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RESUMO: Vê-se no poema José, de Carlos Drummond de Andrade (1902-
1987), oportunidade para abordar relevante aspecto da terminalidade da vida. 
Drummond encorpa a chamada “poesia do impasse”, reveladora do choque 
entre o indivíduo angustiado e a sociedade negativa, árida e deformada em que 
ele está inserido. Com forte apelo existencialista, indica o indivíduo como o único 
responsável por dar significado à sua existência, apesar dos obstáculos que 
encontra em sua caminhada, como o desespero, a ansiedade, o absurdo, a 
alienação e o tédio. Portanto, o poema em tela de Drummond pode servir de fio-
condutor para uma análise antropológica e jurídica sobre a morte com 
intervenção. O objetivo é utilizar elementos da poesia de Drummond no escopo 
de vislumbrar fundamentos ao direito de morrer, acolhíveis pelo Direito brasileiro, 
em situações concretas de impossibilidade de cura ou reversão do quadro clínico 
de paciente que esteja sob inequívoco sofrimento físico e/ou psíquico e que 
venha manifestar, de forma válida, sua vontade pela terminalidade da própria 
vida. O tema possui relevância científica pelo diálogo que promove entre o 
Direito e outras ciências como a Ética, a Filosofia, a Antropologia e as Ciências 
da Saúde, assim como com a Literatura. A relevância social está em possibilitar 
à sociedade em geral rediscutir, à margem de preconceitos e hipocrisias, 
argumentos razoavelmente justos para a tomada dessa decisão de tamanha 
complexidade. O problema central consiste em se investigar quais sejam, hoje, 
esses fundamentos que possam ser utilizados no Brasil para o reconhecimento 
e para a concretização do direito de morrer, nas circunstâncias aventadas e a 
hipótese central é a de que o direito brasileiro vem aos poucos se aparelhando 
para enfrentar os chamados casos difíceis, decorrentes do aumento da 
complexidade das relações sociais no Brasil e da própria sociedade brasileira, 
multicultural, plural e bastante diversificada, o que inclui as questões afetas à 
aproximação entre o Direito e a Moral, tais como controvérsias no campo da 
Bioética e do Biodireito. A pesquisa é eminentemente bibliográfica, o método é 



analítico-descritivo e o referencial teórico é a obra Domínio da Vida: aborto, 
eutanásia e liberdades individuais, de Ronald Dworkin. As conclusões apontam 
que a morte com intervenção, no Brasil, ainda é algo insuficientemente legislado, 
doutrinado e jurisdicionalizado, tendo, porém, na figura da ortotanásia, um 
possível consenso mínimo que vem se formando, no diálogo entre a Medicina e 
o Direito, no sentido de se respeitar a terminalidade da vida em seu “tempo 
certo”. 
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