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O homem está “condenado” a significar. Com ou sem palavras, 

diante do mundo, há uma injunção à “interpretação”: tudo tem 

de fazer sentido (qualquer que ele seja). O homem está 

irremediavelmente constituído pela sua relação com o 

simbólico. 

............................................................................................... 

Nessa mesma direção, coloca-se o “império verbal” em nossas 

formas sociais: traduz-se o silêncio em palavras.  

(ORLANDI, 2007, p.29-30) 
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RESUMO 

O presente trabalho busca discutir a terminologia “Desaparecido” observando sua construção  

ao longo dos tempos, nos aspectos léxico-semânticos, jurídicos e sociais. O desaparecimento 

de pessoas é circunstancial e figurativo, uma vez que a pessoa desaparecida não 

necessariamente deixa de existir. A falta de uma concepção própria para o termo 

desaparecimento torna a pessoa tida como desaparecida um ser emblemático, cujo simples 

reconhecimento de fatores como sequestros, acidentes, fugas ou subtrações não são 

suficientes para definir o fenômeno. Essa indefinição resulta nos números alarmantes das 

estatísticas que, na sua maioria, não condiz com a realidade. A ausência de estudos voltados 

para as questões de ações sociais fazem com que o termo desaparecimento surja como um 

paradigma, um fenômeno social rompido somente quando há interesse midiático. A 

abordagem é qualitativa, exploratória, de cunho descritivo com revisão da literatura sobre o 

tema.  Os pressupostos teóricos estão embasados nas concepções de Desaparecimento 

Forçado de Dal Maso (1999), nos estudos sobre crianças e jovens desaparecidos de Gattás e 

Fìgaro-Garcia (2007) e nas recentes pesquisas acadêmicas de Oliveira (2007) e Neumann 

(2010), além dos documentos legais emitidos pela ONU e OEA. 

PALAVRAS-CHAVE: Desaparecimento. Terminologias. Ciências Sociais. 
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ABSTRACT 

The present work seeks to discuss the terminology "Disappeared" observing its construction 

over time, in the lexical-semantic, legal and social aspects. The disappearance of persons is 

circumstantial and figurative, since the missing person does not necessarily cease to exist. The 

lack of a proper concept for the term disappearance renders the person as missing an 

emblematic being whose simple recognition of factors such as kidnappings, accidents, fugues 

or subtractions are not enough to define the phenomenon.This lack of definition results in the 

alarming numbers of statistics that, for the most part, do not match reality. The absence of 

studies focused on social action issues causes the term disappearance to emerge as a 

paradigm, a social phenomenon broken only when there is media interest. The approach is 

qualitative, exploratory, descriptive with a review of the literature on the subject. The 

theoretical assumptions are based on the concepts of Forced Disappearance of Dal Maso 

(1999), on the studies on missing children and young people of Gattás and Fìgaro-Garcia 

(2007) and on the recent academic researches of Oliveira (2007) and Neumann (2010), of 

legal documents issued by the UNU and OEA. 

KEY-WORDS: Disappearance. Terminologies. Social Sciences. 
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1. CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

 

É verdade que “uma vez” os homens das cavernas “descobriram o 

amanhã”. Mas a história é tanto um processo de esquecer como de 

aprender, e a memória é famosa por sua seletividade. Talvez nos 

“encontraremos novamente amanhã”. Mas talvez não, ou então o 

“nós” que nos encontraremos amanhã não seja o mesmo “nós” de 

há pouco.  Se for esse o caso, a credibilidade e a atribuição de 

confiança serão recursos ou riscos?  

BAUMAN, Modernidade líquida, 2001, p.148 

 

 

 

Ninguém desaparece, o ser humano é uma matéria viva que ocupa lugar visceral no 

espaço, não é passível de qualquer ato que o torne invisível. A questão é por que dentre de 

toda riqueza de nossa língua e até mesmo todo o universo do pensamento intelectual humano, 

usamos a nomenclatura “desaparecido” quando queremos designar a ausência de alguém. O 

ato de desaparecer significar sumir no ar, não deixar fluidos ou vestígios, no entanto, o termo 

“desaparecido” significa que não está mais ali nos lugares habitais, que não é possível ser 

visto ou tocado. 

Meu interesse por esse tema “Desaparecimento” se justifica por atuar há mais de 15 

anos em uma Delegacia de Polícia especializada em investigar o paradeiro de pessoas 

desaparecidas. É um assunto de grande relevância social, visto que no Brasil, segundo dados 

oficiais do Cadastro Nacional de Pessoas Desaparecidas – CNPD, cerca de 250 mil pessoas 

desaparecem por ano, no entanto, esse ato de desaparecer não significar que deixem de existir 

enquanto matéria encarnada.  

A falta de uma concepção própria para o termo desaparecimento torna a pessoa tida 

como desaparecida um ser emblemático, cujo simples reconhecimento de fatores como 

sequestros, acidentes, fugas ou subtrações não são suficientes para definir o fenômeno. Essa 

indefinição resulta nos números alarmantes das estatísticas que, na sua maioria, não condiz 

com a realidade. A carência de unificação de dados, entrosamento dos órgãos, públicos e 

privados, ligados às questões de ações sociais, fazem com que o termo desaparecimento surja 

como um paradigma, um fenômeno social rompido somente quando há interesse midiático. 

Esta pesquisa se baseia na discussão, no campo das Ciências Sociais, sobre a 

categoria pessoa desaparecida, ou seja, no uso do termo “desaparecimento”, mesmo quando 

se quer saber a localização ou o paradeiro de uma determinada pessoa. Este estudo não 
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pretende definir as causas ou os fatores que levam ao chamado desaparecimento, mas como os 

organismos governamentais intitulam tais eventos e os ordena no campo social. 

O objetivo neste trabalho é determinar a razão do uso da categoria “desaparecido” 

como uma figura de identificação e conceito nas  Ciências Sociais, destacando que o 

desaparecimento é algo circunstancial e figurativo. Haja vista que, juridicamente, essa 

terminologia poderá tomar outras definições para que se inclua aquele indivíduo cujo 

paradeiro se desconhece em um ser vivo dotado de direitos. 
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2. DESAPARECIDO: UMA TERMINOLOGIA EM CONSTRUÇÃO  

Eu mal o conheci  

Quando era vivo, 

Mas o que sabe 

Um homem de outro homem? 

Houve sempre entre nós certa distância, 

Um pouco maior  

Que o desta mesa onde escrevo 

até esse retrato na parede 

De onde ele me olha o tempo todo. Para quê? 

José Paulo Paes, Um retrato, 2001. 

 

 

 

 

A partir dos anos oitenta, a questão do desaparecimento de pessoas no Brasil deixou 

de ser uma questão política, quase que especificamente do âmbito militar, para se tornar um 

fato social vivenciado em todas as categorias da população, sobretudo, dos grandes centros 

urbanos. 

Não existe uma definição própria para o que seja desaparecimento, uma vez que a 

ocorrência do fato pode se manifestar sobre diversos aspectos ou situações. Pode-se dizer que 

a popularização do termo “desaparecido” teve início no Rio de Janeiro, no início dos anos 

setenta com o sequestro e desaparecimento do menino Carlos Ramirez, que passou a ser 

conhecido como “caso Carlinhos”. Até hoje se tem certeza apenas que ele foi levado de sua 

casa, e nunca houve qualquer pedido de resgate ou soube-se de seu paradeiro (O GLOBO, 

2013). 

Etimologicamente, o vocábulo desaparecer se forma a partir do latim dis-, “o oposto 

de”, mais apparere, “surgir, aparecer”; é um verbo com a combinação de ad-, “a”, mais 

perere, “ser visível, vir a frente. E o termo  “desaparecimento”  apresenta diversas acepções 

como o “ato ou efeito de desaparecer”; “ato ou efeito de deixar de ser vivo” (FERREIRA, 

1994; MICHAELIS, 1998; HOUAISS e SALES, 2001). No dicionário de Aurélio, o termo 

desaparecer significa “deixar de ser visto; sumir-se, perder-se; sumir(-se), morrer; retirar-se 

afastar-se apagar-se, ofuscar-se, obscurecer, ocultar-se, esconder-se: sumir(-se), esquivar-se 

furtivamente” (FERREIRA, 1994, p. 345). Esses sentidos empregados à terminologia 

“desaparecimento” reforçam a  sua complexidade de entendimento. 

O desaparecimento está, geralmente, associado a algum tipo de ilícito penal, 

entretanto, até hoje existe grande dificuldade em se tipificar legalmente tal ilícito. Há vários 
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relatos ditos como desaparecimento de pessoas, podendo-se mesmo afirmar que cada caso, 

cada registro policial traz uma dinâmica diferente do fato que implica no desaparecimento. 

No ano de 2016, comemora-se o centenário de nascimento de Ulisses Guimarães, 

vítima fatal de um acidente de helicóptero ocorrido em 1992, no litoral do estado do Rio, 

entretanto, dentre todos os passageiros da aeronave seu corpo foi o único que não foi 

localizado, considerado desde então como desaparecido. Mais recentemente, em julho deste 

ano, um caça da Marinha brasileira caiu no oceano na altura de Maricá, estado do Rio de 

Janeiro e, apesar da certeza de que o piloto tenha sido ejetado durante o acidente, seu corpo 

não foi localizado sendo, também,  considerado desaparecido alguns dias, após as intensas 

buscas na região.  

Vários outros episódios ilustram as imprensas nacional e internacional, como foi o 

caso, no verão de 2007, da menina inglesa, Madeleine MacCann, de 3 anos de idade, que  

estava de férias com os pais em Portugal. Na época, seu desaparecimento suscitou diversas 

suspeitas durante as investigações efetuadas pelas polícias britânica e portuguesa, no entanto, 

nunca foi localizada. 

Não há distinção de sexo, cor ou idade para os casos de pessoas que são extraídas do 

seio social e não mais foram encontradas. Estatísticas, ainda precárias nos órgãos 

governamentais que tratam do assunto, mostram por vezes uma incidência maior no sexo 

masculino. Os homens são os que mais desaparecem no Brasil, muitos deles voluntariamente. 

Porém, no caso das crianças menores de 10 anos ainda provoca muita comoção na sociedade. 

Não há relatos de encontros de cadáveres de crianças ou de adultos que possam supor a 

existência do tráfico de órgãos humanos, assim como crianças ou adultos que tenham sido 

subtraídas para fins de transplante de órgãos. Não há na literatura policial registros suficientes 

que garantam tal prática criminosa, até mesmo pelo aparato logístico que requer uma ação 

dessa natureza. 

No caso do adolescente, pode-se dizer alarmante no quantitativo de casos registrados, 

sendo a maioria jovens do sexo masculino, muitos deles associados ao tráfico de drogas. As 

meninas são por vezes seduzidas por homens através das redes sociais, havendo também  

outros relatos de adolescentes meninas que são localizadas após se tornarem mães solteiras, 

ocasião em que buscam de algum tipo de auxílio previdenciário. 

No Brasil, documentos tais como Cadastro de Pessoas Físicas – CPF, título eleitoral, 

passaporte e carteira de habilitação são documentos únicos, porém a Carteira de Identidade 

pode ser tirada em qualquer ou em vários estados da federação, o que significa que as pessoas 
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que se distanciam de seus estados de origem e são dadas como desaparecidas, muitas vezes 

não são identificadas civilmente quando são vítimas fatais em outras localidades.  

O risco de uma vítima fatal ser sepultada como indigente não surpreende, sobretudo 

nas grandes capitais, em que um cadáver não identificado no Instituto Médico Legal – IML e 

o corpo não reclamado torna-se um indigente, mesmo que esteja identificado em outro estado, 

onde para todos os efeitos é um desaparecido. 

O que se mostrou até então foram as diversas nuanças que um desaparecimento 

ocasiona. Inúmeras outras situações podem ser elencadas, apontando que cada caso é um 

caso, o que faz com que o desaparecimento de pessoa seja algo extremamente complexo e 

ainda passível de estudo que possa ajustá-lo na malha social. 

Para as pesquisadoras Gattás e Fígaro-Garcia (2007), “a definição do termo 

desaparecido ou desaparecimento é extremamente complexa”, visto que pode ser associada a 

uma ação praticada por terceiros ou por desastre. E, ainda que o desaparecimento é 

considerado  um sumiço, que pode estar atrelado à vontade da pessoa em sumir ou, ainda, a 

pessoa pode desaparecer por doença ou senilidade. Embora, segundo Neumann (2010) as 

causas ou as consequências do desaparecimento não responde ao que é o “desaparecimento”  

Neumann (2010, p. 12) considera que: 

 

Os autores recorrem aos dicionários para estabelecer algumas ideias sobre o 

conceito “desaparecimento”. Isto ocorre devido às poucas especulações 

científicas em relação ao tema. Reflete também a existência de pouquíssimos 

estudos, pesquisas, artigos e publicações encontradas.  

 

A terminologia desaparecimento, segundo Oliveira (2007), vem de um “déficit de 

cidadania”, caracterizada como “desaparecido civil”, ou seja, 

 

Como sendo a pessoa que saiu de um determinado ambiente de convivência 

familiar, ou de algum grupo de referência emocional-afetiva como roda de 

amigos, para realizar qualquer atividade cotidiana, porém que não anunciou 

a sua intenção de partir (daquele lugar) e jamais retornou. Sem motivo 

aparente, sumiu sem jamais deixar vestígio. (OLIVEIRA, 2007, p.18) 

 

Para o desaparecimento civil não há uma explicação lógica, não há um sentido 

coerente como pode acontecer em catástrofes, calamidades e similares, ou, ainda, em aportes 

jurídicos identificados como “subtração de incapaz”, “sequestro”, “foragido”, “ausente” e 

“desaparecido político”, cujos dispositivos legais podem ser acionados imediatamente. 
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O desaparecimento de uma pessoa referia-se, até então, à ideia do preso político ou, 

simplesmente, daqueles contrários ao regime político vigente. Essa atrocidade foi vivenciada 

e praticada durante muitos anos por regimes autoritários instalados em sua maioria nos países 

da América do Sul, sobretudo no Brasil.  

 

 

Os tratados internacionais de direitos humanos vêm discutindo o tema 

“Desaparecimento” como Desaparecimento Forçado, a Convenção Internacional para Proteção 

de Todas as Pessoas contra o Desaparecimento Forçado – CIDFP, da Organização dos 

Estados Americanos – OEA, na Resolução 33/73, artigo 2, de 1978, pontua: 

 

Para os efeitos desta Convenção, entende-se por “desaparecimento forçado” 

a prisão, a detenção, o sequestro ou qualquer outra forma de privação de 

liberdade que seja perpetrada por agentes do Estado ou por pessoas ou 

grupos agindo com a autorização, apoio ou aquiescência do Estado e a 

subsequente recusa em admitir a privação de liberdade ou a ocultação do 

destino ou paradeiro da pessoa desaparecida, privando-a da lei. (OEA, art. 2, 

1978, p. 5) 

 

A Declaração sobre a Proteção de todas as Pessoas contra o Desaparecimento 

Forçado ou Involuntário – DPCDF, adotada pela Organização das Nações Unidas – ONU, em 

18 de dezembro de 1992, na Resolução nº 47/133, traz a concepção de Desaparecimento 

Forçado, sendo: 

 

Detenção, prisão ou translado de pessoas contra a sua vontade, ou privação 

de liberdade dessas pessoas por alguma forma, praticada por agentes 

governamentais de qualquer setor ou nível, por grupos organizados ou por 

particulares, atuando em nome do governo ou com o seu apoio direto ou 

indireto, com sua autorização ou com o seu consentimento, e que se neguem 

o destino ou paradeiro dessas pessoas ou a reconhecer que elas estão 

privadas de liberdade, subtraindo-as, assim, da proteção da lei. (ONU, 1992, 

p. 4) 

 

 

Também, é tratado o tema na Convenção Internacional para a Proteção de Todas as 

Pessoas contra o Desaparecimento Forçado, de 20 de dezembro de 2006. Nesses documentos, 

designa-se que o Desaparecimento Forçado é um crime contra a humanidade.  

 

Artigo 4. Cada Estado Parte tomará as medidas necessárias para assegurar 

que o desaparecimento forçado constitua crime em conformidade com o seu 

direito penal. 
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Artigo 5. A prática generalizada ou sistemática de desaparecimento forçado 

constitui crime aplicável, e estará sujeito às consequências previstas no 

direito internacional aplicável. (ONU, 2006) 

 

No que tange à questão de Desaparecimento Forçado, o jurista Dal Mar (1999) 

assinala que: 

O desaparecimento forçado deixa tamanhas sequelas, além da vítima 

principal, que a extrapolação das consequências do crime torna um dos seus 

elementos conceituais. É possível dividir essas consequências em duas: a 

primeira, a angústia e a dor intermitente do cônjuge, dos filhos, dos parentes 

e dos amigos, que as circunstâncias do desaparecimento causam, 

principalmente pelos sentimentos de ausência, impotência e incerteza do 

destino da pessoa tão próxima. A segunda é a insegurança coletiva gerada 

por esses crimes, já que os ofensores (diretos ou indiretos) dos direitos 

fundamentais envolvidos, como o direito à vida, à liberdade e à segurança 

dos cidadãos em geral, são justamente os encarregados de garanti-los no 

Estado. (DAL MAR, 1999, p. 32-33) 

 

 

Esse tipo de Desaparecimento Forçado está restrito às perseguições de representantes 

do Estado com a pessoa física, geralmente por ideias políticas contrárias aos interesses do 

gestor público. Dal Mar (1999) pondera que: 

 

Crê-se que o crime complexo de desaparecimento é um crime permanente 

que possui execução prolongada, sem interrupção (o fato criminoso é único), 

o que não se confunde com a noção do crime continuado, em que há 

pluralidade de ações ou omissões delitivas, a fim de violar o mesmo direito 

(guardando vinculação de tempo, lugar e maneira de execução). O 

Desaparecimento forçado, ao contrário, é formado pela violação de vários 

direitos, em que os agentes ficam em estado de delinquência até que se 

encontrem os restos mortais, ou o paradeiro das vítimas, e faça-se o 

esclarecimento dos fatos. (DAL MAR, 1999, p. 64) 

 

 

Ainda não há uma nomenclatura específica para as diversas tipificações de 

desaparecimento na área jurídica, embora essa palavra seja muito utilizada em Delegacias 

Policiais exclusivas para investigar tais casos.  

No Brasil já existe um movimento de profissionais vinculados à Rede Nacional de 

Identificação e Localização de Crianças e Adolescentes Desaparecidos – REDESAP que tem 

o objetivo de estudar e reformular o conceito de desaparecimento na esfera jurídica 

(NEUMANN, 2010). Haja vista que o desaparecimento não se caracteriza somente em um 

“caso de polícia”, mas também por outros contextos: 
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Desaparecimento de Pessoas – para desaparecimento enigmático 

(inexplicável – suspeita de homicídio, ocultação de cadáver, etc.) ou crianças 

perdidas; Afastamento / Abandono do Convívio Familiar – casos de fuga de 

domicílio (auto-exposição); Evasão de Local de Custódia Legal – para 

menores fugidos de abrigos ou centros de reabilitação e convivência (auto-

exposição): Cooptação para práticas criminosas – para os casos de 

aliciamento para o tráfico, exploração sexual) e tráfico de seres humanos 

(crime); Sequestro (crime); Vítimas de Calamidades. (NEUMANN, 2010, 

p.20) 

 

 

Assim, há uma observação de que o fenômeno do desaparecimento não está restrito 

apenas à esfera social, mas a outras questões mais complexas relacionadas a um âmbito maior 

da questão, o que demonstra irrazoável uma única terminologia para pessoa desaparecida. 
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3. PERCURSO METODOLÓGICO 

 (Exercício reflexivo) [...] em descobrir no decorrer da própria 

atividade científica, incessantemente confrontada com o erro, as 

condições nas quais é possível tirar o verdadeiro do falso, 

passando de um conhecimento menos verdadeiro a um 

conhecimento mais verdadeiro [...]. Transportando para o caso das 

ciências do homem, essa filosofia do trabalho científico como 

“ação polêmica incessante da Razão” pode propiciar os princípios 

de uma reflexão capaz de inspirar e controlar os atos concretos de 

uma atividade verdadeiramente científica  

BOURDIEU; CHAMBOREDON; PASSERON. Ofício do 

sociólogo, 2004, p.17. 

 

 

 

Esta pesquisa possui uma abordagem qualitativa, de cunho exploratório, visto que 

busca compreender e interpretar a terminologia “Pessoa Desaparecida” no contexto da 

sociedade, tendo em vista à explicação e achados de fenômenos que não são aceitos ou 

compreendidos, mesmo sendo evidentes. E, ainda, segundo Santos (2002, p. 26) “visa criar 

maior familiaridade em relação a um fato ou fenômeno”, já que a pesquisa qualitativa, 

conforme Martin; Bicudo (2005, p.23) se constitui em: 

 

Uma compreensão particular daquilo que estuda. Uma ideia mais geral 

sobre tal pesquisa é que ela não se preocupa com generalizações, 

princípios e leis. A generalização é abandonada e o foco da sua 

atenção é centralizado no específico, no peculiar, no individual, 

almejando sempre a compreensão e não a explicação dos fenômenos 

estudados.  

 

Assim, a pesquisa qualitativa estabelece uma ação multidimensional, podendo ser 

descritiva por meio de levantamento de dados ou ainda pela pesquisa bibliográfica e 

documental, uma vez que há uma variedade de procedimentos que, conforme Cajueiro (2012, 

p. 23), “busca interpretar valores, opiniões, atitudes e é utilizada, geralmente, para a 

compreensão de fenômenos que vão além do quantificar e medir.” 

Para Alami, Desjeux e Garabuau-Moussaoui (2010), as especificidades da 

abordagem qualitativa são três, identificadas como: i. uma explicação causal para a dinâmica 

da coação social; ii. a pertinência metodológica do raciocínio em função das escalas de 

observação e da realidade social por descobrir e iii. a observação microssocial e a abordagem 

qualitativa: um olhar sobre o mundo social que nada tem de óbvio. 
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Na primeira especificidade destacada “uma explicação causal para a dinâmica da 

coação social”, segundo Alami, Desjeux e Garabuau-Moussaoui (2010, p. 18), consiste em 

ressaltar: 

os efeitos de situação, as interações sociais sobre coação, o papel do 

imaginário ou a relação dos atores com as normas sociais. No entanto, o 

recorte qualitativo torna menos visíveis, em termos probatórios os efeitos de 

pertença social. Da mesma forma, tudo o que decorre da correlação 

estatística neles está ausente, ainda que os efeitos de estruturas se 

mantenham bastante presentes.  

 

Embora a causalidade não desapareça, há outros tipos de coação, quer no sistema 

familiar, amical ou profissional, como bem definem os teóricos em questão.  

Na segunda especificidade definida por “a pertinência metodológica do raciocínio 

em função das escalas de observação e da realidade social por descobrir”, ainda, conforme 

Alami, Desjeux e Garabuau-Moussaoui (2010, p. 19): 

 

Os métodos qualitativos apresentam um espectro de utilização ao mesmo 

tempo mais específico e relativamente mais amplo: eles são empregados 

como métodos exploratórios de um fenômeno social emergente – uma nova 

tecnologia, um novo costume, um novo imaginário societário –, como 

métodos criativos em um processo de inovação empreendedora, como meio 

concreto de ilustração de uma pesquisa quantitativa – por intermédio, por 

exemplo, de transcrições que ilustram e corporificam os números –, como 

fase preparatória para a elaboração de um questionário quantitativo, ou ainda 

como preparação à ação e à solução de problemas, quer se trate de 

assembléias de cidadãos, seminários em administração ou de motivação de 

empregados. 

 

Assim, o método qualitativo permite simultaneamente observar aspectos particulares 

que, geralmente, não são visíveis no método quantitativo, como também, apontar nuances 

mais gerais. Como bem asseveram os teóricos Alami, Desjeux e Garabuau-Moussaoui (2010, 

p. 19), as abordagens qualitativas permitem: 

 

revelar dimensões que não são diretamente visíveis mediante abordagens 

quantitativas, como a diversidade das práticas sociais, a mobilidade das 

fronteiras entre as etapas do ciclo de vida de acordo com as culturas ou 

segundo as gerações, os mecanismos estratégicos das relações de poder ou 

de cooperação entre atores, a dinâmica social da construção identitária, as 

disputas de poder e as negociações relativas à divisão sexual das tarefas no 

ambiente doméstico ou profissional. Elas revelam dinâmicas, ambivalências 

e diversidades, permanências e dinâmicas, detalhes e sinais tênues. 

 

Por isso, é necessário haver um posicionamento do pesquisador em uma escala de 

observação identificada como macrossocial, mesossocial, microssocial ou microindividual. 
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Estes dispositivos trarão resultados diversos para a pesquisa. Dessa forma, em uma pesquisa 

macrossocial, o indivíduo considerado como sujeito desaparece completamente, dando lugar a 

“um elemento estatístico de um grupo que possui práticas e valores comuns” (ALAMI, 

DESJEUX, GARABUAU-MOUSSAOUI, 2010, p. 22). Já nas escalas meso e microssociais, 

“o princípio de generalização dos resultados de uma pesquisa qualitativa não se baseia na 

prova pela frequência” (p.22), mas sim na prova baseada na ocorrência. 

Também, as abordagens qualitativas trazem o sentido da ambivalência das realidades 

sociais, de acordo com Alami, Desjeux e Garabuau-Moussaoui (2010, p.25),  

 

a existência dessa ambivalência decorre tanto da diversidade de interesses e 

do sentido que cada grupo de autores atribuem as suas ações quanto da 

natureza de suas instituições políticas, as quais são simultaneamente fonte de 

liberação e de controle, de equidade e de injustiça. 

 

Logo, o método poderá ser válido, pertinente e até mesmo fiável, com maior ou 

menor intensidade, em função das restrições de observação que serão descobertas no curso da 

investigação. 

Na terceira e última especificidade apresentada, “a observação microssocial e a 

abordagem qualitativa: um olhar sobre o mundo social que nada tem de óbvio”, Alami, 

Desjeux e Garabuau-Moussaoui (2010, p. 29), sob a concepção teórica de Latour e Woolgar, 

1988, asseveram que: 

Um método em Ciências Humanas e Sociais jamais será completamente 

autônomo em relação a seu contexto social de produção, de uso e de 

recepção. Sua pertinência é relativa ao ponto de vista escolhido pelo 

observador, o que nós denominamos relativismo metodológico. Assim, o 

método qualitativo escolhido, executado no contexto de um questionamento 

específico, pode ser denominado como realista, no sentido que ele produz 

realidade, uma verdade, mas sua recepção dependerá da dinâmica social na 

qual ele vai ser inserido. (grifo nosso) 

 

 

Esse relativismo metodológico também é marcado pelas restrições do tempo, tanto 

para uma pesquisa fundamental como para uma pesquisa aplicada, no que se refere às 

escolhas quanto ao “recorte” da pesquisa. No entanto, é necessário ter a observância quanto 

ao “rigor metodológico em todas as fases do itinerário e da definição da pesquisa até a 

generalização dos resultados” (Alami, Desjeux e Garabuau-Moussaoui, 2010, p.31). 

Quanto aos meios, este trabalho foi construído sob uma variedade de pesquisa 

bibliográfica que corroborou para um estudo mais profundo do tema proposto. A pesquisa 

bibliográfica tem como finalidade apresentar as diversas e diferentes formas de contribuição 
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sobre um determinado conhecimento científico. Para Cajueiro (2012, p. 17) “Resume-se à 

análise e discussão apenas de referencial bibliográfico de autores e literaturas, artigos ou 

monografias sobre o tema da pesquisa. Ou seja, não se utiliza de pesquisa prática, apenas 

teórica, de material publicado impresso”.  

Permite obter conhecimentos já catalogados, daí a sua validade e eficácia, 

geralmente, as fontes bibliográficas são encontradas em livros, publicações periódicas, 

revistas, jornais e outros impressos ou, ainda, em banco de dados digitais. Comumente, a 

pesquisa bibliográfica se realiza por meio de três etapas, a saber: “identificação, localização e 

reunião sistemática dos materiais ou dos fatos” (BARROS, LEHFELD, 1990, p. 34) 

Os investigadores qualitativos interessam-se mais pelo processo do que 

simplesmente pelos resultados ou produtos. Minayo (2001, p.21) afirma que “a pesquisa 

qualitativa responde a questões muito particulares. Ela se preocupa, nas ciências sociais, com 

um nível de realidade que não pode ser quantificado.” Portanto, a pesquisa qualitativa com a 

revisão bibliográfica traz à superfície questões tratadas por teóricos que podem ser 

comparadas e discutidas à luz de outro olhar. 

Este estudo busca compreender o uso da terminologia “Desaparecimento” como um 

ente não figurativo, material, percebendo a permeabilidade das nuances semânticas 

subjacentes nas relações sociais. Corroborando com a tese de a pesquisa trabalhar “com o 

universo de significados, motivos, aspirações, crenças, valores e atitudes, o que corresponde a 

um espaço mais profundo das relações, dos processos e dos fenômenos que não podem ser 

reduzidos à operacionalização de variáveis” (MINAYO, 2001, p.22). As consultas bibliográficas 

foram realizadas em bibliotecas públicas, acervos particulares do pesquisador e do orientador. A busca 

pela bibliografia também se deu através de pesquisas na Internet, principalmente em sites de 

programas de pós-graduação nacionais e internacionais e de núcleos de pesquisa vinculados às 

instituições de ensino superior. 
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4. NOVO IDEÁRIO SOBRE  PESSOA  DESAPARECIDA 

Pede-se a quem souber 

do paradeiro de Luísa Porto 

avise sua residência 

À Rua Santos Óleos, 48. 

Previna urgente 

solitária mãe enferma 

entrevada há longos anos 

erma de seus cuidados. 

...................................... 

(Procurem. Procurem.) 

Faz tanta falta. 

 

Carlos Drummond de Andrade,  

Desaparecimento de Luísa Porto, 1985. 

 

 

 

Os casos definidos como desaparecimento de pessoa são registrados na Delegacia de 

Polícia, local onde se inicia o processo de investigação, a partir do breve relato dos 

comunicantes do fato. O termo desaparecido irá ser utilizado até o momento em que se tenha 

certeza do que aconteceu à pessoa que se está procurando. Essa mesma pessoa passa a ser 

vítima quando há indícios de crime, no entanto, seu status jurídico naquela ocorrência 

continuará como desaparecido até sua localização. Nos casos de subtração de incapazes, a 

questão, na maioria das vezes, é de ordem estritamente familiar, o que para o Estado não retira 

a condição de desaparecido, mesmo tendo conhecimento de que o/a menor está em local 

incerto e desconhecido.  

Essa questão é muito comum nos meios policiais, quando pessoas utilizam a máquina 

pública para a localização do paradeiro de familiares. Por falta de definição e legislação 

específica do termo e da questão do desaparecimento, não há distinção do que seja uma 

ausência temporária, uma fuga de adolescente ou um distanciamento familiar. 

O que pode ser conceituado como desaparecimento, sendo esse um fato social? O 

que significa desaparecer? Minayo (2001, p.17) assevera que “a pesquisa vincula pensamento 

e ação. Ou seja, nada pode ser intelectualmente um problema, se não tiver sido, em primeiro 

lugar, um problema na vida prática.” Ao comparar a morte e o desaparecimento, Gattás e 

Fígaro-Garcia (2007, p. 15) observam que: 

 

O que diferencia a morte de um desaparecimento é que nela há um corpo que 

transmite a materialidade de uma vida que se foi, seja qual foi o motivo. No 

desaparecimento de alguém, a materialidade da pessoa se apresenta nas suas 
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fotos, nas suas roupas deixadas no armário, nos seus objetos de uso pessoal, 

no seu quarto, nos brinquedos, enfim, nas lembranças que a família insiste 

em tornar vivas até que se prove o contrário. 

 

As concepções de morte e desaparecimento, no plano psicológico, são consideradas 

dolorosas e difíceis de compreensão.  Machado (2013), na sua dissertação de mestrado sobre 

“A investigação criminal no desaparecimento de pessoas em Portugal”, pela Universidade 

Autónoma de Lisboa, destaca o fenômeno do desaparecimento em: voluntário e involuntário.  

Para o autor, o desaparecimento voluntário compreende: 

Os casos de desaparecimento de pessoas em Portugal resultam 

maioritariamente de ausências voluntárias, como são os casos de menores 

que se ausentam da casa dos pais por litígios de ordem familiar ou de fugas 

de jovens que se encontram sob a tutela de Instituições de Acolhimento no 

âmbito da LPCJP e da Lei Tutelar Educativa. Em certos casos de 

desaparecimentos voluntários, indivíduos de maioridade enquanto na posse 

de todas as suas faculdades, entendem por razões do foro pessoal 

ausentarem-se sem comunicarem o seu paradeiro aos seus familiares e 

amigos. Em tais situações não se encontra subjacente a prática de qualquer 

crime. Noutros quadros, o desaparecimento de pessoas não estando 

relacionado com a prática de crimes, pode significar a ocorrência de 

acidentes em que as pessoas ficam temporariamente impossibilitadas de 

contactar com os seus familiares e amigos, ou mesmo, face a  determinadas 

patologias clinicas, deixam de se recordar de todos os seus elementos 

identificativos. (MACHADO, 2013, p. 23-24) 

 

 Machado também se refere ao suicídio como um tipo de desaparecimento 

voluntário, alegando a legitimidade e a legalidade de alguém tirar a própria vida. Os 

desaparecimentos involuntários são: 

 

Os desaparecimentos de pessoas não constituindo por si só a prática de 

qualquer crime, podem encontrar-se ligados à prática de vários crimes dos 

quais destacamos os crimes contra a autodeterminação sexual (Arts. 172º; 

173º; 174º e 175º do CP), o sequestro (Art. 158º do CP), o rapto (Art. 160º 

do CP), o homicídio (Arts. 131º e 132º do CP) e a subtracção de menor (Art. 

249º do CP). (MACHADO, 2013, p. 26) 
 

O pesquisador português assinala que o desaparecimento involuntário requer mais cuidado, 

uma vez que pode ser confundido com crimes relacionados aos sequestros e aos raptos. Machado 

também se refere em sua pesquisa a obscuridade nas referências estatísticas em Portugal e a 

repercussão de crimes relacionados ao desaparecimento de pessoas. 

 

Num país em que as referências estatísticas de desaparecimento de pessoas 

não são do conhecimento do comum cidadão, verificamos, porém, que a 

partir de um certo momento histórico da nossa sociedade assistimos à 
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discussão pública sobre este tema e à crítica sobre alguma falta de atenção 

do legislador nacional sobre este tema. As críticas não se limitaram apenas á 

falta de previsão de normas penais mais severas, mas também à própria 

actuação da Polícia no que toca à metodologia de investigação de 

desaparecidos, sendo disso o exemplo as notícias e reportagens jornalísticas 

nacionais e mesmo internacionais sobre o tema. (MACHADO, 2013, p. 31-

32) 

 

O fenômeno chamado “pessoa desaparecida”, tanto no Brasil como em Portugal pode 

ser considerado polissêmico, multicausal. É necessário que se melhor compreenda esse 

fenômeno para se dar cientificidade ao problema, desmistificando com o senso comum que, 

para Santos (2002, p.32), “é um pensamento necessariamente conservador e fixista”. É 

imperioso a ruptura  dos conceitos pré-estabelecidos e formular novas proposições teóricas 

que possam dar contemporaneidade à questão da pessoa desaparecida. 

A tipicidade das ocorrências policiais é o que aqui se toma como base para 

estatísticas de desaparecimento de pessoas. Não se está questionando os processos ou os 

caminhos utilizados na investigação dos casos, mas sim a tipificação do fato e sua conjugação 

como atores – vítimas e envolvidos, enquanto variáveis no campo da investigação para a 

localização dessas vítimas. 

Na perspectiva sociológica de Durkheim (2007), o crime é aquilo que rompe com a 

norma. Qual seria então o crime cometido por aquele que desaparece? A pessoa desaparecida 

nunca deixará ser uma pessoa, um ser jurídico, entretanto, não usufrui da norma do Estado, 

visto ser um ente invisível. Para o sociólogo: 

 

Por exemplo, constatarmos a existência de um certo número de atos que 

apresentam, todos, o caráter exterior de, uma vez efetuados, determinarem 

da parte da sociedade essa reação particular que é clamada pena. Fazemos 

deles um grupo sui generis, ao qual impomos uma rubrica comum: 

clamamos de crime todo ato punido e fazemos do crime assim definido o 

objeto de uma ciência, a criminologia. (DURKHEIM, 2007, p. 36) 

 

 Toma-se o desaparecimento de uma pessoa como sui generis às normas sociais. 

Desde o início do segundo milênio, várias instituições de interesse social surgiram com 

relevantes avanços, principalmente, no que diz respeito à localização de crianças e 

adolescentes com paradeiro ignorado. Embora algumas leis tenham sido criadas, sua 

aplicabilidade não foi suficiente para conter a multiplicidades dos casos. Daí tornar-se o 

desaparecimento um fenômeno multicausal e independente da faixa etária ou do gênero.  

Parsons (2000) afirma que todas as sociedades existem normalmente em um estado 

de equilíbrio imutável, que é homeostaticamente preservado, ou seja, elas mudam, quando há 
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um fenômeno não previsível na estrutura do sistema da sociedade. O equilíbrio social é 

perturbado, por exemplo, pela violação das normas sociais, pela quebra da conformidade e, 

invariavelmente, a ausência forçada de uma pessoa cria toda uma desestruturação familiar, e o 

Estado não tem meios ou mecanismos suficientes para amenizar tais fatos.   

O que significa desaparecer? E quais as implicações que isso provoca nos atores 

envolvidos nesta questão?  Muitos, hoje em dia, fazem-se presentes pela sua ausência, são 

protagonistas de uma realidade absoluta, viva, presente, no entanto, seus nomes estão na lista 

de desaparecidos. Segundo Oliveira (2007),  

 

A despeito da história dos desaparecimentos possuir uma longa narrativa de 

casos, apenas muito recentemente tem sido objeto de investigação 

sistemática no Brasil. Dos poucos trabalhos escritos sobre o tema percebe-se 

uma diferença sutil de perspectiva. Uma indica que os desaparecimentos são 

frutos da violência urbana, outra aponta a perspectiva da violência doméstica 

e familiar. Essas visões interferem claramente sobre o significado do 

desaparecimento e, consequentemente, qual deva ser o foco das 

investigações, das políticas e dos programas de intervenção. Pela perspectiva 

da violência urbana, a família surge como uma vítima, mas pela violência 

doméstica e familiar, a família emerge coo uma forte produtora de 

desaparecimentos. (OLIVEIRA, 2007, p. 262) 

  

 O pesquisador classifica as causas do desaparecimento em multicausal, ou seja, é um 

resultado de múltiplas formas de violência, no âmbito familiar e intrafamiliar, pode ser 

considerado o patriarcalismo e o autoritarismo masculino sobre mulheres e filhos, o indicativo 

para o desaparecimento. Também, há as desigualdades de gênero, nos quais os abusos sexuais 

figuram como um forte elemento de sofrimento. Possivelmente, essas causas tão singulares e 

heterogêneas possam dificultar o entendimento da condição de “pessoa desaparecida”. 

Para Oliveira (2007), há alguns aspectos que podem ser ignorados quando se faz uma 

abordagem sobre desaparecimento, são: mídia, papel do Estado, papel da polícia, sistema 

jurídico-normativo, além dos próprios problemas conceituais do que significa realmente 

“desaparecer”, “pessoa desaparecida”. E no que tange aos problemas conceituais, Oliveira 

(2007), em sua pesquisa pontua: 

 
Um dado relevante com o qual se deparou durante o trabalho de pesquisa foi 

constatar uma multiplicidade de abordagens conceituais para se referir ao 

fenômeno dos desaparecidos. Esta multiplicidade de abordagem é fruto, 

sobretudo, da ausência de um trabalho de sistematização e de análise do 

fenômeno. Assim, a abordagem incluía os mais distintos casos, abarcando 

até mesmo situações com instituições jurídicas amplamente reconhecidas 

(sequestro, subtração de incapaz, foragido, entre outras). Sem o devido 

tratamento conceitual o termo desaparecido corre o risco de tornar incapaz 
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de explicar seus próprios eventos. Não se pode colocar no barco situações 

inteiramente díspares. De acordo com o economista Esteva (2000) quando se 

quer esvaziar um conceito, o melhor caminho é usá-lo para tudo, assim ele 

diz tudo e no fundo não diz nada. Quando se usa, portanto, o termo 

desaparecido para falar de situações tão distintas, core-se o risco de dificultar 

ainda mais uma compreensão sobre o problema. (OLIVEIRA, 2007, p. 271) 

 

O autor afirma que é necessário utilizar um termo que mais se aproxima com a 

situação de desaparecido, porque “a figura propriamente dita da pessoa desaparecida não 

existe legalmente” (OLIVEIRA, 2007, p. 272).   

Gattás e Fígaro-Garcia (2007) citam a pesquisa dos autores norte-americanos 

Finkelhor, Hotaling e Sedalak (1990) na abordagem da incidência da categoria 

desaparecimento de crianças e adolescentes, percebidas como “subtração praticada por 

familiares, subtração praticada por desconhecidos, fugas de casa ou de instituições, expulsões 

pela família, situações onde a criança se perde em locais públicos e quando sofre um acidente 

ou ainda por algum outro motivo desconhecido.” (p. 21) Os pesquisadores concluem que é 

preciso separar, estudar e analisar cada categoria de desaparecimento citada. E, também: 

  

Os autores também afirmam que o conceito de desaparecimento é inexato, e 

pode ser empregado de forma errônea. A polícia é acionada em todos esses 

casos, mas estas categorias representam problemas psicológicos e sociais 

diferentes, possuem causas distintas e necessitam ser encaminhados e 

tratados de forma diferenciada, por instituições e por profissionais 

qualificados. (GATTÁS e FÍGARO-GARCIA, 2007, p. 22) 

 

 

O conceito de “pessoa desaparecida” vai se construindo de acordo com a necessidade 

do contexto, não pode haver uma única forma de expressão, é necessário que o campo 

semântico dessa palavra seja alargado e ampliado. O pesquisador Neumann (2010) conceitua 

desaparecimento como: 

 

O desaparecimento é um processo contínuo de não aparecimento, ocorrendo 

na relação entre uma e mais pessoas, que possuem uma ligação relacional  

constante, podendo ser afetiva ou de responsabilidade civil, seja por laços 

consanguíneos, amorosos ou por afinidade ou de amizade. Ocorre o não 

aparecimento físico da pessoal e/ou a perda total do seu contato, com o seu 

circuito social, levando ao rompimento das relações anteriores constituídas. 

(NEUMANN, 2010, p.26) 

 

 

 O estudioso considera também considera que o desaparecimento ocorre nas relações 

humanas e na convivência das pessoas na sociedade e que ocorre na ótica de quem procura o 
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desaparecido e não vice-versa (NEUMANN, 2010).  O autor afirma que o desaparecimento “é 

eminentemente social; não existe desaparecimento descolado das determinações sociais. Se o 

aparecimento ocorre nas relações humanas, pelo reconhecimento da existência individual, o 

desaparecimento possui a mesma lógica” (p. 26).  Assim, Neumman (2010) conclui que são as 

pessoas que não estão integradas a estrutura social, são os excluídos sociais, daí a lógica desse 

desaparecimento. 
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

Ninguém fará crescer uma Lembrança 

Que as raízes perdeu – 

Querer socar o Solo em sua volta 

E em estacas erguê-la 

Pode enganar o Mundo – mas a planta 

Não se renovará 

Essa memória, com os Pés do Cedro, 

Na Pedra é que se calça –  

Nem se pode matar uma Lembrança 

Que já se arraigou – 

Os seus Brotos de Ferro dispersados 

Florescerão de novo – 

Emily Dickinson 

 

 

 

Algumas considerações podem ser tecidas a partir da compreensão da terminologia 

“pessoa desaparecida”, um termo em construção, é uma questão conceitual e não normativa, 

pois somente a partir da contextualização do fenômeno desaparecimento se poderá evocar o 

papel de cada elemento, cada instituição envolvida nesse conjunto.  

A conceptualização da terminologia “pessoa desaparecida” vislumbra também uma 

visão social, visto que todos os anos milhares pessoas saem das suas casas devido à exclusão 

social, à miséria ou à falta de perspectivas. Dados econômicos que levam a uma tipificação 

diferenciada  do conceito desaparecimento. Neumann (2010, p. 52) adverte que  “a questão 

social mostra como o indivíduo é espoliado em seus direitos, inviabilizando sua plena 

realização. Sobra o sacrifício penoso e esforçado, sendo que a recompensa é mínima, nutrindo 

objetivamente e subjetivamente o desejo de sumir, de desaparecer.” 

O papel do Estado ainda está muito fragmentado visto a ausência de programas de 

prevenção e de intercâmbio entre as instituições; a carência de publicidade, qualificação e 

uma dinâmica própria, desde a coleta de dados específicos ao atendimento social.  É 

necessário que haja uma identidade para aquelas pessoas consideradas desaparecidas, ou seja, 

uma forma de existência, de presença daqueles que não mais foram avistados.  

Assim, a utilização do termo desaparecido pressupõe uma identidade provisória (ou 

perpassa uma ideia de identidade provisória), muitas das vezes essa identidade é até mesmo 

estigmatizada, uma vez que a biografia daquele ser humano foi interrompida, ou pelo menos 

estagnada pela sua ausência. Abordar a terminologia desaparecimento de pessoa é discutir sua 

ausência, sua falta, seu novo papel no contexto social. É, sobretudo, lidar com o ser invisível, 

porém, com força e poderes para mover e construir mecanismos de ordens sociais. 
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