
 

 

 

DOR ESCANCARADA: O acidente da Brabo Taxi Aéreo, uma reflexão sobre o direito 

à manutenção da dignidade e do zelo, quando fragilizados. 

 

Hoje, 27/04/2013, fomos surpreendidos pelo alerta do Diretor da ABRAPEDE para o 

Pará, sobre o lamentável acidente aéreo ocorrido com a aeronave da empresa Brabo Táxi 

Aéreo (sexta-feira, 26), e a forma como estão sendo tratadas as notícias e imagens 

decorrentes dele. 

Desde o século XX arrastamos o convívio com a exposição escancarada da morte, da 

dor e da violência, facilitada pelos avanços tecnológicos e conectividade dos tempos atuais.  

Fotos dessa aeronave e das pessoas com severas injúrias, tiradas por celulares e 

câmeras de bolso, foram compartilhadas, divulgadas e publicadas em redes sociais. 

Diante disto me pergunto: Onde foi que nos perdemos? 

Kovacs (2005) citando Fulton & Owen, afirma que quando a ideia da imortalidade é 

derrubada surgem o desespero e a negação. Penso que diante da possibilidade de 

aniquilamento da vida constroem-se defesas existenciais. Seria este o objetivo de escancarar, 

de celular em celular, a imagem da face daquele piloto severamente machucada? Ou seria 

para gerar o horror? Seria para banalizar o que nos é insuportável e, assim, ilusoriamente, 

entrar no controle e poder ligar e desligar as emoções que o medo e o terror nos despertam?  

Preocupa-me pensar que pode ter sido pelo caráter de impessoalidade e de banalização 

da dor, ou ainda, pelo fato de o ferido, que é um desconhecido e, portanto distante de quem 

circulou as fotos, tenha sido coisificado e usado a bel prazer, mesmo estando ele 

ostensivamente necessitado de cuidados da sociedade na qual se insere.   

Quero repetir o que recentemente citei como motivo de nossa reflexão: ainda que a 

oportunidade tecnológica e a liberdade de expressão social, jornalística, artística, poética 

entre outras, pautadas em nossas leis democráticas, o registro expositivo sobre os danos de 

uma tragédia precisa garantir a individualidade e o respeito aos afetados para que seja 

reduzido o tormento pela dor sentida.  

Retomo as palavras de Luzi Veppo, de Santa Maria, que certa feita, no exercício de 

sua missão profissional enquanto advogado, quando em defesa de um empresário que morreu 

após ter sido atingido por um raio em plena luz do dia, na rua em frente a sua empresa, teve 

sua imagem fotografada e publicada na primeira página de um jornal sem nenhuma reserva. 

Veppo afirmou como sendo: “uma publicação desautorizada e indevida, que não respeitou 

os direitos da personalidade e, fundamentalmente, a Dignidade da Pessoa Humana; que 



 

 

mesmo depois de morta, ostenta respeito ao seu nome, ao seu corpo e a sua memória e, 

qualquer coisa que afronte estes direitos é de cunho sensacionalista e oportunístico”.   

Diante deste abuso: 

Recorremos à força das Leis escritas e lembramos que, “deve-se assegurar o respeito 

aos direito e a reputação das demais pessoas, a proteção da intimidade, da vida privada, da 

honra e da imagem”. 

Recorremos à Filosofia, que aponta para o fato de que ninguém pode permitir ou agir 

de modo a fazer com que os deveres sagrados contidos nos laços familiares corram riscos ou 

firam a dignidade de quem lhes é caro, próximo e amado, a exemplo da família dos 

passageiros e dos tripulantes desse avião acidentado.   

Recorremos à ética, que nos aponta para o cuidado com aqueles que estejam sem 

condições de se defenderem, vulneráveis e expostos em suas fragilidades.  

Recorremos à antropologia e à sociologia que nos apontam que não existem relatos 

de praticamente nenhum grupo arcaico que abandone seus mortos, seus feridos ou que os 

abandone sem ritos.  

Recorremos à religião, que nos convoca a reflexão sobre as palavras de I Coríntios 

6:12: "Tudo me é permitido, mas nem tudo me convém".  

Recorremos a Psicologia, aqui representada por esta Associação Brasileira que atua 

no tema Emergências e Desastres, a ABRAPEDE, para registrar o nosso repúdio a toda ação 

degradadora da imagem humana, que vem se acentuando na contemporaneidade e, aqui 

especificamente às imagens capturadas e divulgadas dos feridos e mortos neste acidente 

aéreo, por considerar um tipo de exposição oportunista e insensível ao sofrimento dos 

afetados.  

Quem somos nós? 

O que estamos fazendo com os nossos semelhantes?  
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