase dita no início pelo 

líder do movimento contra a noite do expurgo é a definição do contexto geral da trama do 

                                                
8
 Morte na tarde, citado por Mauricio Antonio Ribeiro Lopes, Ética e administração pública, p. 14. 
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segundo longa. No início é mostrado que Eva, além de cuidar da filha, também cuida do pai 

idoso e doente, após o início da noite da purificação as duas constatam que o mesmo sumiu e 

por meio de uma carta descobrem que ele se vendeu para ser assassinado por uma família rica 

que, em troca, transferiu uma quantia considerável de dinheiro para a conta de Eva. Aqui se 

tem uma ideia de como as pessoas da classe alta agem nessa noite, comprando pessoas para 

assassiná-las ao mesmo tempo em que não se expõem ao perigo nas ruas. 

É revelado que o governo utiliza o feriado como uma ferramenta eliminatória, 

enviando mercenários e ex-soldados às áreas residenciais de baixa renda para executar os 

moradores a fim de evitar gastos com saúde, segurança e bem-estar social. Além disso, dessa 

vez o longa mostra a noite do expurgo pela visão daqueles que estão nas ruas e boa parte 

desses, apesar de não concordarem com o feriado, devem adotar uma postura que garanta a 

sua sobrevivência frente à ética anarquista que se presencia nas ruas. Por anarquismo se 

entende: 

 

“O movimento que atribui, ao homem como indivíduo e à coletividade, o direito de 

usufruir toda a liberdade, sem limitação de normas, de espaço e de tempo, fora dos 

limites existenciais do próprio indivíduo: liberdade de agir sem ser oprimido por 

qualquer tipo de autoridade, admitindo unicamente os obstáculos da natureza, da 

opinião, do senso comum e da vontade da comunidade geral - aos quais o indivíduo 

se adapta sem constrangimento, por um ato livre de vontade” 
9
. 

  

 É sabido que conflitos familiares podem resultar em tragédias e isso também é 

mostrado no filme, a convivência aparentemente civilizada de familiares nas quais são 

recorrentes a troca de farpas e o ressentimento por algo dito ou feito leva uma mulher a matar 

a irmã na frente dos pais e em seguida à tentativa de matar seu marido. Quando questionada 

sobre o ato com ênfase no parentesco das duas ela diz: “Dane-se! Eu tô no meu direito 

consentido pelo governo”. O assassínio de parentes é fortemente condenável em diversas 

religiões, sendo o caso mais amplamente conhecido na religião cristã referente ao assassinato 

de Abel pelas mãos de seu irmão Caim (Gênesis 4, versículo 8) e a punição máxima que este 

sofreu pelas mãos de Deus, entretanto o temor de realizar ações condenáveis já não é tão 

amplamente associado a castigos divinos, a exemplo das pessoas que confessam seus pecados 

a um padre, recebem a penitência e tornam a realizar os mesmos atos, esse temor, atualmente, 

se faz mais presente no que diz respeito à lei e às sanções por ela imposta. A partir da frase da 

                                                
9 Norberto Bobbio, Nicola Matteucci e Gianfranco Pasquino, Dicionário de política, p. 23. 
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irmã referente ao seu direito de matar, pode-se referenciar o Direito positivo que, diferente do 

Direito natural (tem como fonte a natureza humana, uma carga moral intrínseca e é conhecido 

por meio da razão individual, portanto também é aplicável no contexto da noite do expurgo), 

“é particular (limitado a certo território), é mutável temporalmente, tem como fonte o Estado, 

é conhecido por todos por meio da vontade do legislador, e é indiferente do ponto de vista 

ético (se um ato é justo ou injusto dependerá do que a lei define)” 
10

. 

 Por essas diferenças, é possível afirmar que os direitos naturais são a vida, a liberdade 

e a igualdade e, através do direito positivo, cabe ao Estado regular as relações sociais 

provenientes desse direito já que por si mesmos, os indivíduos tendem a rejeitar a noção de 

igualdade, direito à vida e podem distorcer o direito à liberdade baseando-se em seus próprios 

princípios éticos, tornando impossível a convivência harmônica. A noite do expurgo faz a 

mescla do juspositivismo/direito positivo corroborando a atuação da sociedade pelo 

jusnaturalismo/direito natural (sejam bons ou maus por si mesmos), mas ainda há leis a serem 

respeitadas dentro desse “Estado sem leis”, como a proibição do uso de armas acima da 

categoria 4 e a imunidade de membros do governo com hierarquia nível 10. 

 A humanidade tende a usar os direitos pautados na constituição (por mais atrozes que 

sejam) para justificar os maus atos. A bíblia também serve como instrumento justificável, e 

deve-se atentar ao fato de que a utilização é conveniente na maioria das vezes ao que é mau 

através da interpretação individual ou coletiva que se tem de tais instrumentos. Isso se dá 

também pela valorização do que está escrito (constituição, tomos, tratados...) e a necessidade 

que os indivíduos têm de serem regidos por algo ou alguém (ainda que não de forma 

absoluta, pois não há como suprimir por completo a autonomia e as pulsões da natureza 

humana) que legitimize suas ações. Flávia Piovesan utiliza o exemplo da Segunda Guerra 

Mundial como a ruptura de sistemas com a noção de direitos humanos ao institucionalizar a 

barbárie e destruição através de regimes totalitários e o período posterior como esperança de 

retomada desses direitos: 

 

“É neste cenário que se manifesta a grande crítica e repúdio à concepção positivista 

de um ordenamento jurídico indiferente a valores éticos, confinado à ótica 

meramente formal - tendo em vista que o nazismo e o fascismo ascenderam ao 

poder dentro do quadro da legalidade e promoveram a barbárie em nome da lei” 
11

. 

                                                
10 BOBBIO, Norberto. O Positivismo Jurídico. Tradução de Márcio Pugliesi, Edson Bini, Carlos E. Rodrigues. 

São Paulo: Ícone, 1995, p. 22-23. 
11 PIOVESAN, Flávia. Direitos Humanos e o Direito Constitucional Internacional. 2006, p. 7. 
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Em um determinado momento os protagonistas são capturados e levados a uma casa 

de leilão, onde indivíduos ricos compram pessoas que são colocadas numa sala escura e são 

caçadas pelos compradores que estão munidos de armas pesadas e óculos de visão noturna. A 

ética anarquista faz prevalecer a vontade do indivíduo variando às particularidades de cada 

um, no caso, a vontade do mais forte, o possuidor de maior poder capaz de fazer os mais 

fracos se subjugarem à sua vontade. Através da concepção de um forte padrão hedonista, cujo 

mandamento principal é buscar o próprio prazer e evitar a dor, na maior parte das vezes, a 

busca pelo próprio prazer não respeita a dor alheia: 

 

“Na esfera pragmática, a ética anarquista é a menos comprometida com qualquer 

padrão de conduta. Para quem não legitima o poder ou a ordem, a única regra a ser 

observada é sua própria conveniência. Por isso que, ao se falar em anarquismo 

ético, não se estará longe de contemplar o estágio atual de sociedades emergentes, 

em que o único interesse de cada qual é satisfazer sua vontade, sem preocupação 

maior com a satisfação das aspirações alheias” 
12

. 

 

O cenário anárquico retratado nesse longa-metragem é comparável ao de Nova York 

nas noites de 13 e 14 de Julho de 1977, quando ocorreu um apagão em grande parte da cidade 

devido à queda de raios, nesse contexto onde foi facilitado que os indivíduos agissem sem 

repressão, bairros foram devastados, lojas depredadas e saqueadas, incêndios criminosos e 

diversas pessoas feridas e mortas. Pode-se também realizar um comparativo ao caos no 

Espírito Santo durante os 21 dias de greve da polícia militar em 2017, onde dessa vez havia 

não só a facilidade, mas também a inexistência de um controle que pudesse impedir os atos 

condenáveis dos indivíduos. 

O estado anárquico dos indivíduos é um motor para a instabilidade da estrutura social 

que as variadas autoridades buscam manter, por isso são necessárias a ditas benevolências 

que podem ser dadas ao indivíduo para mantê-lo num estado de obediência e aceitação do 

controle por outrem, folgas e bônus no ambiente profissional, reconhecimento e recompensas 

no ambiente acadêmico, festas, promoções, e outros benefícios na vida pessoal e política, 

evitando assim que a exaustão pelo controle constante, as desigualdades, e a repressão dos 

ímpetos cause um estado de revolta. A revolução francesa (1789) e a revolução russa (1917) 

são exemplos da exaustão popular diante da opressão das classes abaixo da aristocracia, que 

                                                
12 NALINI, José Renato. Ética geral e profissional. - 12. ed. rev., atual. e ampl. - São Paulo: Editora Revista dos 

Tribunais, 2015. p. 69. 
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dispunha de luxos e outras regalias enquanto o restante da população tinha seus direitos e 

dignidade constantemente desrespeitados. 

Nos filmes, é mostrado que os Estados Unidos estiveram à beira de um colapso 

socioeconômico e que a idealização e prática da noite do expurgo foi o que salvou a nação, 

não somente pelos fatores já anteriormente mencionados, como também por ter gerado uma 

economia poderosa, que supostamente diminuiu a desigualdade social, através do 

crescimento lucrativo das empresas de segurança doméstica e privada e da indústria de armas. 

Analisando os perigos da estrutura econômica capitalista, tanto na obra quanto no cenário 

atual, é possível dialogar com o economista Lester Thurow, quando o mesmo afirma que o 

capitalismo precisa mudar para continuar existindo. Thurow elucida que as desigualdades 

sociais que ocorrem em consequência das más ações desse sistema é um dos fatores que o 

levará ao fim. “O único perigo realmente sério para o futuro do capitalismo seria ele próprio, 

as desigualdades e as injustiças que muitas vezes o mercado ocasiona; daí o autor argumentar 

que o capitalismo tem que mudar para sobreviver” (LESTER THUROW, 1997). 

O Estado mantém o princípio da economia como um dos principais argumentos para a 

continuação da noite do expurgo, o líder rebelde em suas tentativas de alertar a população 

sobre esses enganos, diz que “a mentalidade do mercado não deve manter o povo cego”. Karl 

Marx vincula a ética à economia. Na concepção marxista, se a ética “ocupa-se imediatamente 

das ações dos homens, e como estão em grande parte dirigidas para a obtenção dos meios de 

vida e para assegurar a continuação da vida humana, a Ética está intimamente associada à 

base econômica da sociedade” 
13

. Diante disso vê-se a economia como uma forma de 

dependência do Estado e da classe economicamente dominante em relação aos menos 

favorecidos que estão na base, sendo assim, o Estado, o direito e a moral são instrumentos 

que mantém a base funcionando para assegurar a estabilidade dos que estão no topo, portanto 

esses instrumentos estão subordinados aos interesses da luta de classes. 

A noite do expurgo é a oportunidade que os norte-americanos têm de utilizarem suas 

armas, uma vez que isso está tão impregnado em sua cultura. O fato de essa utilização ser 

permitida sem os freios pautados nas leis é o que gera a maior procura para aquisição, sendo 

ou não para defesa pessoal. Uma vez que a população (mais pobre) é constantemente 

reduzida, os serviços sociais são cada vez menos necessários, fazendo com que o Estado não 

precise investir tanto nessas áreas. 

                                                
13 William Ash. Marxismo e moral, p. 17. 
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As empresas que atuam nas áreas de seguros e segurança doméstica com tecnologias 

de ponta têm um lucro maior devido à alta necessidade daqueles que têm condições e optam 

por não participarem do expurgo, também daqueles que precisam proteger suas propriedades 

privadas ou locais de trabalho durante esse período. É dito que os bancos retiram o dinheiro 

dos cofres, mantendo assim suas estruturas livres de ataques. Casas de leilão também têm um 

lucro alto por conta de pessoas que pagam para comprar outras pessoas a fim de exercerem 

seu dito direito de expurgo dentro de um local seguro, fora das ruas. 

Dentro desse contexto, onde há a eliminação dos necessitados legitimada pelo Estado, 

o enriquecimento contínuo das instituições, empresas e da classe alta, e a aparente igualdade 

estabelecida no cenário da noite do expurgo, esse seria o modo de o capitalismo sobreviver e 

se manter para dar ao seu Estado a capacidade de concorrer nas ditas “guerras econômicas” 

segundo Thurow e assim fortalecer a disseminação da sua hegemonia perante o sistema 

internacional. 

 

3.3 Ética subjetivista e fundamentalismos cristãos em The Purge: Election Year 

(2016) 

 

O terceiro filme da franquia apresenta um contexto político, em que a senadora 

Charlie Roan (Elizabeth Mitchell) teve sua família assassinada durante a noite do expurgo e 

agora concorre à presidência dos Estados Unidos tendo como principal proposta acabar com 

o dito feriado. Diante das incessantes alegações de que a noite do expurgo tem como objetivo 

eliminar os pobres e beneficiar os ricos, os membros do partido NFFA (New Founding 

Fathers of America) instituem o fim da imunidade aos membros do governo na noite de 

crime sob o pretexto de reconquistar a confiança da população dividida, mas com o objetivo 

de tornar a senadora o alvo principal dos defensores do feriado. O filme traz o retorno de um 

dos protagonistas de The Purge: Anarchy, Leo Barnes (Frank Grillo) como o chefe de 

segurança da senadora Roan. 

Durante o filme, é possível perceber variações éticas de acordo com cada personagem 

abordado, mas a que se destaca como plano de fundo da obra é o subjetivismo ético social, 

uma das vertentes da ética subjetivista. Pode se entender como subjetivismo ético social as 

ações consideradas corretas que se baseiam em uma convergência de opiniões, seja de um 

grupo de indivíduos ou de uma grande parcela da sociedade. Também é notável a presença de 

fundamentalismos religiosos como fortes condutores que guiam indivíduos a adotarem essa 

visão. Um exemplo disso é o candidato à presidência pelo partido NFFA ser um pastor 
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protestante que através de suas pregações religiosas a favor da noite da purificação está num 

empate técnico com a senadora Roan. 

Em uma reunião dos membros do NFFA, na fala do presidente do partido, “Eles 

querem o impossível, querem que todos tenham. Alguns não podem ter, não tem pra todo 

mundo” fica evidente que o objetivo principal da noite da purificação é, e sempre foi, a 

eliminação da classe baixa a fim de direcionar os investimentos econômicos em áreas onde, 

de acordo com eles, dariam um maior retorno. Daí novamente volta-se ao pensamento 

marxista que associa a ética à economia, concluindo que os valores éticos são estabelecidos 

de forma a beneficiar o sistema econômico em virtude daqueles que o controlam, ou seja, a 

classe alta. 

É notável, através dos escândalos de corrupção política que surgem nas mídias a cada 

dia, que a utilização subvertida da ética em favor de si próprio não é algo exclusivo de uma 

classe específica. Indivíduos de quaisquer classes tendem a buscar justificativas para seus 

erros sejam eles quais forem, pois quem nunca ouviu a frase “Se eu parar de jogar lixo no 

chão, os garis ficarão desempregados” ou outra muito comum em relacionamentos abusivos 

“Eu só fiz isso porque eu te amo”? Nesses e em diversos outros casos o indivíduo responsável 

pela ação não está realmente preocupado com aquele que sofre as consequências dessa ação, 

mas sim em ter um argumento plausível para amenizar aquilo que todos sabem que é 

repreensível. Essa dificuldade empática e supervalorização do “eu” também explica porque 

os indivíduos resistem tanto em assumir as consequências de seus atos, mas ficam tão 

contentes quando outra pessoa é punida ao cometer atos, que podem ser iguais, mais amenos 

ou também piores que os seus. 

Para a classe alta e política, é preferível e útil que a população abaixo tenha 

comportamentos éticos de acordo com a moral absoluta, pois serve como ferramenta para a 

manutenção favorável da riqueza da qual dispõem os que detém o poder. Já para a massa 

popular, que se encontra na base da pirâmide, o fato de aqueles que estão no topo cometerem 

maus atos, é visto como uma justificativa conveniente para que também possam fazê-lo. O 

papel do Estado, nesses casos, é interpretado como responsável e legitimador das ações 

daqueles sob seus cuidados, dentro e fora da esfera política como entendido a seguir: 

 

“Gestores e líderes do grau mais alto da administração nas instituições públicas 

atuam como multiplicadores de comportamentos éticos, através de uma estratégia 

de gestão de ética. A administração tem o poder de influenciar os valores éticos de 

uma organização tanto formalmente, por exemplo, aprovando a norma de conduta e 
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as políticas relacionadas a ela, quanto informalmente por meio de seus próprios atos 

e dos atos de dirigentes e líderes, que devem seguir seus exemplos. Nesse 

entendimento, o comportamento dos gestores da alta administração é determinante 

para estabelecer uma cultura ética nas organizações públicas” 
14

. 

 

Na ética empirista é sustentado que os indivíduos podem ter noção de como se 

comportar através das ações de outros e que devem agir como naturalmente são e não de 

acordo com regras de conduta. Frases como "coloque se no meu lugar" ou "não faça aos 

outros aquilo que você não gostaria que fizessem a você" surtem pouco ou nenhum efeito 

como motivadoras para que se mantenha uma moral absoluta, pois, em determinadas 

situações, não se vê ganho em viver de acordo com elas, seja pela era atual ser uma que 

supervalorize a obtenção do prazer imediato ou pela falta de empatia que provém do amor 

próprio que, dificilmente dá espaço ao mesmo tipo de amor por outra pessoa. 

“Doutrinariamente, o empirismo vai desaguar no relativismo. A fragilidade humana é 

manifesta. Não há garantias perenes de boa conduta. Oscila e titubeia o comportamento 

humano, de acordo com inúmeras condicionantes” (NALINI, 2015, p. 66). 

Em se tratando de fundamentalismos religiosos, na campanha presidencial em defesa 

da continuidade da noite do expurgo, o pastor diz, “O país é construído através do sacrifício. 

Desde a revolução até a segunda guerra mundial. Deus, nosso senhor, sacrificou o próprio 

filho. E é por isso que nós temos que nos sacrificar todo ano para nos livrarmos do ódio”. O 

uso da religião como justificativa para que se cometa o mal é algo que data desde os tempos 

mais primórdios, exemplos como a Santa Inquisição, diante da qual, milhares de pessoas, em 

sua maioria mulheres, foram acusadas de bruxaria e assassinadas a fim de preservar a moral 

cristã na sociedade, a escravização africana e indígena, assim como o holocausto são outros 

exemplos de atrocidades cometidas por governos em consenso com grande parte da 

população e com o apoio de templos ou figuras religiosas. Daí a forma do subjetivismo ético 

social, que por vezes toma formas hediondas, a partir do incentivo do Estado e de instituições 

que buscam se beneficiar e se consolidar com tais ações. José Nalini toma por esse conceito 

de subjetivismo a seguinte explicação: 

 

“Há uma vertente mais moderada do subjetivismo, direcionada a impedir que haja 

tantas éticas quanto são os indivíduos. É o chamado subjetivismo ético social. Ele 

propõe uma tentativa de edificação de uma ética resultante da convergência de 

opiniões sobre alguns temas básicos. Esta postura relativista se identifica às vezes 

                                                
14 SANTOS, Deivid R. Ética e profissionalismo na administração pública. 2015. 
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com o convencionalismo moral. Significa, singelamente, que a forma normalmente 

escolhida pelo grupo social para seu comportamento passa a representar uma 

convenção moral. A partir de sua reiteração, é o convencional, o aceito sem 

discussões, por refletir uma espécie de consenso naquele grupo” 
15

. 

 

 A partir dos exemplos citados acima e do conceito de subjetivismo ético social pode-

se questionar que, se uma maioria decide em favor de algo, estaria esse algo sempre correto? 

Um dos princípios básicos da democracia é o de que se é aceito o voto pelo consenso da 

maioria dentro de um grupo, porém esse grupo nem sempre está com a razão. É certo que, por 

vezes não há uma resposta ou decisão correta entre as escolhas, como visto no “dilema do 

bonde” 
16

 idealizado por Philippa Foot, e suas variantes que geralmente dão foco a uma ética 

utilitarista. Entretanto, se tratando de ações que visam a uma equidade justa e que estejam em 

grande parte de acordo com a Declaração Universal dos Direitos Humanos, é certo que, se a 

maioria decide por propostas que terão como consequência o infortúnio de outra parcela, 

deve-se considerar a atuação através do subjetivismo ético social. Ainda há aqueles que 

defendem que ações, ainda que não sejam totalmente morais, mas que hão de contribuir para 

a sobrevivência da sociedade são aceitáveis desde que devidamente regulamentadas. Pode-se 

ver esse exemplo através da Teoria do Mínimo Ético: 

 

"A Teoria do Mínimo Ético consiste em dizer que o Direito representa apenas o 

mínimo de Moral declarado obrigatório para que a sociedade possa sobreviver. 

Como nem todos podem ou querem realizar de maneira espontânea as obrigações 

morais, é indispensável armar de força certos preceitos éticos, para que a sociedade 

não soçobre. A Moral, em regra, dizem os adeptos dessa doutrina, é cumprida de 

maneira espontânea, mas como as violações são inevitáveis, é indispensável que se 

impeça, com mais vigor e rigor, a transgressão dos dispositivos que a sociedade 

considerar indispensável à paz social. Assim sendo, o Direito não é algo diverso da 

Moral, mas é uma parte desta, armada de garantias específicas" (REALE, Miguel. 

Lições Preliminares de Direito, p. 42). 

 

 São vistos serviços voluntários de recolhimento de corpos e ambulância rondando 

principalmente pelos bairros pobres, visando amenizar o impacto causado durante e após a 

                                                
15 NALINI, José Renato. Ética geral e profissional. - 12 ed. rev., atual. e ampl. - São Paulo: Editora Revista dos 

Tribunais, 2015, p. 83 
16

 Um bonde está fora de controle em uma estrada. Em seu caminho, cinco pessoas amarradas na pista por um 

filósofo malvado. Felizmente, é possível apertar um botão que encaminhará o bonde para um percurso diferente, 

mas ali, por desgraça, se encontra outra pessoa também atada. Deveria apertar-se o botão? 
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noite do expurgo. A resistência que se posiciona contra o sistema também oferece abrigo 

àqueles que são vulneráveis por condição financeira ou física e, através do hackeamento das 

telas que transmitem as mensagens do governo, clamam pela união popular contra a 

institucionalização da violência. Vale citar que um dos líderes desse movimento é o mendigo 

que esteve presente no primeiro filme e atende pelo nome de Dante Bishop. 

 Em outro momento do filme a senadora é levada a uma igreja para ser executada 

pelos membros do partido NFFA e descobre que não é a única vítima aguardando a execução, 

mas que será ela a atração principal da noite. “A jornada tem sido longa, para fugirmos da 

mentira e da auto enganação para este lugar de conhecimento e consciência de quem 

realmente somos, pessoas de carne e imensamente imperfeitas. É difícil ver a verdade feia, 

mas a mudança só vem com a aceitação, e nós devemos mudar assim como é nosso dever 

divino nos livrar da raiva e do ódio, o que envenena nossas almas e nos adoece, nos enfeia”. 

Esse é o discurso proferido pelo pastor durante a chamada “missa do expurgo”, na qual ele 

alega que, naquele momento, pecar é a única forma de se livrar do mal e ficar livre da 

hipocrisia ao mesmo tempo que faz a analogia da morte de Jesus Cristo pelos pecados da 

humanidade com a necessidade de que as vítimas ali presentes morram pelas transgressões 

dos que assistem à missa. 

 Através do discurso “Abençoados sejam os novos fundadores por nos deixarem 

expurgar e purificar nossas almas. Abençoada seja a América, uma nação renascida. Que 

Deus esteja com vocês”, que mais se aproxima de uma oração é possível entender que a 

estrutura social em torno da noite do expurgo está fortemente associada a fundamentos 

religiosos e pode-se ver isso nas demais sociedades contemporâneas, a exemplo do Brasil que 

teoricamente é um Estado Laico, mas na prática adota posições religiosas, em sua maioria 

monoteístas que ferem o princípio do respeito à diversidade religiosa, bem como os Estados 

Unidos que possuem uma forte cultura protestante e a célebre frase, “Deus abençoe a 

América”. Outrossim, a frase “Deus seja louvado” nas notas do real, a bancada evangélica e a 

influência que o apoio das igrejas exerceu nas eleições de 2018 são alguns exemplos do quão 

tendencioso é o Estado, que ao adotar e legitimar esses princípios, deixa de dar a devida 

atenção aos direitos de grupos sociais historicamente rechaçados pela interpretação 

subvertida da religiosidade. Sendo assim, para que um Estado respeite de fato os direitos 

humanos, este deveria agir de forma imparcial, o que não é possível se o poder estiver aliado 

à alguma religião já que as mesmas têm inclinações e interpretações próprias de certo e 

errado. 
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3.4 Behaviorismo radical e a natureza humana em The First Purge (2018) 

 

No último e mais recente longa da franquia, são retratados os eventos da primeira 

noite do expurgo que começou como um experimento social com o propósito de estudar 

psicologicamente as ações dos indivíduos. Um novo partido político é formado e eleito para 

governar o país, os chamados New Founding Fathers of America, não alinhados a 

Republicanos ou Democratas e prometem tirar o país do fundo do poço no qual se encontra, 

com a queda da bolsa de valores, endividamentos, altas taxas de desemprego e criminalidade, 

etc. Tudo começa em Staten Island, um distrito pobre e com a população majoritariamente 

negra, situado em Nova York, onde os membros do partido irão pôr em prática um 

experimento social idealizado pela cientista behaviorista 
17

 Dra. Updale (Marisa Tomei), e 

que, caso dê certo, será institucionalizado a nível federal todos os anos durante uma noite. O 

experimento consiste na descriminalização geral de quaisquer atos durante uma noite e para 

os que decidirem ficar na ilha é oferecida uma recompensa de 5000 dólares e uma 

compensação maior para os que participarem com o intuito de liberar a raiva. 

Nos minutos iniciais do filme é mostrado que membros do governo também vão às 

prisões para oferecer dinheiro e outras compensações aos detentos para que participem do 

experimento. A eles também é perguntado quais são suas frustrações e o que fazem ou 

gostariam de fazer a fim de ficarem satisfeitos e felizes. Respeito, dinheiro e liberdade são 

algumas das respostas e como válvulas de escape alguns fazem uso de drogas ou da agressão. 

Na obra “O mal estar na civilização”, Freud diz que a sociedade funciona sob constante 

repressão dos instintos e desejos humanos e fala sobre a finalidade da vida dos indivíduos: “O 

que pedem eles da vida e desejam nela alcançar? É difícil não acertar a resposta: eles buscam 

a felicidade, querem se tornar e permanecer felizes” 
18

. 

Podem-se associar esses incentivos ao Behaviorismo Radical idealizado por Burrhus 

F. Skinner, que atribui a essa corrente o condicionamento operante, no qual o comportamento 

de todo e qualquer indivíduo pode ser moldado ao se controlar os estímulos do ambiente. Tais 

estímulos são classificados como o reforço positivo, o reforço negativo e a punição. Os 

positivos são os estímulos que satisfazem o indivíduo e o condiciona a repetir a ação 

desejada, os negativos são os comportamentos que evitam a sensação de desprazer mas têm 

menor probabilidade de evitar que o indivíduo repita esse comportamento, já as punições são 

                                                
17

 Behaviorismo: o estudo do comportamento. 
18

 FREUD, Sigmund. O mal-estar na civilização, novas conferências introdutórias à psicanálise e outros textos 

(1930-1936), São Paulo, Companhia das Letras, 2010, p. 19. 
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nada menos que os castigos vistos como consequências negativas perante o cometimento de 

uma ação indesejada. Sendo assim o condicionamento operante difere do condicionamento 

respondente, sendo o primeiro tradicionalmente atribuído a um comportamento voluntário e o 

segundo a um comportamento por reflexo, como por exemplo, espirros, soluços e bocejos. 

Apesar de a recompensa aumentar a probabilidade de repetição da ação, a punição nem 

sempre diminuirá as chances de que o comportamento que a causou volte a ocorrer. Entende-

se, porém, que: 

 

“A psicologia, seguramente, não é ciência detentora da palavra final sobre como 

viver a vida; essas últimas decisões terá de fazê-las a ética. Mas terá a psicologia 

muito que dizer para mostrar o caminho e pontualizar à ética quais são os reais e 

operativos fatores e processos psíquicos com os quais, com uma ou outra ética, 

haveremos de acabar vivendo” 
19

. 

 

O cenário do filme dialoga com duas teorias filosóficas que se opõem, a de Jean 

Jacques Rousseau em que o mesmo afirma que o homem nasce bom por natureza e a 

sociedade o corrompe e a teoria de Thomas Hobbes, na qual este afirma que o homem já 

nasce mau e a sociedade é responsável por corrigi-lo. Na primeira pode-se associar seu 

argumento aos incentivos do governo para que os indivíduos abandonem seus padrões de 

comportamento ético e ajam de forma que possam externalizar suas predisposições 

agressivas. Cabe, porém, ressaltar que o governo não é um órgão que opera de modo 

independente, pois o mesmo é uma construção de indivíduos que fazem parte dele, assim 

como o restante da sociedade. Já na segunda, associa-se o argumento de que o experimento 

tem também como objetivo diminuir a criminalidade através da liberação das pulsões 

humanas para ajudar os cidadãos a se purificarem e serem pessoas melhores. Portanto seria 

errôneo generalizar os indivíduos ou a sociedade como um todo como sendo puramente bons 

ou exclusivamente maus pois há maldade e bondade dentro de todos, e isso é moldado de 

acordo com a vivência, escolhas, oportunidades e tendências de cada ser. 

Aqueles que decidem ficar e participar se submetem a uma avaliação psicológica 

antes e após o experimento (caso sobrevivam), têm rastreadores implantados em si e devem 

usar lentes de contato que transmitem sua visão ao monitoramento dos que estão analisando o 

experimento. É dito pela cientista que padrões comportamentais variam de acordo com o 

ambiente, enfatizando um grupo socioeconômico. Para que o experimento funcione (e 

                                                
19 José Maria García Prada, Vivir para la vida - Violencia y respeto a la vida, p. 11. 
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funcionar significa os indivíduos agirem de acordo, através de saques, vandalismo, 

assassinatos e etc.) ela diz que “Os princípios básicos da moralidade devem ser abandonados 

e os dogmas religiosos devem ser ignorados”, pois estes são freios para que os indivíduos não 

ajam abertamente e de acordo com o hedonismo egoísta (busca pelo próprio prazer que 

ignora os desprazeres alheios) presente na ética utilitarista, tais freios podem ser associados 

ao temor à morte e aos deuses que, de acordo com a ética epicurista, são obstáculos para a 

busca da felicidade. De acordo com essa corrente esses temores são desnecessários já que a 

morte não concerne a quem está vivo e os deuses, sendo perfeitos e distantes, pouco se 

importariam com o comportamento imperfeito dos humanos, que não são seus semelhantes. 

Apesar das expectativas, as análises mostram que poucas pessoas estão de fato nas 

ruas participando do dito expurgo e que boa parte das que estão, na verdade, fazem festas 

com bebidas alcoólicas, sexo, drogas e outros atos ilícitos, mas sem que haja assassinatos, 

que se mostra como a real proposta do experimento. O governo então decide enviar 

mercenários e ex-soldados para matarem as pessoas e fazer parecer que os moradores de 

Staten Island cometeram os tão esperados assassinatos, fazendo do experimento um sucesso. 

Apesar de não estarem matando uns aos outros é notado que grande parte dos que estão nas 

ruas cometendo atos ilícitos estão usando máscaras, fato também presente nos outros filmes 

da franquia. Não se exclui a possibilidade de usarem deste recurso para apavorar os outros ou 

como símbolo do evento (vulgo as fantasias de George Washington e da Estátua da 

Liberdade, figuras associadas à independência) como em uma festa de halloween. Outra 

possível explicação é que as pessoas sabem que o que estão fazendo é errado, ainda que a lei 

permita, e para evitarem a repreensão moral sentem a necessidade de esconderem suas 

identidades: 

 

“Se não acreditássemos que existe um comportamento correto, por que nos 

apressaríamos tanto a desculpar-nos por não termos nos comportado corretamente? 

A verdade é que acreditamos tanto na decência, sentimos essa regra ou lei pesar 

sobre nós com tal intensidade, que não suportamos encarar de frente o fato de que a 

infringimos e, em consequência, procuramos fugir da responsabilidade” 
20

. 

 

Um exemplo disso é a exposição da artista sérvia, Marina Abramovic, realizada em 

1974. A artista deixou que o público usasse seu corpo como objeto durante 6 horas, ao 

mesmo tempo em que se manteria imóvel e inexpressiva e ao seu lado haviam os mais 

                                                
20 Clive Staples Lewis. Mero cristianismo, p. 22. 
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diversificados objetos, martelos, serras, cordas, penas, e outros para que as pessoas 

utilizassem na interação com seu corpo como desejassem. O que começou timidamente com 

cócegas e adornos colocados, logo evolui para uma experiência aterrorizante em que as 

pessoas a feriram de diversas formas, chegando a tocarem sexualmente na artista. 

Após o experimento, ela passeou pela sala enquanto os participantes evitaram olhar 

em seu rosto, tendo consciência da brutalidade de seus atos, mas agindo normalmente como 

se aquilo que fizeram houvesse sido esquecido. Daí o questionamento sobre quem tem a 

maior responsabilidade no ocorrido, a artista por ter se levado a essa situação ou o público 

por utilizar de práticas hediondas na interação com Marina? Pode-se pensar da mesma forma 

sobre as responsabilidades na noite do expurgo, se o Estado é mais responsável por permitir 

as ações ou se são os cidadãos por realizarem tais ações. Será certo fazer algo somente 

porque esse algo é permitido? Seria como concordar que “a ocasião faz o ladrão”, ou seja, 

que o cenário fornecido é o responsável pelas ações dos indivíduos, novamente excluindo a 

responsabilidade dos mesmos. 

Por se tratar de uma comunidade pobre que não dispõe dos recursos necessários que 

podem proteger suas residências, boa parte das pessoas não participantes busca refúgio nas 

igrejas por acreditarem que a barreira que impede os indivíduos de profanarem um local 

sagrado dificilmente será ultrapassada. Tal estratégia não se mostra eficaz, tendo em vista que 

um grupo de mercenários enviado pelo governo massacra a maioria dos ali presentes. A 

cientista, ao tomar ciência das ações manipuladas do governo, é morta por não concordar com 

os métodos, pois antes ela garantia que o experimento não possuía cunho político e sim o 

intuito de um estudo psicológico que consideraria contexto social, estímulos 

comportamentais e classe 
21

. 

A partir dessa questão do controle, referenciando-se com Skinner, entra em cena o 

que se chama de contracontrole, quando os indivíduos buscam de variadas formas se 

emancipar do domínio ao qual estão submetidos. Um exemplo visto nesse longa-metragem é 

a insurgência dos movimentos populares contra o experimento. A exemplo do chefe do 

tráfico Dmitri (Y’Lan Noel) que inicialmente se abstém de quaisquer medidas contra a ação 

dos governantes, mas após tomar ciência dos grupos paramilitares enviados para eliminar os 

membros da comunidade, adota uma posição de enfrentamento e resistência, unindo-se a Nya 

(Lex Scott Davis), ativista social e uma das principais vozes contra o experimento. Em se 

                                                
21

 “A psicologia, como um behaviorista a vê, é um ramo puramente objetivo da Ciência Natural. Seu objetivo 

teórico é a previsão e o controle do comportamento. A introspecção não é parte essencial de seus métodos [...] o 

behaviorista, em seus esforços para conseguir um esquema unitário das respostas animais, não reconhece uma 

linha divisória entre homem e besta" (WATSON, John B. Psychology as the Behaviorist Views it, 1913, p. 1). 
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tratando do contracontrole, exemplificam-se também os dizeres presentes em um dos pôsteres 

de divulgação do filme, “Quando a violência dos opressores se encontra com a fúria dos 

marginalizados”. Não são poucos os exemplos na sociedade contemporânea, onde grupos 

historicamente oprimidos se organizam a fim de lutar pela reivindicação de direitos que 

protejam e respeitem sua dignidade enquanto humanos. Relativo à questão de controle e 

contracontrole, Skinner diz: 

 

“Os que são assim controlados passam a agir. Escapam ao controlador pondo-se 

fora de seu alcance, se for uma pessoa; desertando de um governo; apostasiando de 

uma religião; demitindo-se ou mandriando - ou então atacam a fim de enfraquecer 

ou destruir o poder controlador, como numa revolução, numa reforma, numa greve 

ou num protesto estudantil” 
22

. 

  

É visto que o Vaticano, assim como outras nações, repreende o experimento. O que 

não impede que ele seja colocado em prática. Através da coação popular pelo dinheiro e 

outros incentivos e fazendo um comparativo com as barbáries anteriormente citadas, como a 

escravidão, o holocausto e a inquisição, é possível afirmar que a atuação do Estado, bem 

como de outras instituições sobre a população tende a se dar de maneira manipulativa 

(visando bem ou mal) já que a todo momento, pessoas são influenciadas por algo ou alguém a 

crerem e agirem em prol de um bem pessoal ou comum. Exemplos como, o patriotismo e o 

amor e temor a deuses, se levados ao extremo, culminam em xenofobia, fanatismo, 

preconceitos e discursos de ódio. Daí a fala do psicanalista Renato Mezan, “Sociedades 

induzem sim, pessoas a praticarem atos que, de acordo com as normas de outras sociedades, 

soam absolutamente bárbaros” 
23

. 

Para que tais influências sejam possíveis a mídia deve estar aliada aos agentes que 

buscam exercê-las. Há uma relação de amor e ódio com a mídia já que a mesma tem como 

objetivo (teoricamente) a busca e divulgação dos fatos e o auxílio na construção da verdade, 

ainda que por vezes o faça de acordo com seus próprios interesses. Em face disso e com os 

avanços tecnológicos que permitem a utilização de recursos para o compartilhamento de 

informações de maneira imediata, os indivíduos tendem a confiar menos no jornalismo e 

recorrem às suas próprias interpretações dos fatos, essa junção colabora no aumento e difusão 

de Fake News 
24

, mas tais recursos também atuam como forma de fiscalização que constrange 
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 SKINNER, Burrhus Frederic. Sobre o behaviorismo. 1. ed. São Paulo: EDITORA CULTRIX, 2011, p. 164. 
23

 MEZAN, Renato. Freud: a sociopatologia da vida cotidiana. 2018. 
24 Notícias falsas que podem interferir de forma negativa em diversos setores da sociedade. 
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indivíduos a realizarem certas ações e quando as realizam é normal que busquem se retratar a 

fim de preservar uma imagem ética. 

Há alguns anos era comum a criação de perfis falsos em redes sociais por pessoas 

com interesse em proferir discursos de ódio, mas nos dias de hoje é mais comum ver pessoas 

proferindo o mesmo discurso via internet sem medo de revelar sua identidade. Conforme o 

número de haters 
25

 cresceu, também cresceu o número de pessoas que repreendem tais atos, 

o que gera repercussões nacionais e internacionais como em casos de injúria racial, 

misoginia, homofobia, e outras formas de preconceito, o que por vezes leva órgãos 

governamentais, empresas e outras instituições a agirem de forma ética (que provavelmente 

não agiriam se o caso não viesse a público) e a adotarem uma postura que repudie qualquer 

tipo de ação que fira a dignidade de um ou mais indivíduos. 

Cita-se o exemplo do movimento #MeToo (#EuTambém), iniciado pela ativista social 

norte americana Tarana Burke em 2006 e popularizado pela atriz Alyssa Milano em 2017, 

pelo qual, através das redes sociais e entrevistas, milhares de atrizes denunciaram abusos e 

agressões sexuais que sofreram na indústria cinematográfica por homens em cargos de baixo 

e alto escalão, e que resultou na demissão e ostracismo de diversos desses indivíduos pelas 

indústrias e uma forte rejeição do público. Sendo assim, a internet em si e os variados meios 

de comunicação imediata que por intermédio dela atuam, não servem apenas como veículos 

de incitação ao ódio e difamação, mas também como instrumento de união e difusão de 

conceitos (ainda que por vezes de forma coercitiva) que contribuem no respeito mútuo e na 

tutela da dignidade dos indivíduos. Com isso, afirma-se que a escolha da atuação depende 

unicamente de cada ser de acordo com a disponibilidade de recursos e as crenças presentes 

em seu íntimo. 
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 Termo utilizado na internet para classificar pessoas que postam comentários de ódio ou crítica sem muito 

critério. 
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Capítulo 4 

 

Conclusão 

 

 Ainda que se utilize como referencial a ideia do Estado de Natureza, tão cara ao 

Direito, que consiste na hipótese onde todos são livres para agirem de acordo consigo 

mesmos, ainda há o medo da represália. Toma-se como exemplo o uso das máscaras durante 

o dito feriado que não se dá somente pelo desejo de um toque mais aterrorizante, mas 

também a fim de evitar ser visto como alguém mau, o respeito às regras de não utilização de 

armamentos pesados e o pontual respeito à sirene de início e fim da noite da purificação. 

 Neste diapasão, a despeito das teorias contemporâneas do Direito, nas quais o afastam 

da ética pela sua autofundamentação no positivismo jurídico, não podemos desconsiderar que 

há um ethos 
26

 que compõe a lei, em sua presença ou ausência, especialmente quanto à lei 

penal, que protege os bens jurídicos mais caros a uma determinada sociedade (ex.: vida, 

patrimônio, liberdade, etc.) com a represália mais contundente, a pena (inclusive a de prisão). 

Na obra, que se referencia com alguns fatos históricos, pode-se visualizar e evidenciar esta 

aproximação, ainda que não casuística entre Direito e ética, nas suas mais variadas 

concepções e observar que a lei impõe a observância de um comportamento ético ou não. 

 Os seres humanos são passíveis de erro e deve-se considerar que a opinião pública, da 

qual necessitam os governantes para tomarem certas decisões, é moldável e está em constante 

variação, podendo tal variação ocorrer através da manipulação social da qual se utilizam os 

que estão acima na hierarquia a fim de manterem benefícios próprios ou específicos de um 

determinado grupo. A mídia, antes detentora de grande poder que poderia moldar histórias, 

construir e destruir reputações, funcionando como um controle para o “agir ético”, hoje perde 

espaço para o avanço tecnológico das redes sociais. 

 Observar o Estado como o único responsável pelo comportamento dos indivíduos é 

errôneo, uma vez que, para que o Estado exista, é preciso que haja indivíduos para 

administrá-lo. O que difere os indivíduos que detém o controle daqueles que são direcionados 

por meio deste é justamente isso, as posições de poder que se fazem presentes não só na 

relação cidadão e Estado, mas também nas relações gerais das quais a sociedade é composta. 

Portanto, a fim de evitar uma generalização, não é possível afirmar que um é responsável pela 

correção ou corrupção do outro, e sim que a responsabilidade recai sobre a posição em que 
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um se encontra perante o outro, facilitando tanto o processo do respeito quanto o do 

ferimento à dignidade de uma das partes. 

 Seguindo pela perspectiva psicológica, é concernente afirmar que os seres humanos 

dispõem de fantasias, por vezes sádicas, que, se colocadas em prática, suscitariam em 

punições, exclusão do meio social, profissional ou político, dentre outras consequências. Daí 

se faz necessário traçar uma linha entre o livre pensar e o agir de fato, pois é possível afirmar 

que os temores presentes em uma mentalidade considerada normal são as principais rédeas 

que atuam sobre as ações, temores esses que não se mostram fortemente presentes na 

mentalidade de uma criança, pessoas muito idosas, deficientes mentais e psicopatas, 

dificultando um agir ético por parte desses indivíduos. 

 É geralmente visto a perda desses temores diante da aceitação da morte iminente, a 

exemplo de pessoas que confessam segredos e pecados no leito de morte, soldados em meio a 

guerras que cometem atrocidades a outros seres ou um cenário comumente retratado em 

filmes com temática apocalíptica no qual os indivíduos, diante do conhecimento e aceitação 

do fim próximo de suas vidas, cometem saques, violências, se suicidam ou se refugiam em 

templos religiosos. De alguns desses exemplos associa-se o comportamento ao temor a 

deuses e a preocupação com o estado da alma em uma possível pós vida, pois retomando a 

Freud e sua fala da sociedade funcionando sob constante estado repressivo, cabe ao 

indivíduo, e somente a ele, a decisão do tipo de ética que colocará em prática diante dos fatos 

que estão ao seu redor e o que almeja conseguir com isso, aceitação, redenção, ser temido, ser 

amado, ter prazer, entre outros. 

 São as diferenças sociais, econômicas, linguísticas, culturais, profissionais, raciais, de 

gênero, sexualidade e idade, as relevantes moldadoras da incapacidade empática que se tem 

entre indivíduos. Na perspectiva dos direitos humanos, todos devem ser considerados iguais 

perante a lei e perante todos já que compartilham da mesma condição humana, porém a 

igualdade que se prega é difícil de atingir, já que as diferenças são, a todo o momento, 

relatadas, seja por pessoas que queiram se excluir ou se incluir em determinados grupos por 

uma questão identitária, hierárquica ou econômica. Essas posições conflituosas encobrem a 

noção de que todos compartilham do mesmo destino final, que é a morte. Logo, se retoma ao 

temor da mesma, mas diante de seu conhecimento e aceitação, os princípios éticos tendem a 

ser reavaliados, empregando uma constante mudança comportamental. 
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