
Introdução 

A questão da tortura 

Os termos da questão, 11 • Responder ao argumento do "mal 

menor", 13 


A longa história da "tortura 
.. de Estado" nos Estados Unidos 

A tradição americana de tortura psicológica, 15 • A CIA e o "con 

trole das men tes", 17 • Da operação Fênix ao "Projeto X", 20 


Juristas a serviço da tortura.. Uma interpretação restritiva da tortura, 24 • OJurista e o casuís ta, 
27 • A reinvenção dos "combatentes ilegais", 29 • Impunidade 

para os torturadore s, 32 • Setembro de 2006 a adoção da "lei da 

tortura", 34 • Os limites do direi to e o exemplo da Suprema Corte 

de justiça israelense, 36 


o arquipélago 

americano da tortura 

As transferências extrajudiciárias a questão Mohammed Binyam, 

42 • "Contratamos Estados terror istas", 44 • A pri são de Abu 

Ghraib, "buraco do inferno", 46 • "Uma violação espantosa e to

talmente inaceitável das regras militares", 51 


A parábola da bomba-relógio 
A ideologia liberal da tortura, 56 • A Justificativa medieval da.. 

o 

tortura e o sistema da prova, 58 • Um paradigma de referência, 
59 • Oherói consagrado de 24 horas "tempo real ", 61 

 

 



o torturador nobre 
oque fazer em situação de exceção?, 65. Oproblema das "mãos 
sujas" segundo Michael Walzer, 66 • A legalização da tortura se
gundo Alan Dershowitz, 67 • A anu lação dos dilemas morais, 70 
• Preservar o princípio da responsabilidade individual, 73 • O"tor
turador nobre" diante do estado de necessidade, ou a "prova dia
bólica", 75 • Entre controle do poder e respeito dos direitos, 78 

o mal não é um bem 
Cada um em seu pape l, 81 • Antes a franqueza que a hipocrisia, 
83 • Manter o sentido do ma l, 86 • Direito e moral, 88 

Uma fábula perversa 
opseudorrealismo da hipótese da "bomba-relógio", 92 • Con
dições que nunca se encontram, 93 • Os efeitos perversos da 
séri e 24 horas "tempo real", 96 • Maqu iavel para responder aos 
maquiavélicos, 99 • Perigosos jogos menta is, 102 • A inevitável 
criminalização do Estado, 105 • A fábrica do torturador, 107 

A inutilidade da tortura? 
Uma palavra desprovida de sentido, 110 • Os métodos legais de 
interrogatório, 112 • A função simbólica da tortura, 114 

limitar-se a princípios 
não negociáveis 
A regra e a exceção, 119 • Sobre o pretenso direito de torturar 
por amor aos homens, 122 • A ameaça de uma sociedade de in
segurança generalizada, 125 • As sociedades democráticas não 
são necessariamente sociedades "decentes", 128 

o Estado ilegítimo 
Definir a tortura?, 134 • A tortura suprime o fundamento simbó
lico do Estado, 136 • Oinimigo como "subumano", ou a negação 
de qualquer sociabilidade, 139 • Um veneno que corrompe toda a 
sociedade, 141 • A ilusão de segurança, 144 

Bibliografia 

"Pode ser perigoso iniciar um debate 
perigo maior está em agir em consequê. 
velados, ou na ausência de qualquer dei 

Alar 

Asimp les intençào de fazer 
qu estão contém algo de pr 

mesmo indecente, como se a pr 

se seq uer ser discutida. Norm<i 

é assunto de historiadores, jorm 

pesquisadores que denunciararr 

os mecanismos usados durante a 

ou nas ditaduras da América L~ 

coronéis na Gréc ia . O papel del( 

nos, para que fiquemos mais a 

cas que repudiamos. Mas que a 

cen tral de um debate, de uma I 

tempo política e moral, e nào si 

denúncia, parece-nos a priori ina 

que a acompan ha destina-se, às' 

França, ao Reino Unido, aos Est; 

e não apenas aos regimes autorit; 

problema : a tortura é um crime 

da barbárie humana, do mesmo n 

Alan M. DERSHOWITZ, Why Te"orism Works. Un 
Challenge. New Haven. Yale University Press. : 

 

 


