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RESUMO

A  presente  tese  pretende  elaborar  um  modelo  libertário  em  criminologia  psicanalítica,

buscando uma articulação entre a criminologia psicanalítica e o paradigma criminológico da

reação social.  Assim,  pretende-se construir  uma criminologia  psicanalítica que,  em vez de

questionar-se  sobre  o  que  leva  a  pessoa  a  cometer  o  crime,  associando  criminalidade  e

psicopatologia, coloque seu ferramental teórico a serviço da desconstrução e deslegitimação

do  sistema  punitivo.  Ademais,  a  tese  aborda  aspectos  propriamente  clínicos,  traçando

encaminhamentos  para  a  constituição  de  uma  “clínica  psicanalítica  da  vulnerabilidade”,

tendente a propiciar o fortalecimento do indivíduo perante o sistema punitivo. Para tanto, a

tese realiza  uma revisão bibliográfica  sobre as obras  de Sigmund Freud e seus  discípulos

imediatos, a fim de demonstrar que o modelo criminológico legitimante da punição não se

coaduna com a psicanálise freudiana. A partir dessa constatação e da colocação dos desafios

consubstanciados no advento do paradigma da reação social, a tese traça encaminhamentos

para  a  instrumentalização  da  psicanálise  em  direção  à  crítica  das  práticas  punitivas

institucionais.
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SUMMARY

This thesis aims to develop a libertarian model in psychoanalytic criminology, seeking a link

between the psychoanalytic criminology and the criminological paradigm of social reaction.

Thus, the thesis aims to built a psychoanalytic criminology that, instead of questioning about

what  drives  a  person  to  commit  the  crime,  linking  crime  and  psychopathology,  puts  its

theoretical  tools  in  service  of  the  deconstruction  and  the  delegitimization  of  the  punitive

system.  Moreover,  the  thesis  addresses  properly  clinical  subjects,  tracing  referrals  to  the

constitution of a "psychoanalytic clinic of vulnerability", aimed at providing the empowerment

of the individual before the punitive system. Therefore, the thesis makes a review on the works

of Sigmund Freud and his immediate disciples, in order to demonstrate that the criminological

model that legitimates punishment is inconsistent with Freudian psychoanalysis. Based on this

findings and placing the challenges embodied in the advent of the paradigm of social reaction,

the thesis  traces  referrals  to  the instrumentalization  of psychoanalysis  toward the critic  of

institutional punitive practices.
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RESUMÉ

Cette thèse vise à développer un modèle libertaire en criminologie psychanalytique, cherchant

un lien entre la criminologie psychanalytique et le paradigme criminologique de la réaction

sociale. Ainsi, on a l'intention de construire une criminologie psychanalytique qui, au lieu de

s'interroger sur ce qui motive une personne à commettre le crime, en reliant la criminalité et la

psychopathologie,  mette  ses outils  théoriques dans le service de la déconstruction et  de la

délégitimation du système punitif. En outre, la thèse aborde des affaires cliniques, traçant des

références  à  la  constitution  d'une  "clinique  psychanalytique  de  la  vulnérabilité",  visant  à

fournir l'autonomisation de l'individu avant le système punitif. Par conséquent, la thèse rend

un avis sur les travaux de Sigmund Freud et de ses disciples immédiats, afin de démontrer que

le modèle criminologique de légitimation de la peine est incompatible avec la psychanalyse

freudienne. Partant de ce constat et en plaçant les défis énoncés par l'avènement du paradigme

de la réaction sociale, la thèse retrace références à l'instrumentalisation de la psychanalyse vers

la critique des pratiques punitives institutionnels.

Mots-clés:

criminologie –  psychanalyse – abolitionnisme pénale – Sigmund Freud – système pénal
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“Mas estou sabendo que num processo ocorrido em Kilkenny,
há três anos, no qual algumas pessoas foram acusadas de terem
cometido  torpes  crimes,  vós  não  negastes  a  intervenção  do
diabo, uma vez individuados os culpados.”

“Mas  também nunca  o  afirmei  abertamente.  Nem mesmo o
neguei,  é verdade.  Quem sou eu para emitir  juízos sobre as
tramas  do  maligno,  especialmente”,  acrescentou,  parecendo
querer insistir nesse ponto, “em um caso em que os que tinham
dado início à inquisição, os bispos, os magistrados civis e todo
o  povo,  talvez  até  os  próprios  acusados,  desejavam
verdadeiramente sentir a presença do demônio? Bem, talvez a
única prova verdadeira da presença do diabo seja a intensidade
com  que  todos,  naquele  momento,  desejavam  sabê-lo  em
ação...”

“Vós, portanto”, disse o Abade em tom preocupado, “estais me
dizendo que em muitos processos o diabo não age apenas sobre
o culpado, mas talvez e acima de tudo sobre os juízes?”

(Eco, 2013, p. 69)

“Os estados  de possessão correspondem às  nossas  neuroses,
para  cuja  explicação  mais  uma  vez  recorremos  aos  poderes
psíquicos.  A nossos  olhos,  os  demônios  são desejos  maus  e
repreensíveis,  derivados  de  impulsos  instintuais  que  foram
repudiados e reprimidos”

(Freud, 1923/1996)
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INTRODUÇÃO

O  objetivo  do  presente  trabalho  é  a  formulação  de  um  modelo  de  criminologia

psicanalítica  que  seja  consentâneo com o paradigma criminológico  da  reação  social,  base

paradigmática sobre a qual se assentam as vertentes criminológicas do conflito, conceitos que

serão delimitados e explorados ao longo do texto.

Pretende-se,  a  partir  de  uma  concepção  crítica  de  criminologia,  extrair  da  obra

freudiana conceitos e ferramentas aptos à análise do sistema penal e da sociedade punitiva,

levando  a  criminologia  psicanalítica  a  uma  tentativa  de  compatibilização  com a  viragem

paradigmática do saber criminológico advinda da adoção das teorias do conflito.

A associação entre criminologia e psicanálise para os fins de pesquisa científica não é

algo novo. Jorge de Figueiredo Dias e Manuel da Costa Andrade (1984, pp.184-209), assim

como Alessandro Baratta (1999, pp. 49-58), chegam inclusive a apontar a existência de teorias

psicanalíticas  da  criminalidade  e  da  sociedade  punitiva,  representadas,  entre  outros,  por

Aichhorn, Ferenczi, Reik, Alexander e Staub, autores que serão tratados no primeiro capítulo

deste trabalho.

Sobre a delimitação do campo da criminologia psicanalítica, expõem Dias e Andrade

(1984, p. 184):
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“A criminologia psicanalítica  abrange todos os estudos, de índole teórica ou empírica,
orientados  pelo  modelo  fundamental  da  doutrina  psicanalítica.  No  seu  conjunto,  a
criminologia  psicanalítica propõe-se dar  resposta a  dois tipos  de questões:  explicar o
crime como ato individual e analisar a psicologia da sociedade punitiva, pondo em relevo
as razões que levam a sociedade a ‘produzir’ o crime e puni-lo”.

Sigmund Freud, aliás, debruçou-se sobre a questão penal com certa profundidade em

“Totem e Tabu”, afirmando que “os primeiros sistemas penais humanos podem ser remontados

ao tabu” (FREUD, 1913/1996, p. 38). Assim, apesar de não ter escrito nenhum texto que tivesse

como objeto central a criminologia, a proficuidade de suas incursões sobre o tema permitem

afirmar que a fundação da criminologia psicanalítica deu-se com o próprio Freud.

Nesse sentido, cita-se, por exemplo, o texto em que Freud analisa, como um dos tipos

de  caráter  encontrados  no  trabalho  psicanalítico,  o  “criminoso  em  consequência  de  um

sentimento de culpa” (Freud, 1916/1996, pp. 347-348). Também em “O ego e o id”, Freud

volta  a  mencionar  a  relação  entre  o  sentimento  de  culpa  e  a  conduta  criminosa  (Freud,

1923/1996a, p. 65):

“Constituiu  uma  surpresa  descobrir  que  um  aumento  nesse  sentimento  de  culpa  Ics.
[inconsciente] pode transformar pessoas em criminosos. Mas isso indubitavelmente é um
fato.  Em  muitos  criminosos,  especialmente  nos  principiantes,  é  possível  detectar  um
sentimento de culpa muito poderoso, que existia antes do crime, e, portanto, não é seu
resultado, mas sim o seu motivo. É como se fosse um alívio poder ligar esse sentimento
inconsciente de culpa a algo real e imediato”. 

As aproximações  entre  criminologia  e  psicanálise,  com efeito,  tiveram o mérito  de

romper  com  o  pensamento  dominante  à  época,  derivado  da  antropologia  criminal

lombroseana1,  no sentido de que o indivíduo criminoso seria  um ente psicologicamente  e

biologicamente distinto do indivíduo normal.  As pulsões e tendências criminais,  de acordo

com os expoentes da criminologia psicanalítica, estariam presentes em todos os indivíduos,

sendo papel dos freios inibitórios psíquicos impedirem a passagem ao ato.

1 Sobre os fundamentos da escola positiva da criminologia, também denominada antropologia criminal italiana,
cf., sobretudo, o grande livro de Cesare Lombroso (2007), “O homem delinquente”.
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Não obstante  a  criminologia  psicanalítica  sempre  tenha  sido  um discurso marginal

quando comparado à antropologia criminal positivista, uma vez que negava a anormalidade

congênita do criminoso, Dias e Andrade (1984, p. 184) anotam que, a partir dos anos vinte do

séc. XX, considerados sua “época de ouro”, esse enfoque sobre a criminologia teve grande

expansão, influenciando um sem número de autores e práticas.

Contudo, como será demonstrado no primeiro capítulo deste trabalho, as aproximações

psicanalíticas iniciais da criminologia tenderam precipuamente para o objetivo de exame da

personalidade do indivíduo criminoso, deixando de expandir a crítica freudiana à sociedade

punitiva que decorre principalmente de seus “textos sociais”.

Assim, o modelo de criminologia psicanalítica que se constituiu acabou por assumir

uma feição eminentemente etiológica e, portanto, em grande medida, legitimadora do poder

punitivo.

Por essa razão, as articulações entre criminologia e psicanálise acabaram por sofrer um

colapso no curso da segunda metade do século XX, ao menos no meio acadêmico, tendo-se

em vista que a adoção do paradigma da rotulação social passou a promover uma alteração

estrutural do objeto de enfoque da criminologia.

Assim, ainda que, na prática da execução penal, as teorias psicanalíticas ainda sejam

usadas como suporte para o fazer do criminólogo clínico, o advento de um novo olhar sobre a

sociologia do desvio acabou por colocar em xeque a pertinência de se investigar a psique do

criminoso enquanto tal, trazendo um problema paradigmático ao próprio objeto de estudo da

criminologia.

O  labelling approach – também denominado enfoque do etiquetamento ou teoria da

rotulação social – consiste em uma corrente sociológica surgida nos Estados Unidos, no início

da década de 1960, cuja tese principal é a de que o desvio é criado pela sociedade, não sendo
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um ato desviante por suas características intrínsecas, mas pela atribuição dessa qualidade que

lhe é conferida pelo entorno social (Becker, 1997, p. 9).

Esse enfoque, aplicado à criminologia, abandona a ideia de que o crime guarda em si

uma  realidade  sociológica  ou  ontológica,  sendo  imbuído  tão  somente  de  uma  realidade

definitorial. O ato desviante, nessa esteira, nada mais é que o ato que foi definido como tal por

uma norma social. 

De  acordo  com Maíllo  (2008,  pp.  257-258),  o  enfoque  do  etiquetamento  sobre  o

pensamento  criminológico  possui  basicamente  duas  implicações.  Em  primeiro  lugar,  que

nenhum ato é delitivo em si mesmo, sendo que 

“delitivo ou desviado é aquilo que se define como tal pela comunidade ou pelos órgãos do
sistema de Administração da Justiça. A chave para que algo seja delitivo, portanto, não
reside tanto em suas características intrínsecas, mas no etiquetamento que dele se faça”
(idem, ibidem).

Em segundo lugar,  tal  enfoque leva à  conclusão de que a  atribuição  do caráter  de

desviante ao indivíduo não decorre da prática do ato considerado desviado em si – desviação

primária  –,  mas  depende  de  uma  “desviação  secundária”,  entendida  como  uma  alteração

identitária da pessoa e de suas relações com o corpo social.

No campo criminal,  os efeitos estigmatizantes e degradantes do processo e da pena

desnudam de forma clara o modo pelo qual são promovidas alterações graves na identidade

social dos indivíduos selecionados pelo sistema penal. Nas palavras de Baratta (2002, p. 89),

segundo o enfoque do etiquetamento,

“a  mais  importante  conseqüência  da  aplicação  de  sanções  consiste  em  uma  decisiva
mudança da identidade social do indivíduo; uma mudança que ocorre logo no momento
em que é introduzido o status de desviante”.

A adoção dos  preceitos  da rotulação social  pela  criminologia,  portanto,  gerou uma

viragem  paradigmática  quanto  ao  seu  objeto  de  estudo.  Se  o  delito  não  é  um  ato
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ontologicamente desviante, não faz sentido que se busque a etiologia da conduta por meios e

métodos  diferenciados  daqueles  empregados  comumente  pelas  “ciências  da  psique”  ao

analisarem atos e indivíduos que não sejam rotulados como criminosos.

A criminologia, portanto, passa a se interessar, para além do ato considerado desviante,

pelo sistema punitivo que seleciona e individualiza condutas e sujeitos como alvo da violência

penal.

É certo, diga-se, que a viragem à qual se refere não exclui a coexistência do paradigma

tradicional, de cerne etiológico, por grande parte da literatura nos tempos atuais. Assim como

qualquer outra ciência humana, não há que se falar em consenso quanto à adoção de um ou

outro paradigma na criminologia. O fato é, contudo, que a produção acadêmica recente na área

não  poderá  desconsiderar  o  paradigma  da  reação  social,  sob  pena  de  constituir-se  como

discurso meramente legitimante das práticas de violência institucional.

Nesse sentido, são tributárias do labelling approach as teorias criminológicas críticas

ou do conflito,  que  se  debruçam sobre  a  sociedade  punitiva  em detrimento  do  indivíduo

criminoso isolado.

Ocorre que o paradigma da reação social coloca em xeque a aplicação das “ciências da

psique”  no  âmbito  da  criminologia.  Posto  que  se  reconheçam os  méritos  da  criminologia

psicanalítica  da  primeira  metade  do  século  XX,  especialmente  por  ter  rompido  com  a

dicotomia entre crime e normalidade, essa linha de pesquisa criminológica acabou relegada,

pelos autores críticos, à “vala comum” da criminologia tradicional, que busca no íntimo do

indivíduo as razões pelas quais se tornou (ou mesmo nasceu) criminoso.

Nesse sentido,  vale  citar  a  avaliação da criminologia psicanalítica  feita  por Baratta

(1999, p. 57):
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“Não  obstante  a  importante  função  crítica  exercida  pelas  teorias  psicanalíticas  da
criminalidade em face da ideologia da defesa social, é necessário dizer que aquelas não
conseguiram superar  os limites fundamentais da criminologia tradicional.  De fato,  tais
teorias geralmente se apresentam, à semelhança das teorias de orientação positivista – das
sociológicas não menos que das biológicas –, como a etiologia de um comportamento,
cuja qualidade criminosa é aceita sem análise das relações sociais que explicam a lei e os
mecanismos de criminalização”

Pois bem. É a partir  desse impasse que se constroi a presente investigação teórica,

tendente a buscar formas de convergência entre a psicanálise e a criminologia de orientação

libertária.  Por  criminologia  de  viés  libertário,  entendemos  uma  aproximação  teórica  não

comprometida em legitimar o exercício do poder punitivo. 

Em outras palavras, o cerne do presente trabalho, apropriando-se da crítica de Baratta,

seria levar  a criminologia psicanalítica a “superar os limites  fundamentais  da criminologia

tradicional”  (idem,  ibidem).  Eis,  portanto,  a  proposta  de contribuição  original  da  presente

pesquisa.

É certo que a extensa obra psicanalítica de Sigmund Freud inicia-se a partir da análise

de casos clínicos, por meio das narrativas do tratamento, pelo método de livre associação, das

“histéricas  vienenses”  (Freud,  1895/1996),  o  que  poderia  justificar  que  a  criminologia

psicanalítica se compusesse como um saber voltado para o indivíduo em detrimento do seu

meio.

Ocorre que, tendo atravessado em vida uma das grandes guerras mundiais e o início da

outra, assim como o declínio do otimismo da “Belle Époque”, Freud expandiu imensamente,

ao longo de sua produção, o espectro de interesses sobre os quais a psicanálise recairia. Nesse

sentido, a última grande obra de Freud debruça-se sobre o sistema religioso judaico-cristão

(1939/1996), extravasando muito o interesse exclusivamente clínico.

Os “textos sociais” de Freud são reconhecidamente ferramentas teóricas valiosas para a

leitura das relações de poder e submissão que permeiam a sociedade, bem como do interjogo
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das as  estruturas  sociais  e  a  psique.  São assim,  recepcionados  e  apropriados por  diversos

autores da filosofia e das ciências sociais.

Propomos, neste trabalho, uma aproximação da psicanálise na qual os “textos sociais”,

por vezes  relegados pelas  comunidades  psicanalíticas  a  meras  curiosidades,  componham a

visão de mundo da psicanálise, como elementos em relação aos quais os textos propriamente

clínicos não podem ser lidos de forma apartada. Logo, deve-se buscar entender o sintoma não

apenas como manifestação a ser trabalhada na clínica individual, mas como uma formação que

contém, necessariamente, uma dimensão social2.

No mais,  a  aproximação  entre  as  ciências  sociais  e  a  psicanálise  é  justificada  por

Enriquez  na  medida  em  que  essa  contém  em  si  um  sem  número  de  conceitos

“transespecíficos”, ou seja, “conceitos que, ainda que nascidos em uma região particular do

saber,  podem ser  retrabalhados  fora  de  suas  regiões  originais  e,  após  terem passado  por

transformações  indispensáveis,  podem  esclarecer  sobre  a  realidade  de  outras  regiões”

(Enriquez, 1999, p. 16).

A obra  freudiana,  ao  debruçar-se  sobre  a  cultura  e  a  sociedade,  traz  à  luz  uma

concepção sombria sobre o social, colocando a culpa como elemento central na gênese e na

manutenção da civilização.

O  mito  do  pai  da  horda3,  enunciado  por  Freud  em  “O  retorno  do  totemismo  na

infância”,  que compõe “Totem e tabu” (1913/1996,  p.  146-147),  constitui  a  reminiscência

fundamental sobre a qual repousa o conceito de humano para a psicanálise.  A inserção do

2 Nesse sentido, em “Psicologia das massas e análise do ego”, Freud nega a dicotomia entre psicologia individual
e psicologia social, afirmando que o que conforma a psicologia individual é, justamente, a introjeção de modelos
e as relações que se estabelecem entre o indivíduo e as pessoas de seu entorno desde tenra idade. Em outras
palavras, carece de sentido uma tentativa de separação rígida entre o individual e o coletivo em psicologia, uma
vez que não há psicologia individual sem a existência do outro (Freud, 1921/1996, pp. 81-82).

3 O mito do pai da horda, exposto em “Totem e tabu” (Freud, 1913/1996), será objeto deste trabalho em seu
primeiro capítulo.



18

indivíduo no plano social vem da adesão à culpa fundamental, derivada do crime originário e

repetida na história individual por meio do complexo de Édipo.

Segundo  Enriquez,  “Totem e  tabu”  provoca  o  aparecimento  de  uma  teoria  radical

acerca  dos  fenômenos  sociais,  “fazendo  a humanidade  nascer  de  um crime cometido  em

conjunto, crime do qual a humanidade não pode jamais se liberar” (Enriquez, 1999, p. 29). A

culpa que advém desse crime fundamental permeia,  assim, a cultura e a civilização, sendo

indissociável do conceito de humano.

Essa culpa coletiva e inconsciente, advinda de um assassinato esquecido, é temática

que  se  tornará  uma  constante  na  obra  freudiana,  culminando  na  concepção  de  cultura

externada em O mal-estar na civilização (Freud, 1996d). O mal-estar afasta a possibilidade de

felicidade na civilização4, sendo a culpa, ao lado das hostilidades ambientais, o fator que se

coloca na gênese da cultura.

4 A rigor,  não seria  apenas  no âmbito da civilização que a felicidade seria  impossível.  Em “O mal-estar  na
civilização”,  Freud  (1930/1996)   postula  que  a  busca  infrutífera  pela  felicidade  seria  algo  ínsito  à  própria
condição humana. Freud entende a felicidade como a realização do “programa do princípio do prazer” (idem, p.
84). Tal feito, contudo, coloca-se como tarefa inexequível, tendo-se em vista que a existência humana dá-se em
meio a um ambiente hostil, onde as intempéries, os limites do corpo e as relações sociais são causas constantes de
sofrimento. Nesse sentido: “Como vemos, o que decide o propósito da vida é simplesmente o programa do
princípio do prazer. Esse princípio domina o funcionamento do aparelho psíquico desde o início. Não pode haver
dúvida sobre sua eficácia, ainda que o seu programa se encontre em desacordo com o mundo inteiro, tanto com o
macrocosmo quanto com o microcosmo. Não há possibilidade alguma de ele ser executado; todas as normas do
universo são-lhe contrárias. Ficamos inclinados a dizer que a intenção de que o homem seja ‘feliz’ não se acha
incluída no plano da ‘Criação’” (idem, ibidem). Logo, o que Freud postula é que a busca pela felicidade não seria
mais que uma expectativa irrealística de retorno a um “sentimento oceânico” (idem, p. 73), entendido como etapa
inicial  do  psicodesenvolvimento,  no  qual  o  bebê  recém-nascido  não  teria  desenvolvido  a  percepção  de
diferenciação entre si próprio e o mundo. O confronto com as hostilidades externas e internas forçaria a criança à
adesão ao princípio da realidade, desenvolvendo a capacidade de postergação da satisfação do próprio desejo em
nome da evitação  de uma dor maior.  Contudo,  essa fase do narcisismo primário ficaria  registrada  no plano
inconsciente,  fornecendo uma possível  explicação  para a  incessante  busca por uma felicidade  inatingível.  A
civilização, por seu turno, consistiria em uma tentativa frustrada de construção de uma felicidade, trazendo algum
alívio paliativo pra o mal-estar, mas produzindo outras formas de mal-estar, eis que sua construção encontra-se
permeada  pela  culpa  e  pela  pulsão  de  morte.  Para  uma  investigação  mais  profunda  acerca  do  estatuto  da
felicidade na obra freudiana, cf. Inada (2011).
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Nesse  sentido,  o  sistema  penal  pode  ser  enxergado  como  um aparato  tendente  ao

manejo da culpa no nível social, fabricando culpados e favorecendo a projeção do mal sobre

os indivíduos que tradicionalmente constituem a clientela preferencial do sistema repressivo.

Hulsman, em sua proposta abolicionista, reconhece essa funcionalidade de fabricação

de culpados do sistema penal,  que nada tem a ver com as teorias tradicionais que tentam

justificar a existência do aparato repressivo5 (Hulsman e Celis, 1993, p. 67):

“...o  sistema penal  fabrica  culpados,  na medida em que seu funcionamento mesmo se
apóia  na  afirmação  da  culpabilidade  de  um  dos  protagonistas,  pouco  importando  a
compreensão e a vivência que os interessados tenham da situação. (...). Quando o sistema
penal se põe em marcha, é sempre contra alguém, a quem a lei designa como culpável
para que seja condenado”. 

É  a  partir  da  ideia  de  culpa  –  e  de  que  forma  essa  culpa  mortífera  permeia  as

instituições da cultura –, que se pretende nortear a pesquisa que ora se apresenta. Sendo a

culpa um elemento central na teoria social para a psicanálise, parece pertinente que um estudo

sobre o sistema penal, a partir dos textos freudianos, leve em conta a funcionalidade desse

sistema  de  rotulação  do culpado,  sobre  quem será  desencadeada  a  violência  institucional,

colocando-se em ação um mecanismo projetivo que encontra em uma vítima expiatória uma

via fácil para a manutenção da coesão social e para a manutenção do “status quo”.

Retomando-se a ideia posta por Freud (1913/1996, p. 38), que será exposta em mais

detalhes no primeiro capítulo, segundo a qual os sistemas penais humanos remontam ao tabu,

é possível transferir-se à punição penal as observações de Freud sobre a necessidade sentida

pela sociedade em punir aquele que violou o tabu, mantendo-se em equilíbrio uma “economia

dos desejos e da agressão” no seio social, às custas do sacrifício do condenado, ora entendido

como vítima expiatória.

Assim,  como  se  vê,  as  possibilidades  de  intersecção  entre  a  psicanálise  e  a

criminologia  vão muito  além da  abordagem etiológica  do indivíduo tido como criminoso.

5 Para uma visão tradicional sobre as ditas “funções da pena”, cf., p. ex., Marques (2008).
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Partindo-se  da  proposta  das  teorias  do  conflito,  segundo  as  quais  o  objeto  de  estudo  da

criminologia deve ser os sistemas de opressão e inflição da punição, os “textos sociais” de

Freud constituem uma ferramenta teórica ímpar no desenvolvimento de modelos explicativos

e de proposições.

Nesse  sentido,  o  conceito  de  culpa,  conforme  trabalhado  na  seara  da  psicanálise,

parece ser um instrumento hábil a apontar para o caráter falacioso das tradicionais funções da

pena, conforme desenvolvidas pelos penalistas.

O presente trabalho, portanto, tem como meta o resgate da criminologia psicanalítica, a

partir de uma perspectiva libertária, buscando a convergência entre o saber psicanalítico e as

abordagens da criminologia que levam em conta o paradigma da reação social, ou seja, que se

propõem à análise crítica do sistema punitivo e da violência penal.

O enfoque nos “textos sociais” de Freud, a par dos textos clínicos, tem o condão de

fugir  do  paradigma  etiológico  individualista  tradicional,  enxergando  na  psicanálise  uma

ferramenta  possivelmente  emancipadora  que,  ao  revés  de  categorizar  anormalidades  e

legitimar  intervenções  repressoras,  foca-se na sociedade punitiva como objeto de estudo e

crítica. Na dicção de Carvalho (2008, p. 212): “O espaço de diálogo criado entre os discursos

da criminologia e da psicanálise possibilita, portanto, a transvalorização dos valores morais

que sustentam a cultura punitiva contemporânea”.

Em  suma,  a  pesquisa  pretende,  portanto,  chegar  à  proposição  de  uma  hipótese

compreensiva  da punição penal  a  partir  da psicanálise,  especialmente  no que concerne ao

conceito  de culpa,  conforme trabalhado  na leitura  conjugada entre  os  textos  clínicos  e  os

textos sociais de Sigmund Freud.

A partir  desse olhar  deslegitimante  da punição,  como se verá,  poderá ser  possível,

inclusive,  a  proposição  de  um  novo  lugar  para  a  clínica  na  seara  da  criminologia:  uma
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criminologia  clínica que se volte,  em vez de legitimar a punição,  a minorar  os efeitos  da

violência penal.

Tais objetivos principais, contudo, dependem da perquirição de diversos outros pontos,

motivo pelo qual se expõe, brevemente, um resumo das questões que serão enfrentadas. 

A pesquisa terá como primeira meta, a ser perseguida capítulo inaugural, a discussão e

delimitação  do  próprio  tema  e  a  revisão  bibliográfica  das  principais  aproximações  entre

criminologia  e  psicanálise.  Nesse  sentido,  sendo  necessário  que  se  faça  um  corte

metodológico,  não  serão  enfrentadas  as  aproximações  entre  criminologia  e  psicanálise

derivadas  da  obra  de  autores  considerados  pós-freudianos,  restringindo-se  a  pesquisa  ao

pensamento de Freud e de seus seguidores primeiros e diretos, que não introduziram grandes

modificações estruturais em seu pensamento6.

A rigor, o primeiro capítulo terá como norte o aprofundamento das incursões de Freud

sobre o tema, a fim de que se perceba que a hipótese libertária que ora se pretende construir

nada mais representa que uma exploração da vocação libertária e insubmissa que já constava,

ao menos como um elemento latente, de seus escritos. Ainda, serão analisadas as principais

linhas das obras pertinentes ao tema dos primeiros autores a ocuparem-se da matéria depois de

Freud: Aichhorn, Alexander e Staub, Reik e Ferenczi.

A  seguir,  no  segundo  capítulo,  far-se-á  necessária  a  explicação  da  viragem

paradigmática no âmbito da criminologia, no que toca ao seu objeto de estudo, demonstrando

como esse saber passa a se preocupar com a sociedade punitiva e de que modo essa viragem

coloca em xeque a criminologia psicanalítica.

6 Para que o leitor possa ter uma noção dos encaminhamentos da criminologia psicanalítica dados pelos autores
considerados pós-freudianos, no seio da “escola inglesa”, remete-se aos dois artigos de Melanie Klein sobre o
tema (1996 e 1996a), bem como à coletânea de artigos de Winnicott (2005) sobre as realações entre privação
emocional  e  delinquência.  No  âmbito  da  “escola  francesa”,  indicam-se  dois  artigos  sobre  criminologia
psicanalítica redigidos por Jacques Lacan (1998 e 2003), bem como aos trabalhos de Daniel Lagache (1993).
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Por fim, no último capítulo, será possível a proposição de um modelo de criminologia

psicanalítica não legitimante da punição. Tal modelo repousará, basicamente, em três eixos: i)

uma hipótese compreensiva da sociedade punitiva à luz da psicanálise;  ii) uma apreciação

acerca  das  práticas  de  violência  institucional  e  opressão  penal  a  partir  da  concepção  de

civilização  de  Freud  e,  por  fim,  iii)  a  proposição  de  um  novo  lugar  para  o  fazer  da

criminologia  clínica  de  vertente  psicanalítica,  que  traga  a  reboque  a  possibilidade  de

retrabalhar a culpa e a pena no âmbito da execução penal.

Desse modo, insere-se o trabalho em um movimento de abertura das ciências jurídicas

à colaboração de outras áreas do conhecimento. No caso, pretende-se, por meio da psicanálise,

chegar-se a meios de reformulação e reelaboração crítica das estratégias de execução penal e

de política criminal7.

Trata-se de uma pesquisa teórica, consistente em revisão bibliográfica e proposição de

conclusões inovadoras a partir da aplicação das ferramentas teóricas eleitas – essencialmente

os textos freudianos – ao objeto de estudo da criminologia.

Conforme bem asseverado por  Shecaira (2004),  a  Criminologia  vale-se do método

indutivo, sendo inclusive essa a tônica que a distingue da dogmática penal. Dessarte, a análise

do fenômeno  pesquisado deverá  proceder-se sem a  mediação  de  estruturas  formais  ou  de

dogmas legais, buscando-se um contato direto com o objeto.

A pesquisa será realizada, ainda, desde uma perspectiva interdisciplinar. Desse modo,

partir-se-á de conceitos oriundos da psicanálise a fim de que se possam criar propostas de

leitura  acerca  do  direito,  do  processo  e  da  política  criminal.  No  mais,  pode-se,

7 Este autor, em sua pesquisa em nível de mestrado, empenhou-se em tentativa similar, valendo-se dos achados e
postulados psicanalíticos para uma tentativa de compreensão e de desenvolvimento de encaminhamentos político-
criminais no eu toca ao fenômeno das facções criminosas brasileiras. O resultado dessa pesquisa, em relação à
qual o presente trabalho pode ser visto como uma continuação e um aprofundamento, pode ser lido em Shimizu
(2011a).
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incidentalmente, recorrer ao método dedutivo nas exegeses de textos legais que se fizerem

necessárias.
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Capítulo 1

CRIMINOLOGIA PSICANALÍTICA: A

CONSTRUÇÃO DE UM CAMPO DE SABER

1.    O estranho caso de Madame Lefebvre e a interpretação psicanalítica de uma criminosa

Em agosto de 1925, os jornais trouxeram a notícia de um crime que chocou a sociedade

francesa. Em vinte e sete de agosto daquele ano, o periódico francês “Le petit parisien” trazia

a manchete: “No curso de um passeio de carro, uma sexagenária fere mortalmente sua nora”8.

Logo abaixo, fazia-se referencia ao fato de que o crime teria sido motivado por ciúmes.

O  assassinato,  cometido  oito  dias  antes,  fora  perpetrado  por  Marie-Félicité-Elise

Lefebvre, uma senhora de cerca de sessenta anos, oriunda de uma família abastada residente

na cidade de Hem (Alexander e Staub, 1934, p. 219). A vítima, por sua vez, era sua nora, que

estava chegando ao sexto mês de gravidez e foi alvejada na cabeça por um disparo de revólver.

O filho de Madame Lefebvre vinha guiando o automóvel, durante um passeio com sua

esposa  e  sua  mãe.  O  casal  viera  visitar  Madame  Lefebvre  atendendo  a  um convite  seu.

Durante o passeio, Madame Lefebvre sacou uma arma de fogo que trazia consigo e desfechou

8 Tradução  livre  do  autor.  Transcreve-se  a  manchete  original:  “Au  cours  d’une  promenade  en  auto  une
sexagénaire blesse mortellemente sa belle fille”.  O texto original da notícia, bem como a imagem da primeira
página do periódico antigo citado podem ser vistos em <http://guillotine.cultureforum.net/t2538-marie-lefebvre-
le-crime-d-une-belle-mere> (acesso em 24 de abril de 2013). 



25

um tiro contra o rosto de sua nora, que morreu instantaneamente, bem como o feto que trazia

em seu ventre.

Ao ser levada ao tribunal, Madame Lefebvre explicou que, ao matar sua nora, sentia

que estava apenas cumprindo seu dever, acreditando ter praticado o ato “como se destrói o

joio, se arranca o mau trigo ou se mata um animal selvagem” (idem, ibidem).

No curso do processo, apurou-se que Madame Lefebvre teria decidido comprar uma

arma ao descobrir que sua nora estava grávida. Para sua família, justificou a compra dizendo

que queria proteger a casa contra ladrões (idem, p. 221).

Em  razão  do  delito,  Madame  Lefebvre  foi  sentenciada  à  morte.  Posteriormente,

contudo, sua pena foi comutada em prisão perpétua (idem, p. 219).

O caso despertou o interesse de Marie Bonaparte9, ex-paciente e discípula de Freud.

Em quatorze de janeiro de 1927, um ano e meio após o delito,  a psicanalista  dirigiu-se à

penitenciária de Lille e, apresentando-se como “alguém interessado em psicologia”, durante

mais de quatro horas, entrevistou-se com Madame Lefebvre, transcrevendo suas impressões e

conclusões  em artigo  publicado no primeiro  volume da Revue Française  de Psychanalyse

(1927, pp. 149-205).

De  acordo  com  Bonaparte,  vários  fatores  foram responsáveis  pela  repercussão  do

crime, como a idade da autora do delito, sua boa situação econômica e a brutalidade do ato.

Contudo, Bonaparte frisou um fator que atraiu sua atenção e que, segundo ela, deu ao crime os

contornos de um “horror primitivo” (idem, p. 158):

9 Marie  Bonaparte,  sobrinha-bisneta  do  imperador  Napoleão  Bonaparte,  foi  discípula  de  Freud  e  uma  das
fundadoras da Sociedade Psicanalítica de Paris. Conheceu Freud em 1925, de quem passou a ser paciente e,
posteriormente, decidiu exercer a psicanálise, atendendo seus próprios pacientes. Para um resumo sobre seu papel
no surgimento e no desenvolvimento da psicanálise, cf. Roudinesco e Plon (1998, pp. 81-83).
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“Ela tinha, com efeito, cometido um crime de um horror primitivo: matou por amor de
um  filho  como  outras  o  fazem  por  amor  a  um  amante;  uma  conotação  incestuosa
flutuava sobre o drama. Ouvia-se até mesmo que ela teria tido relações carnais com seu
filho”10.

Esse aspecto incestuoso do ato, portanto, seria explorado por Marie Bonaparte em sua

análise do caso, a partir das recentes descobertas da psicanálise. Suas conclusões, aliás, seriam

retomadas em 1931, quando veio à luz a publicação “O criminoso e seus juízes”, de Alexander

e Staub, primeira  grande obra a intentar realizar  uma convergência entre a psicanálise e a

atuação da Justiça Criminal.

Nessa  obra,  o  psicanalista  Franz  Alexander,  também  discípulo  contemporâneo  de

Freud11, escreve conjuntamente com o magistrado Hugo Staub o que seria a primeira obra de

fôlego acerca da aplicação dos postulados e achados psicanalíticos à criminologia (Alexander

e Staub, 1934).

O  caso  de  Madame  Lefebvre,  bem  como  as  conclusões  publicadas  por  Marie

Bonaparte  alguns  anos  antes,  constam  como  uma  das  referências  centrais  citadas  por

Alexander  e  Staub em sua  meta  de  demonstrar  o  modo  pelo  qual  a  psicanálise,  e  não  a

psiquiatria da época ou mesmo os postulados da antropologia criminal, seria o único modo de

garantir uma total compreensão do indivíduo criminoso. Nesse sentido:

“O apelo feito por Liszt no sentido de considerar o criminoso e não o crime não podia
ser  satisfeito  antes  de  Freud  descobrir  o  seu  método  científico  de  investigação  da
personalidade  humana.  A introdução  da  psicanálise  na  sala  de  julgamento  será  o
primeiro passo para a realização do ideal de Liszt” (idem, p. 50)

O caso Madame Lefebvre,  considerado por Jiménez  de Asúa (1947, p.  97) o caso

“mais  importante  e  mais  bem  estudado”  na  seara  da  psicanálise  criminal,  portanto,

10 Tradução livre do autor. No original: “Elle avait, en effet, commis um crime d’une horreur antique: tué pour
l’amour d’un fils comme d’autres pour l’amour d’un amant; une senteur d’inceste flottait autour de drame. On
chuchotait même dans le peuple qu’elle aurait eu avec son fils des repports charnels".

11 Para  um  breve  panorama  sobre  a  importância  de  Franz  Alexander  na  disseminação  da  psicanálise,  cf.
Roudinesco e Plon (1998, pp. 14-15).
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efetivamente  ocupou  um  papel  central  no  desenvolvimento  de  um  campo  de  saber:  a

criminologia psicanalítica.

Assim, tendo-se em vista seu interesse, serão expostas as conclusões psicodinâmicas

acerca  do caso,  com base no artigo de Bonaparte  (1927),  bem como na releitura  do caso

constante da obra de Alexander e Staub (1934).

Quando Marie Bonaparte questionou Madame Lefebvre acerca dos motivos do crime,

ela insistiu no fato de que, ao matar sua nora, ela teria cumprido seu dever. Acrescentou que a

vítima teria feito uma denúncia contra sua própria mãe, o que demonstrava sua falta de caráter.

Ademais, disse ter-se desentendido com a vítima, citando que, durante uma discussão, essa lhe

teria dito: “estou aqui e a senhora terá que me tomar em consideração” (Alexander e Staub,

1947, p. 220). Após a prática do assassinato, Madame Lefebvre narrava sentir-se em paz, não

reconhecendo ter feito algo de errado (idem, pp. 226-227).

Assim, revelou-se que Madame Lefebvre acreditava que sua nora “fizera por merecer”,

sendo que seu assassinato foi um ato de justiça. A relação entre mãe e filho, demonstrando um

entrelaçamento edípico insuficientemente elaborado, fazia com que a chegada de sua nora,

bem como  a  afirmação  de  sua  presença  (“estou  aqui  e  a  senhora  terá  que  me  tomar  em

consideração”), fosse sentida como uma agressão pela autora do delito (idem, pp. 220-221):

 “O significado dessa expressão é bem claro. E nada mais significa do que as palavras:
‘eu  estou aqui’,  e  isso implicou  o crime.  Uma mulher  jovem, estrangeira,  chegou  e
roubou seu filho. A suposição popular de que uma relação ilícita entre mãe e filho possa
ter sido a razão do crime é verdadeira psicologicamemente, apesar mesmo de não estar
justificada por atos. De fato o crime pode ser explicado somente como resultante da
situação de Édipo”. 

O  estopim  que  propiciara  a  passagem ao  ato  dos  desejos  criminosos  de  Madame

Lefebvre, contudo, foi a gravidez de sua nora. Bonaparte (1927, p. 190) e Alexander e Staub

(1947, p. 221) recorrem à “significação específica e simbólica” que a gravidez tem para as

mulheres, segundo a psicanálise, para explicarem esse fato. Remontam, portanto, à formulação
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acerca  da  resolução  do  complexo  de  castração  na  mulher  constante  do  artigo  “As

transformações do instinto exemplificadas no erotismo anal”, de Freud (1917/1996b).

De acordo com Freud, a visão dos órgãos genitais femininos gera, na criança do sexo

masculino, o terror da castração, na medida em que intui que a perda de seus próprios órgãos

sexuais pode ser uma punição em relação aos seus impulsos  libidinais  em direção ao seu

objeto primário12. A resolução do complexo de castração, portanto, no menino, é o que irá

propiciar  a  solução  de  compromisso  consubstanciada  na  introjeção  da  imago  paterna  e

consequente formação do superego.

Na criança do sexo feminino, contudo, a formulação freudiana assume contornos mais

complexos,  tendo-se  em  vista  que  a  menina  não  possui  um  pênis  e,  portanto,  não

desenvolveria o terror da castração. Assim, a chamada “inveja do pênis” assumiria o caráter de

um elemento fundamental na estruturação psíquica da mulher, sendo o correlato feminino do

terror da castração.

12 A fim de elucidar a forma pela qual a libido inibida em sua finalidade sexual é fruto da solução do pacto
edípico, transcreve-se trecho de texto freudiano que trata exatamente desse tema: “Mais cedo ou mais tarde a
criança, que tanto orgulho tem da posse de um pênis, tem uma visão da região genital de uma menina e não pode
deixar de convencer-se da ausência de um pênis numa criatura assim semelhante a ela própria. Com isso, a perda
de seu próprio pênis fica imaginável e a ameaça de castração ganha seu efeito adiado. (...) O complexo de Édipo
ofereceu à criança duas possibilidades de satisfação, uma ativa e outra passiva. Ela poderia colocar-se no lugar de
seu pai, à maneira masculina, e ter relações com a mãe, como tinha o pai, caso em que cedo teria sentido o último
como um estorvo, ou poderia querer assumir o lugar da mãe e ser amada pelo pai, caso em que a mãe se tornaria
supérflua.  A criança  pode ter  tido  apenas  noções  muito  vagas  quanto  ao  que  constitui  uma  relação  erótica
satisfatória, mas certamente o pênis devia desempenhar uma parte nela, pois as sensações em seu próprio órgão
eram prova disso. Até então, não tivera ocasião de duvidar que as mulheres possuíssem pênis. Agora, porém, sua
aceitação da possibilidade de castração, seu reconhecimento de que as mulheres eram castradas, punha fim às
duas maneiras de obter satisfação no complexo de Édipo, de vez que ambas acarretavam a perda de seu pênis – a
masculina como uma punição resultante e a feminina como precondição. Se a satisfação do amor no campo do
complexo de Édipo deve custar à criança o pênis, está fadado a surgir um conflito entre seu interesse narcísico
nessa parte de seu corpo e a catexia libidinal de seus objetos parentais. Nesse conflito, triunfa normalmente a
primeira dessas forças: o ego da criança volta as costas ao complexo de Édipo. (...) As catexias de objeto são
abandonadas e substituídas por identificações. A autoridade do pai ou dos pais é introjetada no ego e aí forma o
núcleo do  superego, que assume a severidade do pai e perpetua a proibição deste contra o incesto, defendendo
assim o ego do retorno da catexia libidinal. As tendências libidinais pertencentes ao complexo de Édipo são em
parte  dessexualizadas  e  sublimadas  (coisa  que  provavelmente  acontece  com  toda  transformação  em  uma
identificação)  e  em  parte  são  inibidas  em  seu  objetivo  e  transformadas  em  impulsos  de  afeição”  (Freud,
1924/1996, pp. 195-196).  O terror  da castração e sua centralidade na etiologia da neurose fóbica são temas
analisados em minúcia na descrição do tratamento do pequeno Hans, célebre caso clínico narrado por Freud
(1910/1996).
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Sobre a “inveja do pênis”, transcreve-se trecho da obra de Laplanche e Pontalis (2001,

p. 251):

“A inveja do pênis nasce da descoberta da diferença anatômica entre os sexos: a menina
sente-se lesada com relação ao menino e deseja possuir um pênis como ele (complexo de
castração);  depois,  esta  inveja  do  pênis  assume,  no  decorrer  do Édipo,  duas  formas
derivadas:  desejo  de adquirir  um pênis  dentro de  si  (principalmente  sob a  forma de
desejo de ter um filho) e desejo de fruir do pênis no coito”.

A gravidez, portanto, representaria, para as mulheres, especialmente na época do delito

de Madame Lefebvre, uma compensação para a falta de potência que a simples condição de

mulher já lhes impõe em uma cultura patriarcal, regida pelo primado fálico13.

Nesse sentido, Bonaparte (1927, p. 190) chama a atenção para o fato de que a gravidez

de sua nora ocorreu apenas alguns anos depois da menopausa de Madame Lefebvre, ou seja,

sua nora tomava-lhe o pênis de seu filho e, simultaneamente, lhe demonstrava que era jovem e

fértil, ao passo que a natureza já retirara de Madame Lefebvre toda sua expectativa de produzir

um falo para si14.

13 Nesse sentido, acerca da “inveja do pênis”, do complexo de castração nas mulheres e da simbologia do bebê
como substitutivo fálico, cita-se trecho da obra de Freud (1917/1996b, p. 137): “Se penetrarmos profundamente
na neurose de uma mulher, não poucas vezes deparamos com o desejo reprimido de possuir um pênis, como um
homem. Chamamos a esse desejo de ‘inveja do pênis’ e incluímo-lo no complexo de castração. (...) Em outras
mulheres não encontramos esse desejo de um pênis; é substituído pelo desejo de um bebê, cuja frustração, na vida
real, pode levar à eclosão de uma neurose. É como se tais mulheres houvessem compreendido (embora isso não
possa ter atuado como motivo) que a natureza dá bebês às mulheres  como substitutos para o pênis que lhes
negou.  Com outras,  ainda,  aprendemos  que  ambos  os  desejos  estavam presentes  na  sua  infância  e  que  um
substitui o outro. De início, haviam desejado um pênis, como os homens; depois, num estádio posterior, embora
ainda infantil, surgiu em lugar deste, o desejo de um bebê. (...) De modo que, também nesse aspecto, um bebê
pode ser representado por um pênis”.

14 Nas palavras de Bonaparte (1927, p. 190): “Tout ce que l’on peut voir à ce sujet chez Mme. Lefebvre est ceci:
la régression aux stades prégénitaux, datant de la ménopause, la revendication dévelopée plus tard sur ce fond, et
se rattachant au complexe de castration, n’avaient pas suffi à faire de Mme. Lefebvre une criminelle. Mais à tout
ceci s’ajoute soudain, avec la grossesse de sa belle-fille, une réviviscence, d’une intensité inusitée, de l’antique
complexe d’Oedipe vécu dans l’enfance, en présence de la mére enceinte du pére".
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As  lembranças  de  infância  narradas  por  Madame  Lefebvre  a  Marie  Bonaparte

permitiram à psicanalista confirmar a hipótese segundo a qual o crime teria suas raízes na

solução insatisfatória do complexo de castração.

Durante a infância de Madame Lefebvre, sua mãe estivera grávida por duas vezes e,

conforme a narrativa da sentenciada, tais eventos não foram recebidos de forma amistosa pela

então menina (Alexander  e Staub, 1934, p.  222).  Dentre  as recordações infantis,  Madame

Lefebvre narrou que, na época da última gravidez de sua mãe, ela e seu irmão mais novo

gostavam de brincar de enterrar pintinhos mortos, mimetizando os rituais católicos do funeral

(idem, p. 223).

Conforme afirmam Alexander e Staub (idem, ibidem):

“Os pintinhos mortos – símbolos do desejo de morte de criancinhas – estavam sendo
enterrados com cerimônia religiosa, o irmãozinho desempenhando o papel de cúmplice.
Devemos lembrar o notável fato de que Mme. Lefebvre escolheu para matar sua nora na
presença de seu filho que estava dirigindo o automóvel, necessitando aparentemente essa
presença como um cenário para o seu crime”

Na interpretação dos psicanalistas que se debruçaram sobre o caso, portanto, o crime

cometido  contra  a  nora  tinha  como  correlato  uma  brincadeira  infantil,  na  qual  Madame

Lefebvre atuava a morte de bebês, na presença de um cúmplice próximo. A gravidez da mãe e,

posteriormente, da nora, significaram ao inconsciente da autora do crime um fator de crise, de

ódio incontrolável contra uma rival: inicialmente sua mãe e, mais tarde, sua nora.

Nessa linha de interpretação, o que teria se tornado insuportável à Madame Lefebvre

seria, já na sua velhice, a repetição da submissão a uma situação traumática mal-resolvida de

sua infância: o fato de ser preterida pela demonstração de potência de outra mulher, colocada

por sua psique na posição de rival competidora.

Ainda a sustentar essa interpretação, Marie Bonaparte ouviu de sua entrevistada que,

durante  boa  parte  de  sua vida,  ela  teria  sofrido  de  sintomas  compatíveis  com conversões
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neuróticas.  Entre os quarenta e oito e os sessenta anos,  período que incluiu a menopausa,

Madame Lefebvre havia desenvolvido uma série de perturbações digestivas, bem como traços

hipocondríacos. As perturbações narradas, contudo, assemelhavam-se a sintomas comuns em

mulheres  grávidas,  o  que  levou  os  psicanalistas  à  conclusão  de  tratar-se  de  somatizações

histéricas (idem, p. 224).

Portanto,  as  conclusões  de  Bonaparte,  endossadas  por  Alexander  e  Staub,  vão  no

sentido  de  que  o  crime  contra  sua  nora  representava,  para  Madame  Lefebvre,  uma

remodelação idealística do crime que desejara cometer, em sua infância, contra sua mãe e os

“pintinhos” que carregava no ventre.

Nesse sentido, o crime estudado foi entendido como  acting out, ou seja, como uma

ação que guarda em si a característica de um sintoma neurótico que remonta à tenra infância e

à relação com seus objetos primários, especialmente no que diz respeito à rivalidade e ao ódio

nutridos contra sua mãe, no caso em comento.

Já na fase adulta, com a vinda de seu próprio filho, Madame Lefebvre pôde confortar-

se um pouco mais, gozando de uma estrutura familiar na qual lhe era possível suprir a falta

deixada pela má solução de seu próprio complexo de castração. Por outro lado, a presença

posterior da nora e, sobretudo, sua gravidez, colocaram em crise todo esse arranjo psíquico e o

crime foi a solução encontrada para dar vazão a uma quantidade intolerável de sofrimento.

Nesse sentido, era de todo relevante que seu filho estivesse presente quando do ato, permitindo

à Madame Lefebvre que, inconscientemente, o colocasse na posição de cúmplice.

A partir de uma aproximação psicodinâmica com o ato e sua autora, foi possível aos

intérpretes estabelecerem que o delito foi fruto de uma dupla identificação: Madame Levebre

identificava-se  simultaneamente  com sua  própria  mãe,  enquanto  mulher  mais  velha,  bem

como identificava-se com sua nora.
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Em  primeiro  lugar,  Madame  Lefebre  identificava-se  com  a  sua  própria  mãe,

acreditando  que  deveria  punir  sua  nora  (como  sua  própria  mãe  a  teria  punido),  por  ter

afrontado a proeminência da mulher mais velha por meio da própria gravidez. Quando criança,

Madame Lefebvre invejava a fertilidade de sua mãe, criando a fantasia,  contudo, de que a

inversão de papeis poderia lhe custar muito caro. Quando se tornou uma mulher adulta, pôde

identificar-se com sua mãe nesse aspecto, fazendo-se a matriarca de uma família. Ao chegar

uma mulher mais nova, colocando em risco sua primazia no seio familiar, sentiu-se autorizada

(ou mesmo obrigada) a punir sua nora da mesma maneira como sua própria mãe teria feito

consigo em sua fantasia15. 

A par de identificar-se com sua própria mãe, no entanto, Madame Lefebvre também se

identificava com a vítima, sua nora, projetando sobre ela sua própria hostilidade reprimida,

que durante sua infância estivera voltada contra sua mãe.

Ao  projetar  seus  desejos  proibidos  infantis  em  sua  nora  e,  por  isso,  assassiná-la,

Madame  Lefebvre  estava  simbolicamente  tentando  assassinar  parte  de  si  própria;  estava

reprovando em si mesma seus sentimentos hostis contra sua própria mãe. Eis aí a explicação

pela qual ela alegava, após o crime, apenas ter cumprido seu dever.

Por outro lado, ao matar  sua nora,  Madame Lefebvre também realizava seu desejo

inconsciente de ter seu filho para si, eliminando a rival competidora que fora sua mãe em sua

infância e, agora, era representada por sua nora.

Como se vê,  o assassinato da nora apareceu como uma solução de compromisso a

atender os anseios simultaneamente da instância psíquica repressora e da instância primitiva.
15 Transcreve-se trecho da obra de Alexander e Staub (1934, p. 229-230) a fim de clarificar  tais conclusões:
“Atrás da gravidez de sua nora, Mme. Lefebvre achou-se na situação de quando era pequena, vendo sua mãe no
mesmo estado, podendo observar esse fato, mas sem a possibilidade de se encontrar no mesmo estado, tal qual
como teria obtido em menina, se conseguisse realizar seus desejos de Édipo. Em outras palavras, a nora realizou
o que Mme. Lefebvre tinha desejado, quando em criança, e espreitando sua mãe, isto é, a filha que agora estava
grávida e não a mãe! Assim Mme. Lefebvre conseguiu identificar-se com sua própria mãe e reagiu por isso do
mesmo modo que ela receava, no seu inconsciente, sua mãe teria agido contra ela, sendo assim que ela teria
reagido, seguindo os ditames de seu Super-Eu”.
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O ato criminoso, do ponto de vista simbólico, ao mesmo tempo em que propiciou a realização

de um desejo edípico e assim satisfez os impulsos do id, ainda permitiu que se satisfizesse

uma demanda por autopunição sediada no superego, bastando que, para isso, Madame Lefebre

projetasse em sua vítima seus próprios conteúdos psíquicos abjetos.

Note-se que, a partir da constatação do caráter sintomático do delito em questão, tal

interpretação vai bem ao encontro da formulação freudiana acerca da formação do sintoma,

conforme apresentada nas “Conferências introdutórias”, segundo a qual o sintoma extrai sua

força do fato de representar uma solução de compromisso entre as forças psíquicas repressoras

e reprimidas (Freud, 1917/1996a, p. 361):

“Já sabemos que os sintomas neuróticos são resultado de um conflito, e que este surge
em virtude de um novo método de satisfazer a libido. As duas forças que entraram em
luta encontram-se novamente no sintoma e se reconciliam, por assim dizer, através do
acordo representado pelo sintoma formado. É por essa razão, também, que o sintoma é
tão resistente: é apoiado por ambas as partes em luta”.

A interpretação  psicodinâmica  do  crime  de  Madame  Lefebvre,  além  do  interesse

despertado nos círculos psicanalíticos ainda incipientes da época, inaugurava uma nova forma

de compreensão do crime. Fazendo frente ao modo de se pensar a criminologia de sua época, a

psicanálise dos criminosos recusava-se, desde o início, a entender o criminoso como alguém

psiquicamente diferente do ser humano “normal”.

O  fato  é  que,  no  seio  da  escola  positiva  da  criminologia,  que  consubstanciava  o

pensamento  criminológico  mais  disseminado  da  época,  verificava-se  uma  postura  de

negligência em relação aos fatores ambientais na gênese criminal, incluída aí a história de vida

do sujeito, fator tomado como ponto fulcral para a psicanálise.

Tal  negligência  fica  bastante  clara,  por  exemplo,  na  obra  de  Garofalo,  que  afirma

expressamente:  “o criminoso,  muitas  vezes  fisicamente  anômalo,  o  é  sempre  moralmente”

(1893, p. 97). Sobre as causas do delito, Garofalo é taxativo: “não são as circunstâncias em

que o delinqüente se encontra, mas a sua degeneração individual, a causa do crime” (idem,
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ibidem). O conceito de degeneração, cunhado por Benito Morel, e o conceito de atavismo16, de

Lucas, tornar-se-iam uma tônica entre os membros da escola positiva na busca pelas causas da

criminalidade.

Em  sentido  oposto  a  essa  linha  de  investigação,  a  psicanálise  recusava-se

terminantemente a traçar uma linha divisória biológica ou fisiológica entre os criminosos e

não criminosos,  conforme se verifica na seguinte  passagem do artigo de Marie Bonaparte

sobre o caso Madame Lefebvre (Bonaparte, 1927, p. 161):

“O caráter  edipiano deste drama é o que lhe deu sua importância e  sua repercussão
imensas dentro do espírito dos homens. Sem saber por que, todo mundo se interessava
pelo caso Lefebvre. É que, dentro de toda mãe, bem no fundo do inconsciente, existe,
ainda que não se expresse, um pouco de Jocasta e de Madame Lefebvre"17.

A psicanálise,  portanto,  é  o  primeiro  discurso  que  vem às  portas  da  criminologia

postular que o criminoso contra o qual se revolta a sociedade está dentro de todos nós. Isso,

sem dúvida, já é algo que justifica voltarmos nossos olhos à psicanálise como um saber apto a

contribuir para a humanização da criminologia, bem como de nossas concepções acerca do

sistema penal.

2.    A questão criminal na obra de Freud

Além da obra de Aichhorn (2006) e de Reik (1965), que serão comentadas mais adiante

neste trabalho, a interpretação do caso Madame Lefebvre por Marie Bonaparte (1927), seguida

da  publicação  da  obra  mencionada  de  Alexander  e  Staub  (1934)  são,  efetivamente,  os

16 Na definição de Shecaira (2004, pp. 82-83), atavismo consiste no “reaparecimento, em um descendente, de um
caráter não presente em seus ascendentes imediatos, mas, sim, em remotos”. A degeneração, entendida como
alteração deletéria do biótipo humano, poderia dar-se por atavismo (regressão atávica a estágios evolutivamente
anteriores da espécie), ou por patologias adquiridas, segundo os autores da antropologia criminal.

17 Tradução livre do autor. No original: "Le caractère oedipien de ce drame est d’ailleurs ce que lui donna sa
portée et sa repercussion immenses dans l’esprit des hommes. Sans savoir pourqui, tout le monde s’intéressait à
l’affaire Lefebvre. C’est que, dans tout mère, tout au fond de l’inconscient, il y a, bien qu’inexprimé, un peu de
Jocaste et de Mme. Lefebvre".
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primeiros  esforços  na  constituição  de  um  campo  mais  profundo  de  articulação  entre

criminologia e psicanálise.

Isso não significa, contudo, que a questão criminal tenha escapado das apreciações do

fundador da psicanálise. Ainda que o tema da criminalidade apareça apenas de forma marginal

nos  escritos  de Freud,  há alguns textos  em que ele  trata  de forma expressa do crime,  do

criminoso e dos sistemas penais.

Conforme  já  colocado  na  introdução  deste  trabalho,  o  objetivo  desta  pesquisa  é  a

formulação de um modelo libertário em criminologia a partir dos textos freudianos, o que será

feito por meio da leitura do sistema de justiça criminal e da sociedade punitiva inseridos no

contexto da visão de mundo trazida, sobretudo, nos chamados “textos sociais” de Freud.

No que toca a este item do trabalho, contudo, o foco é apenas trazer um panorama

acerca das ocasiões em que o crime foi tratado de forma expressa na obra freudiana. O efetivo

intento de construir formas de articulação entre a criminologia calcada no paradigma da reação

social e a obra freudiana será objeto de capítulo posterior. Interessa-nos, por enquanto, apenas

mapear onde e como a questão criminal foi diretamente abordada por Freud.

Conforme se pretende sustentar no decorrer do texto, esse breve mapeamento sobre os

momentos nos quais a temática do crime aparece de forma expressa na obra freudiana nos

permitirá verificar que o fundador da psicanálise nunca chegou a naturalizar completamente o

conceito de crime, demonstrando um perceptível desconforto diante de tentativas de aplicação

da psicanálise à atividade judiciária.

Isso  demonstra,  como  será  aprofundado  mais  adiante,  que  a  psicanálise  freudiana,

justamente por não aderir à ideia de que o crime tenha em si uma realidade ontológica, traz
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grandes possibilidades de integração com uma criminologia fundada no paradigma da reação

social18.

Em uma busca nos índices remissivos das obras completas de Freud19, verifica-se que a

primeira  menção  à  temática  criminal  aparece  em  uma  publicação  considerada  pré-

psicanalítica:  trata-se  da  resenha  ao  livro  “Hipnotismo”,  de  August  Forel,  em que  Freud

termina o texto fazendo alusão aos “crimes sugeridos por hipnose” (Freud, 1889/1996, p. 140).

Sem  externar  qualquer  observação  conclusiva  sobre  o  tema  trabalhado  na  obra

resenhada, Freud apenas menciona que tal forma de criminalidade é “uma possibilidade para a

qual  os  juristas  estão  se  preparando,  e  que  os  romancistas  podem prever  como  ‘não  tão

improváveis  que  não  possam  acontecer  um  dia’”  (idem,  ibidem).  Tal  temática  não  seria

novamente abordada nos textos psicanalíticos posteriores.

Nos  trabalhos  psicanalíticos  de  Freud,  há  algumas  menções  às  palavras  crime  ou

delinquência. Contudo, a maioria dessas referências dá-se de forma acidental e não permite

que se  anteveja  uma preocupação  efetiva  do autor,  nesses  momentos,  em refletir  sobre  o

campo  da  criminologia  ou  colocar  a  psicanálise  em posição  de  diálogo  com  as  ciências

criminais.

Nesse sentido,  por exemplo,  cita-se o prefácio escrito por Freud à obra “Juventude

desorientada” (1925/1996a), de autoria de August Aichhorn, educador e psicanalista vienense.

Apesar de a obra prefaciada ter  como objeto a “influenciação educacional  de delinquentes

juvenis” (idem, p. 307), verifica-se que o prefácio centra-se nos desafios da educação e na

possibilidade de encontro entre psicanálise e pedagogia, sem qualquer especificação que nos

18 A diferenciação entre as escolas do consenso e do conflito em criminologia, bem como explicações sobre o que
são a vertente crítica e o paradigma da reação social serão temas do capítulo seguinte deste trabalho. 

19 Tais  índices  referem-se  àqueles  contantes  do  último volume da  Edição  Standard  das  obras  completas  de
Sigmund Freud (Strachey et al., 1996).
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permita  antever  uma  diferenciação  entre  a  educação  destinada  ao  grande  público  e  aos

“delinquentes juvenis”.

O célebre  texto  de Freud sobre Dostoiévski  (Freud,  1928/1996) também configura

exemplo de menção à questão criminal sem que efetivamente haja um sentido expresso de

diálogo interdisciplinar entre a psicanálise e as ciências criminais, salvo em poucas passagens

específicas.  O  artigo  “Dostoiévski  e  o  parricídio”  tem  como  objeto  uma  análise  da

personalidade do escritor russo, com base em dados biográficos e em motivos recorrentes em

sua obra.

No entanto, ainda que não haja objetivo expresso de diálogo com a criminologia, várias

das conclusões obtidas por Freud nesse texto acabam por fazer menção ou mesmo adiantar

elaborações teóricas freudianas tratadas em outros textos, mais específicos sobre a questão do

crime e da pena.

A menção ao conceito de crime neste artigo advém da suposição freudiana de que a

grande  intensidade  de  uma  pulsão  destrutiva  em  Dostoiévski  “facilmente  poderia  tê-lo

transformado em um criminoso” (idem, p. 184). Segundo Freud, contudo, a destrutividade do

autor russo, como consequência de um enorme sentimento de culpa, teria resignado-se a agir

de  forma  precípua  contra  seu  próprio  ego.  A  principal  forma  de  manifestação  desta

autoagressividade masoquista seriam os ataques epilépticos de Dostoiévski, tratados por Freud

como prováveis conversões histéricas20.

A fim de sustentar tais hipóteses, Freud menciona a morte por assassinato do pai de

Dostoiévski, bem como a temática do parricídio, que configura o fulcro de sua grande obra

“Irmãos Karamazov”.

20 Conforme as palavras de Freud (1928/1996, p. 185): “Ora, é altamente provável que essa chamada epilepsia
constituísse apenas um sintoma de sua neurose e devesse, por conseguinte, ser classificada como histeroepilepsia,
ou seja, como histeria grave”. Segundo Laplanche e Pontalis (2001, p. 103), conversão consiste, em psicanálise,
“numa transposição de um conflito psíquico e numa tentativa de resolvê-lo em termos de sintomas somáticos,
motores (paralisias, por exemplo) ou sensitivos (anestesias ou dores localizadas, por exemplo)”.
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Segundo a hipótese freudiana, as conversões histéricas, que em Dostoiévski apareciam

como epilepsia, seriam autopunições inconscientes relativas à hostilidade nutrida contra seu

pai.

A morte de seu pai por assassinato, recebida inconscientemente pelo artista como uma

realização de um desejo, houve por bem provocar o recrudescimento da censura imposta pelo

superego  à  relação  ambivalente  que  Dostoiévski  teve  com  seu  genitor.  O  pai  morto  de

Dostoiévski,  assim  como  ocorrera  no  mito  do  pai  da  horda  de  “Totem  e  tabu”  (Freud,

1913/1996, pp. 109-162), fora introjetado pelo ego do filho, tornando-se mais poderoso que o

pai vivo.

Nesse sentido:

“Reações infantis oriundas do complexo de Édipo como essas podem desaparecer se a
realidade  não  lhes  proporciona  novo  alimento.  Mas  o  caráter  do  pai  permaneceu  o
mesmo, ou melhor, se deteriorou com os anos, e assim o ódio de Dostoiévski pelo pai e
seu desejo de morte contra esse pai malvado foram mantidos. Ora, é algo perigoso a
realidade  atender a  tais desejos  reprimidos.  A fantasia  tornou-se realidade e todas as
medidas defensivas são imediatamente reforçadas. As crises de Dostoiévski assumiram
então  um caráter  epiléptico;  ainda,  indubitavelmente,  significavam uma identificação
com o pai como punição, mas se tinham tornado terríveis, tais como a própria morte
assustadora do pai”.

O elemento biográfico de Dostoiévski que, para Freud, poderia confirmar tal hipótese

seria o fato de que as crises epilépticas do artista apenas cessaram quando ele foi preso e

enviado  a  uma  colônia  de  forçados  na  Sibéria21.  Segundo  Freud,  a  punição  externa,

institucionalizada, mesmo que injusta, pode ter tido o condão de arrefecer a necessidade de

tamanha punição interna, consubstanciada nas conversões histéricas.

De acordo com Freud (idem, p. 191):

21 Esse período da vida de Dostoiévski foi o mote para uma de suas obras primas: “Memórias da casa dos mortos”
(2008).
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“Se se provasse que, no caso de Dostoiévski, ele se libertou de suas crises na Sibéria,
isso  simplesmente,  daria  substância  à  opinião  de  que  elas  eram  sua  punição.  Não
necessitava mais delas quando estava sendo castigado de outra maneira. Isso, porém, não
pode  ser  provado.  Essa  necessidade  de  punição  por  parte  da  economia  mental  de
Dostoiévski antes explica o fato de ele ter passado inabalado por esses anos de tormento
e humilhação. A condenação de Dostoiévski como prisioneiro político foi injusta e ele
deve ter sabido disso, mas aceitou o imerecido castigo das mãos do Paizinho, o Czar,
como um substituto da punição que merecida por seu pecado contra o pai real”.

A concepção de que a imposição de uma sanção criminal pode ser absorvida pelo ego

como substituto de uma censura inconsciente retoma uma das conclusões externadas por Freud

quando  da  caracterização  do  “criminoso  em  consequência  de  um  sentimento  de  culpa”,

efetuada em texto de 1916 (Freud, 1916/1996), à qual retornaremos mais adiante.

No texto de Freud sobre Dostoiévski, assim como ocorre na maioria das vezes em que

Freud refere-se ao conceito de crime, verifica-se que a palavra crime acaba sendo empregada

em sentido bastante específico e diverso daquele do direito.

Se, para o direito, crime é o fato ao qual o ordenamento jurídico relaciona uma punição

institucionalizada  específica22,  a  ideia  de crime aparece  na psicanálise  freudiana,  de modo

geral,  como  um  ato  fantasiado  que  desencadeia  uma  punição  inconsciente,  bem  como  o

sentimento  de  culpa.  O “crime”,  na psicanálise,  geralmente  identifica-se com o desejo de

violação  do  tabu,  ou  seja,  com  os  desejos  incestuosos  e  agressivos  que  passam  a  ser

reprimidos a partir da instalação da dinâmica edípica.

Essa diferença de abordagens não induz à conclusão de que Freud não tenha antevisto

uma relação entre os desejos inconscientes proibidos e os sistemas penais. Nessa esteira, como

se verá adiante, quando Freud tece comentários sobre a questão penal em Totem e Tabu, afirma

justamente  que  “os  primeiros  sistemas  penais  humanos  podem  ser  remontados  ao  tabu”

(Freud, 1996/1913, p. 38).

22 Na  definição  de  Nelson  Hungria  (1929,  p.  187),  crime  “é  o  fato  (humano)  típico  (isto  é,  objetivamente
correspondente ao descrito in abstracto pela lei), contrário ao direito, imputável a título de dolo ou culpa e a que
a lei contrapõe a pena (em sentido estrito) como sanção específica”.
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Apesar de reconhecer a relação entre os conceitos psicanalítico e jurídico de crime,

contudo, é certo que Freud estava muito atento a essa diferença estrutural e problemática entre

a apropriação do conceito de crime pela psicanálise e pelo direito.

No  próprio  trabalho  sobre  Dostoiévski,  essa  diferença  acaba  por  ficar  bastante

demarcada em uma passagem específica, na qual Freud comenta a descrição do julgamento

contida no livro “Irmãos Karamazov”. No romance, as interpretações psicológicas são usadas

no tribunal, o que conduz à condenação equivocada do protagonista por parricídio.

A instrumentalização  da  psicologia  para  a  produção  das  provas  judiciais,  contudo,

conforme coloca Freud, apenas permitiria inferir que a hostilidade em relação ao pai estaria

presente  em  todos  os  filhos,  sem  que  nada  relativo  à  realidade  material  pudesse  ser

demonstrado ou provado a partir disso. Nesse sentido, Freud refere-se à zombaria contida no

discurso da defesa no romance,  onde se aponta que a  psicologia  seria  “uma faca de dois

gumes”,  podendo ser  utilizada  para  fundamentar  decisões  opostas,  a  partir  da  escolha  do

julgador (Freud, 1928/1996, p. 194)23.

De  acordo  com  a  interpretação  freudiana,  a  zombaria  dispensada  à  psicologia  no

romance seria, em verdade, uma ironia, de modo que o autor teria intencionado zombar do

processo  judicial  na  realidade,  bem  como  do  uso  forense  da  psicologia.  Para  Freud,

Dostoiévski estaria cônscio de que, psicologicamente, é indiferente quem seja o culpado pelo

crime, eis que, para o inconsciente, matar o próprio e pai e desejar sua morte ou receber com

alegria tal acontecimento poderiam significar o mesmo do ponto de vista psíquico (idem, p.

194):

23 Transcreve-se,  da  obra  de  Dostoiévki,  trecho  relativo  à  “zombaria  da  psicologia”  no  discurso  da  defesa,
mencionada por Freud: “Ainda em Petesburgo, tinham-me prevenido, aliás eu mesmo o sabia, que teria aqui
como adversário um psicólogo profundo e sutil,  que se assinalou desde muito tempo por essa qualidade no
mundo judiciário. Mas a psicologia, senhores, embora sendo uma ciência notável, assemelha-se a uma arma de
dois  gumes.  (...)  É  de  propósito,  senhores  jurados,  que  recorro  também  eu  à  psicologia  para  demonstrar
claramente que dela se pode tirar não importa o quê. Tudo depende daquele que opera. Quero falar dos excessos
da psicologia, senhores jurados, do abuso que dela se faz” (Dostoiévski, 1970, pp. 710-713).
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“Depois,  então,  no discurso  de  defesa  no julgamento,  ocorre  a  famosa  zombaria  da
psicologia, como sendo uma ‘faca de dois gumes’, um disfarce esplêndido, pois basta
invertê-lo para descobrir o significado mais profundo da visão que Dostoiévski tinha das
coisas.  Não  é  a  psicologia  que  merece  zombaria,  mas  o  processo  de  investigação
judicial. É indiferente saber quem realmente cometeu o crime; a psicologia se interessa
apenas em saber quem o desejou emocionalmente e quem o recebeu com alegria quando
foi  cometido.  E,  por  esse  motivo,  todos  os  irmãos,  exceto  a  figura  contrastada  de
Aliocha, são igualmente culpados”.

Esse  descrédito  acerca  da  utilização  forense  da  psicanálise  seria  reiteradamente

demonstrado por Freud.  Conforme abordaremos a  seguir,  nas poucas vezes  em que Freud

debruçou-se sobre o sistema de justiça criminal e sobre acepção jurídica de crime, sempre

demonstrou grande cautela e pouco otimismo quanto à possibilidade de utilização com êxito

da  psicanálise  pelos  juízes,  o  que  se  deveu  justamente  ao  fato  de  que  a  psicanálise,  ao

contrário do direito, adotou como objeto de análise a realidade psíquica24, sem compromisso

efetivo  com a  realidade  dos  fatos  concretos  que  tenham ocorrido  na  história  de  vida  do

analisando.

Em seguida, serão feitas breves considerações acerca dos textos nos quais Freud voltou

sua atenção para o crime em seu sentido jurídico, bem como para o sistema de justiça criminal,

o  que  possibilitará  a  verificação  da  impropriedade  de  construção  de  um  modelo  de

criminologia  a  partir  da psicanálise  que se coloque como auxiliar  e  legitimador  do poder

punitivo.

2.1.    O  paradigma  da  realidade  psíquica  como  entrave  à  utilização  da  psicanálise  na

persecução criminal

Os  entraves  à  utilização  do  ferramental  psicanalítico  como  instrumento  para  o

exercício da atividade do juiz criminal são dissecados por Freud especialmente em dois textos.

24 Assim Laplanche e Pontalis (2001, p. 426) definem o termo psicanalítico “realidade psíquica”:  “Expressão
utilizada muitas vezes por Freud para designar aquilo que no psiquismo do sujeito apresenta uma coerência e uma
resistência  comparáveis  às  da  realidade  material;  trata-se  fundamentalmente  do  desejo  inconsciente  e  das
fantasias conexas”.
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O primeiro deles, “A psicanálise e a determinação dos fatos nos processos jurídicos”

(Freud, 1906/1996), consiste na transcrição de palestra proferida por Freud aos acadêmicos de

direito, a convite do professor catedrático de jurisprudência da Universidade de Viena.

O segundo texto que servirá como base a esse segmento é “O parecer do perito no caso

Halsmann”  (Freud,  1931/1996),  crítica  de  Freud  ao  laudo  pericial  que  fundamentou  a

condenação de um jovem por parricídio. Esse texto demonstra que, mesmo no final de sua

vida, Freud mantinha o receio em relação à utilização da psicanálise para fins de instrução

criminal já externado no trabalho de 1906.

Há ainda a notícia de que Freud teria escrito um memorando para a defesa de um caso

de estupro em 1922. Tal escrito, no entanto, perdeu-se. Segundo Jones (apud Strachey et al.,

1996a,  p.  93),  o  memorando,  na  linha  do  parecer  relativo  ao  caso  Halsmann,  também

externaria a reprovação de Freud em relação à aplicação inepta das teorias psicanalíticas aos

processos jurídicos.

A palestra de Freud de 1906, destinada aos acadêmicos de direito, inicia-se a partir da

constatação da “falta de fidedignidade” da prova testemunhal, o que levou os profissionais do

direito a se interessarem por “um novo método de investigação, que se propõe a induzir o

próprio  réu  a  estabelecer  sua  culpa  ou  inocência  por  meio  de  sinais  objetivos”  (Freud,

1906/1996, p. 95).

Tal método de investigação, que começava a encontrar sua aplicação forense, consistia

no teste  de livre  associação  de palavras  desenvolvido por  Paul  Eugen Bleuler  e  por  Carl

Gustav Jung25.

25 A palestra em comento constitui o primeiro trabalho de Freud a mencionar seu discípulo Carl G. Jung, com
quem se correspondia, então, há apenas cerca de dois meses (Strachey et al., 1996a, p. 91).
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Nesse  teste,  denominado  Jung-Bleuler,  fundamentado  na  teoria  psicanalítica,  o

examinador diz algumas palavras ao examinando e, a cada palavra dita, esse é orientado a

dizer  a  primeira  palavra  que  lhe  ocorre  à  mente.  O tempo  de  resposta  e  a  qualidade  da

associação serão os elementos levados em conta para os resultados26.

Tal teste, inicialmente desenvolvido com o propósito de realização de psicodiagnóstico

com objetivos clínicos, passou a ser utilizado como prova nos tribunais, acreditando-se que

esse expediente poderia provocar a autotraição do culpado, por meio de sinais que seriam

percebidos pelo espírito arguto do perito27. 

A avaliação  de  Freud  sobre  essa  utilização  forense  e  pericial  de  um  expediente

concebido a partir da psicanálise, como já mencionado, é bastante negativa.

Freud inicia sua argumentação acerca dos problemas da aplicação do teste ao processo

criminal  comparando  a  figura  do  criminoso  à  do  neurótico  (exemplificado  na  figura  do

histérico) (idem, p. 99):

“Diante  do  espanto  dos  senhores,  devo  primeiro  estabelecer  uma  analogia  entre  o
criminoso e o histérico. Para não incorrer num paradoxo, devo em seguida apontar a
diferença. O criminoso conhece e oculta esse segredo, enquanto o histérico não conhece
esse segredo, que está oculto para ele mesmo. (...) A tarefa do terapeuta, entretanto, é a
mesma do juiz de instrução. Temos de descobrir o material psíquico oculto, e para isso
inventamos vários estratagemas detetivescos, alguns dos quais parece que os senhores,
homens da lei, estão prestes a copiar de nós”.

26 Acerca do teste Jung-Bleurer, explica Freud (1906/1996, p. 95): “A experiência é a seguinte: apresenta-se uma
palavra  (denominada  ‘palavra-estímulo’)  ao  indivíduo  que  se  está  submetendo  à  experiência  e  ele  deverá
responder  com  uma  outra  palavra  (denominada  ‘reação’)  o  mais  depressa  possível,  não  havendo  nenhuma
restrição em sua escolha dessa reação.  Devem ser observados os seguintes detalhes:  o  tempo exigido para a
‘reação’ e a relação – que pode ser de diversos tipos – entre a palavra-estímulo e a palavra-reação”.
 
27 No livro “O crime do restaurante chinês”, Boris Fausto (2009, pp. 96-105) narra uma investigação por um
crime de homicídio ocorrido em 1938. Nesta investigação, o teste Jung-Bleurer, de livre associação de palavras,
fora utilizado como uma das mais relevantes provas a apontar um dos suspeitos como autor do crime. Ainda que
o livro não revele se o réu é ou não culpado, a forma de descrição da atuação dos peritos deixa transparecer de
forma  clara  o  caráter  duvidoso  da  aplicação  da  psicanálise  ao  processo-crime,  sendo  evidente  o  caráter
intensamente arbitrário das interpretações conferidas às respostas.
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Ainda  que  o  trabalho  do  psicanalista  e  do  juiz  seja  similar,  no  sentido  de

descobrimento de uma verdade oculta, há uma diferença essencial entre o fazer de ambos os

profissionais, conforme colocado de forma didática e simplificada por Freud. O juiz almeja a

conhecer  uma  verdade  consciente,  intencionalmente  ocultada  pelo  próprio  culpado.  O

psicanalista,  por  seu  turno,  importa-se  em descobrir  uma  verdade  inconsciente,  oculta  do

próprio paciente pela ação de poderosos mecanismos de defesa psíquica.

Essa diferença, contudo, evidentemente não é mero detalhe. O neurótico, afirma Freud,

deve  envolver-se  no  processo  para  que  haja  sucesso,  sendo  que  o  método  psicanalítico

pretende demonstrar a ele próprio suas verdades inconscientes, livrando-o de suas punições

internas, que aparecem sob a forma do sintoma.

O juiz, por outro lado, pretende utilizar a psicanálise em desacordo com a vontade do

examinando, de modo que esse, portanto, não pretenderá colaborar com o processo. Ainda, ao

contrário do psicanalista, o método de exploração psíquica a que almeja o juiz não pretende

livrá-lo  de  sua  culpa  e,  portanto,  da  punição  interna  (sintoma).  O juiz  pretende  utilizar  a

psicanálise para, ao revés, imputar culpa ao réu e, assim, puni-lo.

Nesse sentido, a primeira divergência entre os objetivos da psicanálise  e do direito

penal, de acordo com Freud, seria a falta de colaboração do sujeito. Freud deixa em aberto a

questão sobre a possibilidade de superação desse entrave, afirmando que “resta ver até que

ponto essa falta de cooperação do sujeito de seu exame irá dificultar ou alterar o desenrolar do

mesmo” (idem, p. 102).

Prosseguindo,  Freud  ainda  coloca  em  dúvida  a  eficácia  da  aplicação  do  método

psicanalítico pelos juízes pela diferença entre as resistências que, no caso do criminoso e do

neurótico,  escondem a verdade.  Se,  na neurose,  a  resistência  ao processo de elaboração é

inconsciente, a “resistência” de um criminoso que, por razões óbvias, deseja ocultar seu crime,

é consciente.
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Nessa esteira, Freud expõe que todo o saber psicanalítico que erigiu tem como escopo

entender  as  resistências  inconscientes,  que  excluem  da  consciência  os  conteúdos

desprazerosos. A “resistência consciente”28 (ocultamento consciente da verdade) por parte do

investigado, por outro lado, não segue as mesmas regras psíquicas desveladas pelo método

psicanalítico  clínico  e,  aliás,  sequer  constitui  objeto  de  preocupação  direta  da  psicanálise

(idem, ibidem).

Aliás, nesse ponto, Freud inclusive demonstra-se preocupado com a preservação das

garantias  processuais do acusado,  uma vez que,  “pelas  normas de direito  penal,  é  vedado

sujeitar o acusado a qualquer medida que o tome de surpresa” (idem, p. 103). Logo, outra

diferença complicadora da aplicação do teste em réus de processos criminais seria o fato de

que o sujeito teria de ser advertido quanto à possibilidade de autotraição, caso se sujeite ao

expediente, o que também teria impactos imprevistos sobre os resultados.

Por fim, o principal entrave sustentado por Freud acerca da utilização criminal do teste

Jung-Bleurer  diz  respeito  justamente  à  divergência  estrutural  entre  o objeto  de análise  do

processo-crime e da psicanálise: conforme já havia sido postulado por Freud, a psicanálise não

se ocupa da verdade dos fatos, mas sim, da realidade psíquica do analisando.

Nesse diapasão, a aplicação do método psicanalítico no curso do processo penal não

teria o condão de revelar o verdadeiro culpado por um delito, mas, quando muito, poderia

revelar se o sujeito investigado carrega em si um forte sentimento de culpa, que pode ou não

ser devido ao fato que os operadores do direito se dispuseram a investigar. O sentimento de

culpa independe, assim, da efetiva prática do ato.

Nesse sentido (idem, p. 103):

28 A ideia de uma “resistência consciente” é utilizada por Freud muito mais como uma metáfora que como um
conceito psicanalítico. A rigor, toda resistência é inconsciente. Nesse sentido, de forma bastante polida, Freud
informa, logo depois de fazer menção à diferença entre a “resistência consciente” e inconsciente, que “em minha
opinião os senhores ainda não podem estar seguros de poder interpretar seus indícios objetivos de um complexo
como sendo uma ‘resistência’, tal como nós psicoterapeutas fazemos” (Freud, 1906/1996, p. 102).
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“Gostaria  também  de  assinalar  que  o  teste  dos  senhores  pode  estar  sujeito  a  uma
complicação  que,  em virtude  de  sua  própria  natureza,  não  ocorre  na  psicanálise.  Os
senhores, em sua investigação, podem ser induzidos a erro por um neurótico que, embora
inocente, reage como culpado, devido a um oculto sentimento de culpa já existente nele e
que se apodera da acusação. Não julguem essa possibilidade como uma invenção ociosa;
lembrem-se que isso pode ser observado com frequência na infância. Muitas vezes uma
criança acusada de uma transgressão nega veementemente sua culpa, embora chore como
um  criminoso  desmascarado.  Talvez  pensem  que  a  criança  mentiu  ao  afirmar  sua
inocência, mas isso nem sempre é verdade. Pode ser que, embora não tenha cometido uma
falta de que a acusam, tenha cometido uma outra que permanece ignorada e que não lhe
foi imputada. Assim, fala a verdade ao negar ser culpada da primeira transgressão,  ao
mesmo tempo  que  revela  seu  sentimento  de  culpa  proveniente  da  outra  falta.  Nesse
particular, como em muitos pontos, o adulto neurótico comporta-se exatamente como uma
criança.  Muitas pessoas são assim, e ainda é muito discutível se a sua técnica logrará
distinguir tais indivíduos auto-acusadores daqueles que são realmente culpados”.

Tendo-se em vista a colocação deste entrave por Freud à utilização da psicanálise como

elemento de investigação ou instrução criminal, tentar-se-á desenvolver uma breve explicação

acerca do conceito de “realidade psíquica” na psicanálise  e seu cotejo com o princípio da

“verdade real” que conforma o processo penal.

Como é cediço, o direito trata de fatos, sendo o processo um modo de reconstituição

desses fatos, por meio da apresentação de provas e da argumentação das partes. As provas,

assim,  dentre  as  quais  se  inclui  a  perícia,  têm o objetivo  de demonstrar  ao Estado-juiz  a

ocorrência de determinado fato no plano fenomênico, o que terá influência sobre a resposta

estatal acerca do conflito apresentado29 (Grinover, Cintra e Dinamarco, 2004, pp. 349-354).

A  prova,  portanto,  na  teoria  geral  do  processo,  é  o  meio  pelo  qual  as  partes

demonstrarão ao juiz o que realmente ocorreu, para que, então, o juiz aplique a lei aos fatos.

No âmbito da prova incriminadora no processo penal, cita-se Tourinho Filho (pp. 486-487):

29 Acerca da definição de prova na teoria geral do processo, cf. Grinover, Cintra e Dinamarco (2004, p. 349): “As
afirmações de fato feitas pelo autor podem corresponder ou não à verdade. E a elas ordinariamente se contrapõem
as afirmações  de fato feitas  pelo réu em sentido oposto,  as  quais,  por  sua  vez,  também podem ser  ou não
verdadeiras. As dúvidas sobre a veracidade das afirmações de fato feitas pelo autor ou por ambas as partes no
processo,  a  propósito  de  cada  pretensão  deduzida  em juízo,  constituem as  questões  de  fato que  devem ser
resolvidas pelo juiz, à vista da prova dos fatos pretéritos relevantes. A prova constitui, pois, o instrumento por
meio do qual se forma a convicção do juiz a respeito da ocorrência ou inocorrência dos fatos controvertidos no
processo”.
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“É o Juiz quem vai dizer se o acusado é culpado ou inocente, e, para isso, ele precisa saber
o que realmente aconteceu, quando e como aconteceu. Seu trabalho se equipara ao de um
historiador que procura, com os meios de que dispõe, reconstruir fatos passados. Assim, a
finalidade das provas é mostrar para o Julgador o que realmente ocorreu, para que ele faça
um juízo de valor e procure restaurar, na medida do possível, a verdade real”

O  princípio  da  “verdade  real”,  aliás,  citado  no  excerto  acima,  relaciona-se

especificamente ao processo criminal. Diferentemente do processo civil, no qual há uma maior

abertura para presunções, os doutrinadores do processo criminal entendem que essa seara, em

virtude da maior gravidade de seus veredictos, é informada pela busca de uma suposta verdade

dos fatos, ou seja, da “verdade real”, o que daria grande liberdade ao juiz e às partes para

produzirem provas,  flexibilizando-se  as  regras  mais  rígidas  do  processo  civil30 (Grinover,

Cintra e Dinamarco, 2004, pp. 64-66).

Assim, o processo judicial de qualquer natureza encontra nas provas, dentre as quais a

perícia psicológica, uma forma apta de descobrimento da verdade dos fatos, ou seja, do que

ocorreu no plano fenomênico.  O processo penal,  por seu turno, por meio  do princípio  da

“verdade real”, ao menos em tese, leva essa busca da verdade dos fatos ao seu extremo, ao

autorizar a mitigação das regras processuais para ampliar a liberdade na produção das provas31.
30 Nesse sentido, cf.  Grinover,  Cintra e Dinamarco (2004, p.  65):  “No processo penal sempre predominou o
sistema de livre investigação de provas. (...) Isso porque, enquanto no processo civil em princípio o juiz pode
satisfazer-se com a verdade formal (ou seja, aquilo que resulta ser verdadeiro em face das provas carreadas aos
autos), no processo penal o juiz deve atender à averiguação e ao descobrimento da  verdade real (ou verdade
material), com fundamento da sentença”.

31 Deve-se acentuar, ainda que brevemente, que a postulação do princípio da verdade real vem sendo bastante
problematizada pelos estudiosos mais atuais do direito processual penal. Isso porque, entendendo-se o processo
penal como garantia do indivíduo contra o arbítrio do Estado, é certo que as garantias processuais básicas do
acusado não podem ser violadas em nome da prospecção da verdade. Nessa toada, o “princípio da verdade real”
passa a ser substituído por uma “verdade processualmente atingível”, ou seja, o processo penal busca trazer à luz
um quadro que seja o mais próximo possível da realidade fenomênica,  sem, contudo, estarem autorizadas as
violações de garantias processuais do cidadão. Nesse sentido, cita-se trecho de artigo de Bianchini (1998, p. 11):
“Desta forma, a busca pela verdade real é tarefa inexeqüível. O alcance incondicional da Justiça, também. Por
isso, pode-se dizer que o processo consegue atingir, tão-somente, a verdade judicial e que a justiça que se faz é
formal, já que não há falar em aplicação da justiça quando sequer se tem certeza sobre a verdade dos fatos.
Portanto, a sentença (quando muito) poderá traduzir a verossimilhança fática, e para tal, indubitavelmente, faz-se
necessário que os princípios gerais do processo tenham sido obedecidos e que os seus requisitos formais estejam
presentes. O que não se pode é fazer o contrário, ou seja, partir do pressuposto de que a aplicação dos princípios
gerais do processo e a obediência aos requisitos formais conduzem à verdade dos fatos que deram origem ao
processo.  (...)  Desta  forma,  a  verdade  que  é  estabelecida  através  de  um  processo,  não  necessariamente
corresponde  à  verdadeira  forma  como  os  fatos  se  deram.  No  entanto,  como  já  se  afirmou,  ela  é  a  única
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A perícia, como meio de prova, seria a categoria a partir da qual o método psicanalítico

entraria no âmbito do processo judicial ou da investigação criminal, sendo essa justamente a

manobra criticada por Freud. 

Figueiredo (2005, p. 29) conceitua perícia da seguinte forma: 

“Logo, a perícia é a pesquisa, o exame, a verificação acerca da verdade ou da realidade de
certos fatos, por pessoas que tenham reconhecida habilidade ou experiência na matéria de
que se trata. Essas pessoas examinam as coisas, os fatos e depois opinam sobre as causas e
efeitos da matéria examinada de forma imparcial”32.

Assim, sendo a perícia um meio de prova, espera-se dela que seja um instrumento hábil

a demonstrar a realidade fenomênica pretérita ao juízo, a fim de fundamentar-lhe a decisão.

Por outro lado, como fica bastante evidente a partir da preocupação de Freud sobre a

questão, a psicanálise não constitui um método estruturalmente compatível com a natureza da

perícia criminal,  tendo-se em vista que o objeto sobre o qual se debruça e que se avoca a

prerrogativa de compreender  não é a realidade fenomênica,  mas o conjunto de fantasias  e

conteúdos  psíquicos  que  produzem sintomas  e  outras  formações  do  inconsciente.  A esses

conteúdos, a psicanálise dá o nome de realidade psíquica. A realidade psíquica não guarda

relação de dependência com a realidade fenomênica, de modo que esses conteúdos podem ou

não encontrar respaldo na realidade externa, o que é indiferente ao psicanalista. A dimensão do

real para a psicanálise, portanto, é algo essencialmente diverso da realidade dos fatos de que

tratam o direito penal e o processo-crime33.

alcançável, e é virtual”.

32 Acerca da relevância da prova pericial no processo penal, bem como reafirmando a posição segundo a qual a
perícia é um dos principais instrumentos previstos em lei para que se desvende a verdade real, cf. Grinover,
Fernades e Gomes Filho (2006, p. 164): “A prova pericial constitui, na atualidade do processo criminal, um dos
meios mais eficazes oara esclarecimento dos fatos. O desenvolvimento das ciências em geral possibilitou maior
utilização da prova técnica tanto na demonstração da materialidade da infração penal, por meio do exame de
corpo de delito, como na comprovação de outros dados relevantes à apuração da verdade”.

33 A enfase dada ao processo criminal e ao direito penal advém do corte metodológico adotado neste trabalho. Isso
não significa que não haja problemas na utilização do método da psicanálise em outras áreas do direito. Nesse
sentido, remete-se o leitor à obra de Mara Caffé (2010), que investiga as possibilidades e limites da psicanálise
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No curso da evolução do pensamento psicanalítico, a problematização do estatuto da

realidade surge já durante o tratamento pelo método Freud-Breuer das histéricas vienenses

(Freud, 1895/1996).  Como se verá,  a concepção de que a psicanálise tem como objeto de

análise e estudo a realidade psíquica, em detrimento da verdade real, surge como consequência

do abandono da chamada “teoria da sedução”, primeiro modelo explicativo da etiologia das

neuroses.

A fim  de  fornecer  um  modelo  explicativo  das  “doenças  nervosas”  que  havia  se

proposto a investigar, Freud formula a “teoria da sedução”, segundo a qual, na etiologia da

histeria, estaria o fato de que “a criança teria sofrido um atentado sexual por parte de um

adulto” (Koltai, 2010, p. 83).

Assim, em um primeiro momento, Freud entende que as histéricas teriam desenvolvido

a  neurose  por  conta  de  um  envolvimento  sexual  precoce  com  um  adulto,  normalmente

identificado como sendo o próprio pai. Tal experiência traumática infantil seria excluída da

consciência posteriormente, por meio do recalque, o que geraria o sintoma histérico.

Nessa  esteira,  conforme  colocado  por  Freud  na  conferência  “Sobre  o  mecanismo

psíquico dos fenômenos histéricos” (1893/1996), a causa da histeria residiria na permanência

de “lembranças dos pacientes histéricos, que se tornaram patogênicas” (idem, p. 46).

como  ferramenta  teórica  pericial  nos  processos  judiciais  envolvendo  direito  de  família,  especialmente  em
questões de guarda de crianças e adolescentes. Especificamente acerca da questão das dimensões do conceito de
verdade para o direito e para a psicanálise, a autora coloca: “O contexto do processo judicial é dominantemente
marcado pela busca de uma verdade objetiva,  por meio de procedimentos  racionais,  segundo os parâmetros
jurídicos. As alegações das partes devem vir acompanhadas de provas, sem o que são descartadas, ignoradas, não
possuem credibilidade. Da mesma forma, a sentença do juiz deve vir fundamentada e argumentada nos termos de
um  discurso  racional.  Por  outro  lado,  a  compreensão  psicanalítica  sobre  a  dinâmica  familiar  revela
necessariamente uma verdade de outra ordem que a verdade objetiva dos fatos requerida pela ótica jurídica,
constitui  ‘provas’ de  natureza  muito  diferente  daquelas  habitualmente  demandadas  no  contexto  judicial.  A
compreensão  psicanalítica  revela,  assim,  os  termos  de  uma  subjetividade  que  não  se  confunde  com  a
subjetividade  tratada  pelos  advogados,  promotores  e  juízes,  pois  se  elabora  na  compreensão  de  processos
inconscientes, de fantasias” (idem, pp. 92-93).
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Em “A etiologia da histeria” (1896/1996),  as bases de sua “teoria da sedução” são

amplamente  destrinchadas  por  Freud.  Nesse  trabalho,  ele  postula  expressamente  sua  tese

segundo a qual:

“na base de todos os casos de histeria, há uma ou mais ocorrências de experiência sexual
prematura,  ocorrências  essas  que  pertencem aos  primeiros  anos  da  infância,  mas  que
podem  ser  reproduzidas  através  do  trabalho  da  psicanálise  a  despeito  das  décadas
decorridas no intervalo” (idem, p. 200).

Ele afirma que a histeria teria uma determinante psíquica próxima e uma remota, sendo

a primeira uma lembrança de cunho sexual da puberdade ou da vida adulta e, a segunda, uma

reminiscência ligada a uma experiência sexual infantil.

De acordo com a “teoria da sedução”, um abuso sexual de uma criança seria a condição

para que ela pudesse desenvolver um quadro histérico quando adulta. No entanto, tendo-se em

vista a inexistência, na criança pequena, dos mecanismos de repressão sexual observados no

indivíduo  adulto,  o  abuso  sexual  da  criança,  ainda  que  traumático,  não  seria  patogênico

imediatamente, logo quando de sua ocorrência.

Com o amadurecimento da censura psíquica e a internalização da moralidade sexual,

contudo, a lembrança do abuso sexual infantil seria ressignificada e reativada na puberdade,

produzindo os sintomas histéricos.

Logo, uma experiência atual poderia, funcionando como estopim ou causa próxima da

histeria,  desencadear  o  quadro  psicopatológico,  trazendo  à  tona  as  reminiscências

inconscientes relacionadas à experiência sexual precoce. Tais reminiscências seriam aquelas

que, por meio da conversão somática, dariam origem aos sintomas histéricos, motivo pelo qual
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sempre haveria um nexo simbólico entre o sintoma histérico e a reminiscência patogênica34

(Maurano, 2010, pp. 74-75).

Sobre as bases da “teoria da sedução” e o texto freudiano “A etiologia da histeria”,

cita-se trecho da obra de Renato Mezan (2011, p. 38):

“O trauma não é patógeno no momento em que ocorre; a ocasião para o início da histeria
é a reativação, por meio das experiências da puberdade, das recordações deste trauma, as
quais não se tornam conscientes, mas conduzem à liberação do afeto penoso e à repressão.
A data do trauma é localizada ao redor dos três ou quatro anos de idade. A ‘predisposição
à histeria’,  tão genérica nos escritos anteriores,  é agora explicitamente substituída pelo
efeito póstumo do trauma sexual infantil”.

A tese freudiana de que as neuroses teriam como causa um trauma sexual precoce,

reativado  a  partir  de  uma  experiência  posterior  ao  ingresso  puberdade,  contudo,  não  se

sustentou por muito tempo, sendo definitivamente abandonada em 1897.

Na carta a Fliess n. 69, datada de 21 de setembro de 1897, Freud (1950/1996) declara

que sua teoria  da  sedução havia  caído  por  terra,  postulando que  a  fala  de  suas  pacientes

histéricas não correspondia a uma realidade fenomênica, mas sim, à fantasia, fruto dos desejos

infantis que haviam sido recalcados.

Nesse sentido, escreve Freud a Fliess:

“...Confiar-lhe-ei de imediato o grande segredo que lentamente comecei a compreender
nos últimos meses.  Não acredito mais  em minha  neurótica [teoria  das  neuroses].  (...)
Depois,  em terceiro  lugar,  a  descoberta  comprovada  de  que,  no  inconsciente,  não  há
indicações  da realidade,  de modo que não se consegue distinguir  entre a  verdade e a
ficção que é catexizada com o afeto” (idem, pp. 309-310).

34 Acerca da caracterização dos sintomas histéricos e sua relação ideativa com as reminiscências patogênicas, cf.
Maurano  (2010,  pp.  74-75):  “Na  histeria,  por  efeito  do  recalcamento,  o  afeto  aderido  à  representação
inconciliável ganhará outro destino. O afeto como excitação psíquica é convertido em excitação somática, ou
seja,  em  sintoma  corporal.  Entretanto,  tal  conversão  não  é  gratuita,  ela  mantém  um nexo  com  a  vivência
traumática sobra a qual incidiu o recalcamento. Será essa vocação para a conversão somática o elemento que
melhor caracterizará a modalidade de defesa histérica”.
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Assim, o pai perverso e sedutor existiria, na maioria dos casos, apenas na “atividade

fantasmática que acompanhava o vivido infantil” (Koltai, 2010, p. 84). Nesse momento fixa-se

o princípio psicanalítico segundo o qual a investigação da etiologia das neuroses deve centrar-

se na realidade psíquica, em detrimento da realidade fenomênica.

O primeiro trabalho científico no qual Freud definitivamente coloca abaixo sua teoria

da sedução, bem como pontua de forma clara a importância das fantasias na etiologia das

neuroses  vem  à  luz,  contudo,  apenas  cerca  de  oito  anos  depois  da  carta  na  qual  Freud

confessava a Fliess que “não mais acreditava em sua neurótica”. Trata-se do artigo “Minhas

teses sobre o papel da sexualidade na etiologia das neuroses” (Freud, 1905/1996).

Nesse  texto,  Freud  reconstrói  a  trajetória  de  suas  especulações  teóricas  e  achados

clínicos acerca da etiologia das neuroses, qualificando sua hipótese da sedução como “o mais

importante de meus erros iniciais” (idem, p. 261). A teoria da sedução seria suplantada pela

hipótese de que, na origem das neuroses, não estaria um evento sexual traumático da infância,

mas sim, a insurgência de fantasias assentadas em vividos e desejos infantis, relacionados às

formas precoces de expressão da sexualidade.

Em outras palavras, o que estaria na origem da histeria não seria o fato de a criança ter

sido seduzida por um adulto perverso, mas sim, o fato de que desejou seduzir e ser seduzida

por esse adulto. Esse desejo infantil, como forma de uma sexualidade ainda não amadurecida,

seria o conteúdo que, após a entrada na puberdade, forneceria o material a partir do qual se

constituiriam as fantasias histéricas e as conversões somáticas.

Assim, o tratamento das neuroses ensinou a Freud que, para o inconsciente, os desejos

e fantasias não se distinguem das memórias que se apoiem na realidade externa. Conclui-se,

assim, que a noção de realidade da psicanálise é bastante distante da noção de realidade que

habita o mundo do direito ou mesmo o senso comum.
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Em  suma,  o  que  entendemos  por  realidade  pauta-se  apenas  pelos  conteúdos  que

captamos  conscientemente.  Essa  dimensão  apenas  consciente  da  realidade,  contudo,

aproveitada  pela  maioria  das  ciências  humanas,  é  inadequada  à  investigação  psicanalítica.

Essa se debruça sobre uma dimensão mais ampla da realidade: a realidade psíquica, governada

pelas leis do inconsciente.

Sobre a dimensão do real na psicanálise  e a questão da realidade psíquica na obra

freudiana, cf. Zanetti (2007, p. 80):

“Foi somente com a investigação que revelou a importância das fantasias, na formação
dos sintomas, e no limite para a própria constituição do inconsciente, que se abriu caminho
para um novo campo de pesquisa: um domínio do real, psíquico, e extrínseco ao campo
subjetivo. (...) Os trabalhos dedicados às fantasias, bem como a própria investigação dos
sonhos, demonstraram e estabeleceram que os intensos desejos provenientes do núcleo
infantil,  centro psíquico do aparelho anímico, exibem, devido a seu isolamento tópico,
uma forma particular de existência: os desejos inconscientes, de acordo com a natureza do
material eminentemente visual que os constitui, organizam-se como encenações psíquicas
em torno de algo que teve apenas uma possibilidade de existir, que – de fato – nunca
ocorreu, mas, no entanto, foi e continua sendo intensamente desejado”.

A postulação do paradigma da realidade  psíquica,  não subordinada à  realidade  dos

fatos, não apenas permitiu que Freud compreendesse a origem dos quadros neuróticos que se

dispôs  a  estudar,  mas  lançou  as  bases  para  a  construção  de  todo  o  “edifício  teórico”  da

psicanálise.

Em primeiro  lugar,  a  derrocada  da  teoria  da  sedução  deu  azo  ao  nascimento  das

pesquisas  freudianas  acerca  da interpretação dos  sonhos (Freud,  1900/1996,  1900/1996a e

1901/1996a),  tendo-se  em  vista  que  a  postulação  da  realidade  psíquica  como  objeto  de

investigação  da  psicanálise  abriu  caminho  para  que  o  conteúdo  dos  sonhos  pudesse  ser

incorporado como objeto passível de investigação a partir de um método científico.

Ademais, a constatação de que a sedução infantil, na verdade, teria existido apenas na

fantasia e no desejo da criança, traz como consequência lógica a afirmação da existência da

sexualidade infantil. A criança, portanto, é um sujeito desejante e sexualizado. Dessarte, o fim
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da “teoria da sedução” foi essencial para que fosse possível a teorização acerca da sexualidade

infantil, uma das principais bases sobre as quais se construiria o saber psicanalítico.

A descoberta da sexualidade infantil, assim, permitiu a Freud desenvolver, a partir dos

“Três ensaios” (1905/1996a), toda sua teoria sobre as fases do desenvolvimento psicossexual

da libido, assim como lhe permitiu inaugurar as investigações acerca das fases pré-genitais da

sexualidade humana. 

Ainda, a viragem representada pela derrubada da “teoria da sedução” e pela postulação

da  existência  de  desejos  e  fantasias  de  cunho  sexual  na  criança  seria  condição  para  a

elaboração teórica do complexo de Édipo, que receberia essa nomenclatura e sua primeira

caracterização em 1910, no texto “Um tipo especial de escolha de objeto feita pelos homens”35

(Freud, 1910/1996, p. 177).

A  postulação  do  paradigma  da  realidade  psíquica,  em  detrimento  da  realidade

fenomênica,  como  objeto  de  atenção  da  psicanálise,  portanto,  não  constitui  mero  detalhe

passível de reforma sem que se torne obrigatório rever toda a construção teórica desse saber. A

enunciação  da  existência  de  uma  realidade  psíquica,  intimamente  associada  ao

desenvolvimento de uma técnica de interpretação dos sonhos,  foi também o elemento que

permitiu o descobrimento ou a formulação do complexo de Édipo, bem como da sexualidade

infantil,  sendo  essas  as  bases,  juntamente  com  a  descoberta  do  inconsciente,  de  toda  a

metapsicologia psicanalítica.

No dicionário de psicanálise de Plon e Roudinesco (1998, p. 646), o termo “realidade

psíquica” é assim definido:

35 Transcreve-se a passagem na qual o complexo de Édipo é mencionado pela primeira vez: “Ele começa a desejar
a mãe para si mesmo, no sentido com o qual, há pouco, acabou de se inteirar, e a odiar, de nova forma, o pai
como um rival  que  impede esse  desejo;  passa,  como dizemos,  ao controle do complexo de  Édipo” (Freud,
1910/1996, pp. 176-177).
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“Termo empregado em psicanálise para designar uma forma de existência do sujeito que se
distingue da realidade material, na medida em que é dominada pelo império da fantasia e
do desejo. Historicamente, a idéia nasceu do abandono da teoria da sedução por Sigmund
Freud e da elaboração de uma concepção do aparelho psíquico baseada no primado do
inconsciente”.

Como se vê, a realidade psíquica não se confunde com a ficção ou com a mentira. Do

ponto de vista dos processos psíquicos inconscientes, a realidade psíquica é a única realidade

que se coloca. Conforme a definição acima, diferentemente da ficção, a realidade psíquica é

“uma forma de existência do sujeito”.

Toda essa incursão sobre a evolução do pensamento freudiano nos possibilita, assim,

demonstrar o porquê do receio e do pessimismo externados por Freud desde sempre acerca da

utilização da psicanálise para fins de instrução ou investigação criminal.

O método psicanalítico permite, sim, que encontremos o culpado. Ocorre que, do ponto

de vista da psicanálise, o culpado pode ou não ser aquele que cometeu o crime. Aliás, a partir

da universalização do complexo de Édipo, é certo que todos somos depositários do sentimento

inconsciente  de  culpa,  fato  de  extrema  relevância  para  a  psicanálise,  mas  sem  qualquer

utilidade para o direito penal, que tem como vocação a segregação entre o criminoso culpado e

o fictício “cidadão de bem”, inocente.

Essas são, aliás, as conclusões do parecer de Freud sobre o caso Halsmann, no qual ele

critica duramente o laudo pericial que levou à condenação de um jovem por parricídio, sendo

que esse laudo teria se baseado na teorização do complexo edípico (1931/1996).

Freud assevera que, caso fosse provada a autoria do parricídio, por meio de elementos

concretos, seria interessante uma leitura do ato a partir do complexo de Édipo. Por outro lado,

não  havendo  essa  prova,  a  menção  ao  complexo  de  Édipo  possuiria  apenas  “um  efeito

desorientador” (idem, p. 260), não se prestando a psicanálise como forma de apontar o autor

do crime.
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Nesse ponto, Freud conclui: “Precisamente por estar sempre presente, o complexo de

Édipo não é apropriado para fornecer uma decisão sobre a questão da culpa” (idem, ibidem).

Nesse ponto, ao que parece, Freud, já no fim de sua vida, emite um veredicto final

acerca de sua posição quanto à possibilidade de instrumentalização da psicanálise em perícias

criminais para prova de autoria de crimes.

2.2.    O criminoso em decorrência de um sentimento de culpa

Se a psicanálise não se presta a encontrar e punir o culpado pela prática de um delito, a

produção  teórica  freudiana  nos  permite  concluir  que,  talvez,  ela  seja  eficiente  para  que

possamos compreender esse culpado em sua dimensão humana e reduzir assim seu sofrimento

psíquico.

Ainda que Freud não tenha se demonstrado favorável à utilização da psicanálise para

fins de instrução ou investigação criminal, é certo que o ato ilícito praticado pelo criminoso e

sua significação psíquica para o autor desse ato não foram objetos de investigação ignorados

pelo fundador da psicanálise.

A possibilidade da prática de crimes por parte de indivíduos neuróticos, como sintomas

do  quadro  psicopatológico,  foi  postulada  por  Freud  no  artigo  “Alguns  tipos  de  caráter

encontrados  no  trabalho  psicanalítico”  (Freud,  1916/1996,  pp.  347-348),  sendo  revisitada

algumas vezes em comentários marginais em outros textos.

Nesse  artigo,  Freud  menciona  a  existência  de  uma  classe  de  neuróticos  a  que

denominou “criminosos em decorrência de um sentimento de culpa”. O autor informa que,

durante o trabalho analítico, era-lhe comum que sujeitos considerados socialmente respeitáveis

confidenciassem ao terapeuta atos criminosos cometidos durante a juventude. 
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Em  um  primeiro  momento,  Freud  teria  dado  pouca  importância  a  esses  relatos,

descartando  essas  declarações  “com  o  comentário  de  que  estamos  familiarizados  com  a

fraqueza das inibições morais daquele período de vida” (idem, p. 347). 

Contudo, tal  primeira impressão sobre a suposta irrelevância de tais  fatos desfez-se

quando Freud passou a perceber que, em determinados casos, os atos ilícitos eram praticados

pelos pacientes já no curso do trabalho de análise, quando já não eram tão jovens.

A partir do método psicanalítico, Freud descobriu que, em tais casos, o sentimento de

culpa era precedente à prática do ato ilícito. Aliás, nesses casos, Freud postulou que esse tipo

de  neurótico  –  o  criminoso  por  sentimento  de  culpa  –  praticaria  delitos  justamente  em

consequência  de  um  “opressivo  sentimento  de  culpa,  cuja  origem  não  conhecia,  e,  após

praticar uma má ação, essa opressão se atenuava” (idem, ibidem).

Nesse sentido, uma primeira “vantagem” inconscientemente encontrada pelo autor da

conduta  delitiva  seria  o  fato  de  poder  ligar  um sentimento  inconsciente  de  culpa  a  algo

concreto, conhecido pela consciência. Ainda que o neurótico não conseguisse elaborar a culpa

inconsciente e o desejo reprimido que lhe dera origem, ao praticar o delito, “seu sentimento de

culpa estava pelo menos ligado a algo”36 (idem, ibidem).

Segundo Freud, a origem profunda desse sentimento de culpa inconsciente, que se liga

à delinquência sintomática em quadros neuróticos, reside justamente nos desejos criminosos

relativos  aos  objetos  primários,  sendo  que  tais  desejos  são  reprimidos  e  excluídos  da

36 Sobre  essa  dinâmica  psíquica  e  acerca  da  preexistência  do  sentimento  de  culpa  em  relação  ao  delito,
transcrevem-se as palavras de Freud (1916/1996, p. 347): “O trabalho analítico trouxe então a surpreendente
descoberta de que tais ações eram praticadas principalmente por serem proibidas e por sua execução acarretar,
para seu autor, um alívio mental. Este sofria de um opressivo sentimento de culpa, cuja origem não conhecia, e,
após praticar uma ação má, essa opressão se atenuava. Seu sentimento de culpa estava pelo menos ligado a algo”.
E prossegue: “Por mais paradoxal que isso possa parecer, devo sustentar que o sentimento de culpa se encontrava
presente  antes  da ação  má,  não  tendo surgido  a  partir  dela,  mas,  inversamente  –  a  iniquidade  decorreu  do
sentimento de culpa. Essas pessoas podem ser apropriadamente descritas como criminosas em consequência de
um sentimento de culpa. A preexistância do sentimento de culpa fora, naturalmente, demonstrada por todo um
conjunto de outras manifestações e efeitos”.
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consciência com a resolução do pacto edípico. A culpa inconsciente, assim, diria respeito aos

“crimes primordiais”, que habitam o campo do desejo inconsciente e da realidade psíquica,

relativos à própria estruturação do aparelho psíquico humano: o incesto e o parricídio.

Nessa esteira, Freud afirma (idem, pp. 347-348):

“O resultado invariável do trabalho analítico era demonstrar que esse obscuro sentimento
de  culpa  provinha  do  complexo  de  Édipo  e  constituía  uma  reação  às  duas  grandes
intenções criminosas de matar o pai e ter relações sexuais com a mãe. Em comparação
com esses dois, os crimes perpetrados com o propósito de fixar o sentimento de culpa em
alguma coisa vinham como um alívio para os sofredores”. 

O parricídio e o incesto, enunciados por Freud como sendo “os dois grandes crimes

humanos”  (idem,  ibidem),  seriam,  portanto,  os  atos  desejados  e  reprimidos,  geradores  do

sentimento de culpa que, a partir da prática do delito no plano fenomênico, poderia se ligar a

algo concreto.

Logo,  a  par  da  “vantagem”  de  permitir  a  ligação  da  culpa  inconsciente  a  algo

conhecido, a delinquência neurótica ainda traria uma segunda “vantagem” ao neurótico, tendo-

se em vista que o ato efetivamente praticado, possuindo o condão de trazer ao sujeito um

alívio parcial, seria sentido como muito menos grave que o ato efetivamente desejado no plano

inconsciente.

Essa constatação deixa bastante clara, conforme já foi mencionado, a existência de uma

diferença  essencial  entre  a  concepção de crime usualmente  empregada em psicanálise  e  a

concepção jurídica de crime.

Se, do ponto de vista do direito penal, o fato, para ser considerado crime e, portanto,

para ser punido, deve ser praticado conscientemente pelo agente37, a dinâmica da psique atua

37 A exigência de que o ato juridicamente relevante, para que seja considerado crime, tenha de ter sido realizado
conscientemente pelo agente é uma das decorrências do princípio da culpabilidade, fundamental na teoria geral
do direito penal. Sobre o princípio da culpabilidade e sua relação com a livre consciência do indivíduo (fator
contestado pela psicanálise freudiana a enunciar a ideia de predeterminismo psíquico), cf. Amaral (2003, pp. 175-
176): “Como já dito, o princípio da culpabilidade pressupõe que o homem possa decidir com liberdade (conforme



59

de  modo  muito  distinto:  para  que  o  ego  seja  punido  pela  instância  censora  do  aparelho

psíquico, por meio do surgimento de um intenso sentimento de culpa e de sintomas neuróticos,

não é necessário que o ato punível seja conhecido pelo agente. É absolutamente despiciendo,

aliás, que o ato sequer tenha sido praticado ou conscientemente querido pelo sujeito.

O superego – sede da moralidade cultural e dos preceitos éticos internalizados – julga

nossos impulsos e desejos primitivos a partir de seu próprio parâmetro elevado de exigência,

independendo  se  tais  desejos  e  impulsos  tenham ou  não  encontrado  qualquer  reflexo  no

mundo fenomênico.  Os conteúdos inconscientes são internamente punidos como se fossem

condutas objetivas, eis que o superego desconhece o princípio penal básico segundo o qual “os

homens são punidos pelo que fazem e não pelo que são”38 (Barros, 2001, p. 85).

Freud  prossegue  em  sua  exposição  acerca  do  criminoso  por  sentimento  de  culpa,

postulando ainda a existência de uma terceira “vantagem” no crime como sintoma neurótico: a

punição institucionalizada  serve  à  necessidade  de autopunição  do sujeito,  sendo,  contudo,

menos  severa  que  a  punição  interna,  que  não  conhece  limites  de  legalidade,  duração  ou

humanidade (Freud, 1916/1996, p. 348).

nossa visão sobre a questão). Mas não é o que basta. Exige-se que nessa liberdade apanhe e concretize as opções
corretas. Junto à liberdade de querer deve achar-se a capacidade de valorar corretamente. Esta, sim, é primordial,
uma vez que sem a correta valoração as decisões humanas não poderiam vir determinadas por normas de dever. O
meio  pelo  qual  se  apreendem  os  conceitos  valorativos  e  se  avaliam  de  antemão  as  próprias  ações  é  a
consciência”.

38 Tal princípio penal recebe o nome de “direito penal do fato” ou “culpabilidade do fato”. Sobre tal princípio,
cita-se Barros (2001, p. 85): “É exigência do Estado democrático de direito a responsabilidade pelo fato, que se
opõe à possibilidade de castigar pelo caráter ou pelo que se é. O princípio da culpabilidade pelo fato deriva do
próprio princípio da legalidade e é uma exigência do respeito devido à dignidade da pessoa humana e ao princípio
da igualdade, na medida em que todos os homens são punidos pelo que fazem e não pelo que são e enquanto suas
ações, e não sua personalidade, podem ser culpabilizadas como desviadas”. O princípio do “direito penal do fato”
ainda traz a cabo a proibição de punição de estados mentais (vontades, desejos, ilações, cogitações e ideações), só
podendo agir o direito penal a partir do momento em que a ideação de um delito encontre reflexo na realidade
material, por meio de condutas. Nesse sentido, cf. Aníbal Bruno (1984, p. 229): “É no pensamento do homem que
se inicia o movimento delituoso e a sua primeira fase é a ideação e resolução criminosa. São os atos internos,
durante os quais, no espírito do agente, surge a idéia do fato punível, toma forma, debate-se no meio de motivos
favoráveis ou contrários, desenvolve-se até a deliberação e propósito final, isto é, até que se firme a vontade cuja
realização objetiva vai constituir o crime. Nesse momento puramente mental, a lei penal não pode alcançá-lo. A
nuda cogitatio é impunível. Pode configurar aquilo que os psicanalistas chamam de criminalidade imaginativa, às
vezes de abundante sentido psicológico, mas que escapa necessariamente à ação da lei penal. Não são idéias, mas
fatos que fazem mover-se o Direito punitivo”.
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Desse modo, é justamente pela circunstância de o fato ser punível que o indivíduo o

pratica ou, em outras palavras, que o indivíduo é inconscientemente determinado a praticá-lo.

Sobre  essa  dinâmica  da  busca  por  punição  institucional  como  forma  de  aliviar  a

punição interna consubstanciada no sentimento de culpa, cita-se Meurer (2005, p. 3):

“Em ‘Criminosos por sentimento de culpa’, [Freud] mostra que há um bom número de
criminosos nos quais se verifica que a culpa antecede ao crime: premido pelo sentimento
de culpa e ameaça  interior  inconsciente,  por parte  do superego,  o  indivíduo comete  o
crime para ser apanhado pela autoridade policial, a instância repressora externa, e assim
ser punido pela lei dos homens, que afinal lhe parece menos dura psicologicamente do que
a lei de talião que vigora no inconsciente”

Um exemplo casuístico bastante interessante que ressoa a formulação teórica freudiana

sobre o crime por sentimento de culpa pode ser observado a partir da descrição de um caso

concreto relativo a um encarcerado examinado por Alvino Augusto de Sá (2011, pp. 158, 161).

No curso de um exame criminológico39 para fins  de progressão ao regime semiaberto,  Sá

39 Conforme bem assevera Sá (2007), o exame criminológico é uma perícia que se debruça sobre o estudo da
dinâmica do ato criminoso isoladamente considerado,  buscando oferecer  um  diagnóstico criminológico e um
conseqüente  prognóstico de  reincidência.  O  exame  criminológico  atém-se  ao  ato  criminoso  como  uma
desfuncionalidade a ser atacada pelo  tratamento penitenciário, relegando ao segundo plano a consideração do
preso como ser humano total. Como perícia, o exame criminológico ainda implica uma ruptura de diálogo entre o
corpo  técnico e  os  encarcerados,  exigida  pela  “relação  hipócrita  de  neutralidade”  ( idem,  p.  207)  a  que está
obrigado  o  perito.  Acerca  da  imprestabilidade  do  exame criminológico,  bem como para  que  se  tenha  uma
dimensão das críticas que se têm feito a esse instrumento, cf. Barros e Junqueira (2010). Nessa esteira, afirmam
os autores: “Não se pode, pelo exame criminológico, buscar prognóstico de prática de crimes, eis que talhado
para elaboração de plano individualizado de execução da pena. Ademais, tamanha é a variedade de crimes e de
circunstâncias criminógenas que torna-se impossível traçar padrão de personalidade que permita tal averiguação”
(idem, p. 3). E prosseguem mais adiante: “E, no mundo real, o que se pode esperar da pena privativa de liberdade
é que, se não reeduque, tampouco deseduque; não pretendendo fazer o preso melhor, tampouco o faça pior; não
podendo ressocializá-lo, que ao menos não o dessocialize. Para tanto, a pena deve ser cumprida da forma mais
digna  possível.  No  entanto,  diante  da  realidade de  superlotação  de  nossos  estabelecimentos  prisionais,  de
abandono e desrespeito aos direitos mais básicos dos presos, tudo que se pode esperar do exame criminológico
(parecer) é que esclareça como o cumprimento da pena fez mal ao preso, quanto o tornou pior. Sabido que quanto
maior o tempo de permanência no cárcere, maior a incorporação de seus valores próprios e a probabilidade de
reincidência, não é admissível que se aja de forma hipócrita e se pretenda que profissionais sérios afirmem que o
preso  não  merece  ter  seu  pedido  deferido  porque  não  está  aproveitando  a  TERAPÊUTICA PENAL. Qual
terapêutica penal? A que o socou com mais vinte pessoas em uma cela na qual cabiam duas? A que o submeteu às
ordens de facção criminosa para obter a proteção que competia ao Estado dar? A que o sujeitou a maus tratos? A
que submeteu sua família à extorsão? A que o obrigou a assumir o porte do que não lhe pertencia, a ficar em
isolamento, sem poder pedir benefício, para, então, ser entrevistado rapidamente por um profissional que nunca
viu e cuja conclusão foi que seu pedido deve ser indeferido porque não está aproveitando a terapêutica pena?
Essa terapêutica penal que não o faz uma pessoa apta a retornar ao convívio social é a mesma que fez os índices
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examinou um indivíduo que havia sido condenado pelo delito de extorsão mediante sequestro

seguida de morte, vitimando uma criança de cerca de seis anos de idade. O sentenciado e um

comparsa  teriam  sequestrado  o  menino  e  exigido  o  resgate,  mas,  independentemente  do

pagamento, acabaram matando o garoto, introduzindo-lhe terra pela boca.

De acordo com Sá, o modus operandi trazia dois aspectos de interesse clínico: “o fato

dos sequestradores terem matado o menino independentemente de receberem o pagamento do

resgate, e a forma particularmente cruel com que o mataram” (idem, p. 158).

Na entrevista, o examinando disse que, quando tinha a idade da vítima, sua mãe teve

outro filho. Segundo ele, o bebê começou a ganhar toda a atenção da mãe, e ele passou a

sentir-se relegado a segundo plano. Algum tempo mais tarde, sentindo-se desconfortável na

casa de sua mãe, mudou-se para a casa de sua irmã mais velha, que havia casado.

Ocorre  que,  pouco  tempo  depois,  sua  irmã  também  teve  um  filho.  Assim,  o

examinando houve por bem deixar a casa de sua irmã e “foi para o mundo”, entrando na “vida

do crime” (idem, p. 159).

Acerca  da  fala  do  examinando,  Sá  chama  a  atenção  para  um  aspecto  que  foi

interpretado  como  uma  evidente  autotraição,  que  denunciava  uma  motivação  psicológica

profunda e inconsciente para o delito (idem, p. 159):

“Defendendo-se em situação de exame, disse ele que jamais teria coragem de praticar um
crime como aquele, pois se lembrava muito bem que, na época em que morava na casa de
sua irmã (um sobrado), às vezes, quando subia ao segundo pavimento, ele via seu sobrinho
dormindo, e  jamais lhe passou pela cabeça fazer algum mal para seu sobrinho.  Bem,
parece ficar claro que, ao dizer isso, seu inconsciente o traiu”.

A par  dessa autotraição,  Sá informa que,  a  partir  da aplicação  de  testes  projetivos

(Psicodiagnóstico  de  Rorschach  e  Teste  de  apercepção  temática),  constatou-se  um

aparecimento pronunciado da figura do rival competidor (idem, ibidem).

de reincidência atingirem 85%!”.
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As conclusões de Sá foram no sentido de que teria havido uma superação insatisfatória

do  triângulo  edípico,  tendo  sido  a  figura  do  pai,  que  sequer  aparecia  no  discurso  do

examinando, o primeiro rival, em relação a quem a hostilidade fora completamente recalcada

e, por essa razão, não verbalizada.

Em um segundo momento, “o triângulo edípico foi transferido para a relação com o

irmão  caçula”  (idem,  p.  159),  em relação  a  quem o  examinando  já  pode  manifestar  sua

hostilidade, assumindo o ciúme que sentiu pela mãe a partir do seu nascimento. Nesse sentido,

sua saída de casa poderia ser interpretada como uma defesa contra essa hostilidade, impedindo

que ela se concretizasse em ato.

Num terceiro momento,  seu sobrinho passou a ser a figura do rival,  sobre quem o

examinando teria deslocado a hostilidade sentida em relação ao seu pai e ao seu irmão. A

existência do sobrinho – mais distante que o pai ou o irmão, mas ainda pertencente ao círculo

familiar – resultou na fuga do examinando, que acabou por ir embora da casa da irmã e “entrar

na vida do crime”.

No caso do sobrinho, contudo, a hostilidade já pôde ser verbalizada, “porém na forma

negativa, a saber, negando-o espontaneamente, sem que lhe fosse perguntado” (idem, ibidem).

O jogo de deslocamentos40 e a existência de um conflito edípico fundamental, atuado

quando da prática do delito, demonstram a possibilidade de interpretação do caso à luz dos

mecanismos  inconscientes  descritos  por  Freud quando da caracterização do criminoso por

sentimento de culpa.

40 Transcreve-se a definição de Laplanche e Pontalis (2001, p. 116) do mecanismo de defesa nomeado como
“deslocamento” por Freud: “Fato de a importância, o interesse, a intensidade de uma representação ser suscetível
de se destacar dela para passar a outras representações originariamente pouco intensas, ligadas à primeira por
uma cadeia associativa”. 
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No caso examinado, entendendo-se corretas as interpretações de Sá, é possível afirmar

que o impulso hostil e a rivalidade que foram atuados na prática do crime, originariamente

surgidos  no  seio  do  romance  familiar  (complexo  de  Édipo),  foram  deslocados,

sucessivamente, à figura do irmão, do sobrinho e da vítima, em relação a quem, ainda que

grave, o crime seria sentido como menos grave que o parricídio ou o fratricídio.

Nesse sentido, o impulso de matar a vítima, ainda que depois de ter sido oferecido o

dinheiro  do  resgate,  consubstanciaria  “a  atualização (experiência  revivida  no  contexto  da

atualidade)  da  figura  do  rival  competidor”,  passando  ao  largo  de  ser  conscientemente

compreendida pelo examinando.

Elaborado o laudo do exame criminológico,  a progressão de regime foi-lhe negada.

Contudo, posteriormente, o examinando chegou a obter livramento condicional41. Sá nos conta

que ele, ao sair do cárcere, casou-se e cumpriu devidamente o período de prova do livramento,

até  que sua esposa  engravidou e  deu à  luz  um filho,  oportunidade  em que o sentenciado

abandonou a família e “se mandou no mundo” (idem, p. 161).

A  par  de  reforçar  a  linha  interpretativa  de  Sá,  os  desdobramentos  da  vida  do

sentenciado propiciaram ao autor uma crítica em relação à estrutura do exame criminológico,

bem como da inserção da psicanálise no cárcere (idem, ibidem):

“Isso não quer dizer em absoluto que tenha voltado para o crime e, muito menos, que
tenha havido uma grande probabilidade de voltar a cometer um crime similar ao anterior.
Não é o simples prognóstico de reincidência que interessa.  O que interessa é que esse
indivíduo se ajustasse em sua vida pessoal. Foi feito o exame criminológico, mas não se
aproveitou absolutamente nada, a não ser para lhe negar o benefício. Não foi aproveitado
para subsidiar qualquer apoio psicológico ao preso, no sentido, ao menos de alertá-lo para
o  tipo  de  relações  que  ele  poderia  vir  a  desenvolver,  principalmente  em  ambiente
familiar”42.

41 Assim Luiz Regis Prado define o instituto do livramento condicional: “O livramento condicional consiste na
liberação do condenado após o cumprimento de parte da sanção penal aplicada em estabelecimento penal, desde
que cumpridamente observados os pressupostos que regem a sua concessão e sob certas codições previamente
estipuladas” (Prado, 2001, p. 674).

42 Outros exemplos casuísticos de delinquência neurótica podem ser vistos nos laudos criminológicos transcritos
na obra de Maranhão (1993, pp. 70-76). Diferentemente do caso narrado por Alvino Augusto de Sá, contudo,
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Esse tipo de preocupação, no sentido da necessidade de consideração da subjetividade

do autor do delito não para fundamentar sua punição, mas para compreendê-lo e auxiliá-lo a

compreender-se, parece também ser compartilhada por Freud.

Ao final de sua análise sobre o criminoso por sentimento de culpa, Freud adverte que

essas  descobertas  acerca  da  “psicologia  do  criminoso”  não  devem  ser  generalizadas,

certamente havendo pessoas que cometem delitos por outras razões. Contudo, Freud postula

que  esse  mecanismo  de  busca  por  punição  é  bastante  comum,  devendo  inclusive  ser

considerado na determinação das leis e das penas (Freud, 1916/1996, p. 348):

“Entre criminosos adultos devemos, sem dúvida, excetuar aqueles que praticam crimes
sem qualquer sentimento de culpa; que, ou não desenvolveram quaisquer inibições morais,
ou, em seu conflito com a sociedade, consideram sua ação justificada. Contudo, no tocante
à maioria dos outros criminosos, aqueles para os quais medidas punitivas são realmente
criadas, tal motivação para o crime poderia muito bem ser levada em consideração; ela
poderia lançar  luz sobre alguns pontos obscuros da psicologia do criminoso e oferecer
punição com uma nova base psicológica” 

O final  de  suas  considerações  sobre  o  criminoso  por  sentimento  de  culpa  deixa  a

desejar, por ser bastante lacônico. Freud não nos diz qual seria sua ideia (ou mesmo se possuía

qualquer ideia mais concreta) no sentido de oferecer à punição uma “nova base psicológica”.

Em todo caso, a abordagem criminológica de linhagem etiológica de Freud, malgrado

ter sido desenvolvida no início do século XX, quando não se questionava o efeito dissuasório

da pena, parece-nos de caráter quase revolucionário.

verifica-se uma inegável superficialidade desses laudos, sem uma efetiva discussão acerca da história de vida dos
examinandos que permita um psicodiagnóstico claro. Esses laudos permitem, por outro lado, desenvolver-se uma
apreciação mais crítica acerca da apropriação do discurso da psicanálise pela criminologia, normalmente utilizado
de forma superficial,  descomprometida ou mesmo leviana, assim como, aliás, quase tudo que diz respeito ao
tratamento dispensado pelo sistema de justiça à pessoa encarcerada.
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O que Freud postula, em suma, é o fato de que a pena (e, portanto, a criminalização de

condutas pelo direito), ao invés de apresentar-se como medida de segurança pública, possui

sim, em muitos casos, um efeito criminógeno.

Ao afirmar que a pena é criminógena e, portanto, que a existência da punição é a causa

do crime, Freud subverte a lógica da criminologia clínica tradicional, sem deixar de lado o

método etiológico43. Em vez de realizar uma apreciação legitimadora do poder punitivo, como

fazia a criminologia da época em uníssono, Freud faz o inverso.

Toda a lógica da criminologia clínica tradicional foi construída a fim de que não se

colocasse em questão a legitimidade do direito e da punição. A causa do crime, assim, deveria

ser buscada no corpo e na mente dos criminosos. O crime – um conceito definitorial,  sem

existência  ontológica  –  ganha,  por  meio  do  discurso  da  criminologia,  uma  materialidade

artificial, que o transporta para dentro do indivíduo selecionado pelo sistema de justiça.

Tal constatação justifica, por exemplo, a afirmação de Garland, no sentido de que a

criminologia é “um saber destinado ao poder” (Garland, 1999, p. 73), vez que é um saber que

foi vetorialmente constituído como instrumento de legitimação de uma forma de dominação.

Levando-se ao limite a formulação freudiana acerca do criminoso por sentimento de

culpa, é possível afirmar que Freud vai contra a orientação legitimadora praticamente uníssona

da criminologia de seu tempo.  Freud desenvolve uma hipótese etiológica na qual,  a rigor,

postula-se que a grande causa da prática de crimes, ao menos para o indivíduo neurótico, é a

própria lei penal44. Logo, a desconstrução da naturalização do conceito de crime acaba por

43 De  acordo  com Sá,  o  paradigma  etiológico  tradicional  da  criminologia,  especialmente  ligado  ao  modelo
médico-psicológico tradicional, é quele que “busca compreender a conduta criminosa através da perquirição e
análise de seus antecedentes” (Sá, 2011, p. 124).

44 Note-se que, nesse ponto, de acordo com o pensamento freudiano, a existência da punição pode facilitar a
opção inconsciente pela prática do ato proibido, tendo-se em vista o desejo inconsciente de punição. Isso não
significa,  por óbvio, que a lei penal esteja na causa da neurose,  bem como não significa que, ainda que não
houvesse punição, o indivíduo neurótico não recorreria ao  acting out, possibilitando o aparecimento de outras
condutas sintomáticas.
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acomodar-se  bem  à  abordagem  freudiana,  na  medida  em  que,  ainda  que  sob  o  enfoque

etiológico,  Freud faz uma apreciação transversa e potencialmente crítica da forma como o

Estado imputa a punição como decorrência da culpa.

Essa abordagem freudiana criteriosa e crítica acerca de um possível encontro entre a

criminologia e a psicanálise, contudo, foi apropriada pelos criminólogos das maneiras mais

variadas  possíveis,  normalmente  sem  nenhum  apego  às  advertências  e  ao  espírito  de

insubmissão ao poder posto demonstrados pelo próprio fundador da psicanálise45.

A título de exemplo, na literatura nacional, cita-se a apropriação da teoria psicanalítica

levada a efeito no famoso compêndio de criminologia de Mayrink da Costa (1980). O autor,

que dedica sua obra a  sobrepor uma grande multiplicidade  de teorias  sobre o crime,  sem

efetivamente  estabelecer  qualquer  diálogo  entre  elas46,  dá  especial  atenção  às  teorias

psicanalíticas,  desenvolvidas  a  partir  do pensamento  de Freud e transportadas  à esfera da

criminologia, sobretudo, pelos trabalhos de Alexander e Reik.

No  entendimento  desse  autor,  relativamente  aos  delinquentes  neuróticos,  que

comporiam grande parte do contingente de criminosos, o ato antissocial seria o resultado de

um conflito  psíquico,  que  tem como  origem um traumatismo  que  se  produz  na  primeira

infância,  ocasião  em  que  “os  instintos  primordiais  infantis  vêm a  colidir  com a  censura

familiar” (Mayrink da Costa, p. 339).

45 Sobre essa insubmissão da psicanálise freudiana às leis de uma sociedade, vale transcrever trecho de artigo de
Guyomard (2007, p. 5): “Para a psicanálise, desde que ela existe, o que quer dizer desde Freud, e com Freud, a
questão  da  diferença  entre  a  Lei  e  as  leis  está  no  cerne  de  suas  preocupações.  E  isso  de  uma  maneira
extremamente evidente e simples: se se pretende e se sustenta que a psicanálise não é normativa, e que portanto
não está  a  serviço do poder,  das instituições  e  suas  diferentes  famílias,  então  ela  relativiza as  leis.  Ela não
estabelece como norma e como critério de cura a adaptação às leis de uma sociedade. Muito pelo contrário,
podemos dizer que, se uma ciência mostrou que a adaptação às leis de uma sociedade era um sinal de doença,
que, sob certos aspectos, isso custava muito caro, essa ciência foi a psicanálise”.

46 Em Shimizu (2011a), tivemos a oportunidade de fazer uma crítica, especialmente a partir da obra de Mayrink
da Costa, à “multiplicidade das teorias sobrepostas”, que constituem uma constante no pensamento criminológico
clínico no Brasil.



67

Mayrink da Costa afirma que, para os autores da “escola freudiana”, o ato antissocial

seria fruto de uma encarnação imperfeita do superego (idem, p. 299). No “homem normal” a

formação da instância psíquica censora na solução do pacto edípico seria saudável, ao passo

que  o  homem  delinquente  “fracassa  no  processo  de  adaptação  mais  ou  menos  intenso,

transformando em ações seus impulsos naturais inadaptados” (idem,  ibidem). Tais impulsos

antissociais, em indivíduos não-criminosos, seriam sublimados ou reprimidos pelo ego diante

da imposição de um superego bem constituído.

Por certo,  tal  aproximação pretensamente psicanalítica  perfaz interpretação bastante

reducionista e, inclusive, equivocada da teoria preconizada por Freud. Não se pode relacionar

de plano, por mais tentador que pareça, uma suposta predisposição criminal a um superego

deficitário.

Aliás, a linha divisória entre o criminoso e o não-criminoso, que transparece da leitura

de Mayrink da Costa, foi justamente o ponto contra o qual a psicanálise freudiana primeiro se

insurgiu quando voltou seus olhos para a questão criminal.

Ademais, o quadro da neurose, conforme já mencionado, surge na hipótese em que a

instância administradora da psique – o ego – não consegue elaborar uma resposta adequada às

demandas opostas da instância primitiva e do superego47. Nesse sentido, a neurose é fruto,

sobretudo,  da  repressão  e  do  recalque,  consequências  de  um superego  ferrenho.  Por  esse

motivo, trata-se de contrassenso afirmar que a delinquência neurótica estaria relacionada a um

47 Sobre a dinâmica geral das neuroses, cf. Fenichel (1981, p. 17): “Nas psiconeuroses, alguns impulsos foram
bloqueados;  a  conseqüência  é  um estado  de  tensão  e,  afinal,  algumas  ‘descargas  de  emergência’,  as  quais
consistem, em parte, numa inquietação inespecífica e elaborações respectivas; em parte, em fenômenos muito
mais específicos, que representam as descargas involuntárias distorcidas daqueles próprios impulsos instintivos
que tiveram sua descarga normal interditada. Temos, assim, pois, nas psiconeuroses, primeiramente, a defesa do
ego contra um instinto; depois, um conflito entre o instinto que luta por descarregar e as forças defensivas do ego;
em seguida,  um estado  de  represamento  e,  por  fim,  os  sintomas  neuróticos,  ou  seja,  descargas  distorcidas,
resultando do estado de represamento – um compromisso entre forças adversas. O sintoma é o único passo deste
desenvolvimento  que  vem a  tornar-se  manifesto;  o  conflito,  sua  história  e  a  significação  dos  sintomas  são
inconscientes”. Laplanche a Pontalis (2001, p. 296) definem neurose da seguinte forma: “Afecção patogênica em
que os sintomas são a expressão simbólica de um conflito psíquico que tem raízes na história infantil do sujeito e
constitui compromissos entre o desejo e a defesa”.
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caráter deficitário do superego, visto que a aproximação com a teoria psicanalítica nos leva à

conclusão exatamente contrária.

Nesse sentido, conforme afirma Baratta,  ao referir-se à criminologia psicanalítica,  a

delinquência,  no  neurótico,  não  se  deve  à  fraqueza  de  suas  censuras  internas,  mas,  ao

contrário, deve-se “à satisfação da necessidade inconsciente de punição que impele a uma ação

proibida” (Baratta, 2002, p. 51).

Além  do  mais,  não  se  pode  olvidar  a  necessária  ressalva  no  sentido  de  que  a

delinquência neurótica, apesar do que afirmou Mayrink da Costa (1980, p. 339), não pode ser

tomada como forma genérica de criminalidade.

É inegável que muitos crimes – especialmente os relacionados a questões patrimoniais

em  uma  sociedade  capitalista  extremamente  desigual  –  não  remontam  precipuamente  a

conflitos intrapsíquicos derivados de uma solução inadequada do conflito edípico primordial,

mas  sim  de  conflitos  sociais,  gerados  pela  precariedade  da  sociedade  em  satisfazer

necessidades materiais e psíquicas realísticas de grandes contingentes de pessoas.

A partir  de sua experiência  na seara específica da criminologia clínica,  Sá (2007a)

postula a possibilidade de leitura do ato criminoso como uma expressão de conflitos. Nessa

linha, ele afirma que o crime pode trazer à tona dois tipos ideais de respostas a conflitos: i) o

delito  pode  consubstanciar  uma  resposta  irrealística,  eis  que  consubstanciada  em  uma

atualização  sintomática  de  um conflito  intrapsíquico  mal  elaborado,  ou  ii)  o  delito  pode

constituir uma tentativa de resposta realística, aflorada a partir de um conflito interindividual,

como a precariedade e a necessidade material48.
48 Sobre a compreensão da conduta criminosa como expressão de conflitos interindividuais e intraindividuais, cf.
Sá  (2007a).  Nas  palavras  do  autor:  “Na  primeira  hipótese,  o  conflito  fundamental  não  é  satisfatoriamente
superado, fixando-se o filho (ou ambos, pais e filho) em relações infantis de domínio-submissão e rivalidade e em
formas  não  construtivas  (por  parte  do  filho)  de  lutar  pela  própria  emancipação.  As  respostas  tendem  a  se
circunscrever mais pelo ato e menos pelo pensamento e reflexão, tendem a ser irracionais, destrutivas e nem
sequer se orientam pela busca dos objetivos legítimos. Dos conflitos fixados nas primitivas experiências mal
resolvidas da infância resultam padrões de resposta para conflitos futuros,  no contexto social  amplo. Nesses
casos,  o  crime  será  expressão  de  conflitos  predominantemente  intra-individuais.  As  respostas  do  indivíduo
tendem  a  ser  mais  profundamente  desajustadas,  desviadas  até  mesmo  quanto  aos  objetivos  legítimos  e
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Assim, ainda que não negue que a fixação em conflitos primitivos possa se expressar

pela via do crime, como já havia postulado Freud, Sá alerta para o fato de que a categoria de

crime não se pode reduzir à categoria da neurose, eis que, na maior parte das vezes, o crime

expressa precipuamente uma resposta a conflito interindividual, impulsionado pela história de

marginalização social do indivíduo, o que de forma alguma pode ser reduzido a considerações

acerca da infância do autor do crime ou de suas relações com seus pais, sob pena de tornar-se a

criminologia clínica um saber alienante acerca da opressão que permeia a estrutura social:

“A conduta  socialmente  desviada  não  supõe  a  fixação  em  conflitos  primitivos,  não
superados,  mas uma inabilidade na solução dos conflitos oriundos do convívio com a
sociedade, com a cultura, com a civilização, num contexto em que se reeditam as relações
de  domínio,  de  poder,  de  exclusividade  de  certos  direitos.  Essa  inabilidade  provém,
predominantemente,  de  uma  história  de  marginalização  escolar  e  social  da  qual  o
indivíduo foi vítima, pela qual ele sofre um processo de deterioração e se tornou mais
frágil  perante  o sistema penal  e  punitivo e,  consequentemente,  foi  criminalizado pelas
normas seletivas do mesmo” (idem, pp.   58-19).

A  partir  dessas  contatações,  não  se  nega  que  Freud  possa  ter  superestimado  a

delinquência  neurótica  ao  mencionar  que  tal  modelo  corresponderia  à  maioria  dos  casos

(Freud, 1916/1996, p. 348), afirmação que não consegue encontrar justificação empírica, salvo

se todo o  universo  da  pesquisa  reduzir-se  aos  indivíduos  que busquem voluntariamente  a

clínica psicanalítica.

Contudo,  Freud faz a  ressalva  de  que um número mais  ou menos  considerável  de

crimes não encontra explicação a partir  do modelo da delinquência neurótica prenunciado,

havendo casos em que não há efetivo sentimento de culpa a impulsionar o delito, mas sim,

hostilidade em relação às normas sociais. Nesses casos, os indivíduos, “em seu conflito com a

sociedade, consideram sua ação justificada” (idem, ibidem).

originalmente perseguidos: o direito à identidade, à vida, à autonomia, à expansão do ‘eu’. O que permanece é
tão-somente o de descarga das tensões geradas por conflitos arcaicos e não resolvidos. Na segunda hipótese, das
soluções satisfatórias, sem fixação no conflito fundamental, o conflito é satisfatoriamente resolvido, graças a uma
saudável participação de ambas as partes, o que proporcionará uma emancipação igualmente saudável do filho e,
da parte  dos pais,  a  descoberta  também saudável  de  que o filho tem sua identidade  própria e  seus direitos
inalienáveis. As respostas tendem a ser mais refletidas e mediadas pela simbolização. Nesses casos, o crime será
expressão de conflitos predominantemente interindividuais” (idem, p. 58).
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Essa colocação, extraída do texto freudiano de 1916 sobre o criminoso por sentimento

de culpa,  parece adiantar  as concepções  que Freud desenvolveria  mais  tarde,  ao tecer  sua

crítica radical à cultura, especialmente em “O futuro de uma ilusão” (Freud, 1927/1996) e “O

mal-estar na civilização” (Freud, 1930/1916).

Esse  tipo  de  delinquência,  produto  da  hostilidade  nutrida  contra  as  normas  da

sociedade, que no texto de 1916 era visto como residual, parece passar a constituir a regra nos

textos sociais que Freud escreve já no final de sua vida.

Ao voltar seus olhos para as normas da civilização, Freud reconhece a marginalização

de classes  volumosas  de  pessoas,  em relação  a  quem as  regras  da  sociedade  teriam sido

simplesmente impostas, sem em nada favorecê-las.

Essas classes de pessoas – os estranhos, os excluídos – ostentaria contra a civilização

uma hostilidade grosseira, que teria o condão de ocultar a hostilidade mais sutil que as classes

mais abastadas inconscientemente nutrem contra a enorme repressão pulsional que se afigura

como preço da vida em sociedade:

“Se nos voltarmos para as restrições  que só se aplicam a certas  classes  da sociedade,
encontraremos um estado de coisas que é flagrante e que sempre foi reconhecido. É de
esperar que essas classes subprivilegiadas invejem os privilégios das favorecidas e façam
tudo o que podem para se liberarem de seu próprio excesso de privação. Onde isso não for
possível,  uma  permanente  parcela  de  descontentamento  persistirá  dentro  da  cultura
interessada, o que pode conduzir a perigosas revoltas. Se, porém, uma cultura não foi além
do ponto em que a satisfação de uma parte e de seus participantes depende da opressão da
outra parte,  parte  esta  talvez maior  -  e  este  é  o caso  em todas as  culturas  atuais -,  é
compreensível que as pessoas assim oprimidas desenvolvam uma intensa hostilidade para
com uma cultura  cuja  existência  elas  tornam possível  pelo  seu  trabalho,  mas de  cuja
riqueza não possuem mais do que uma quota mínima. Em tais condições, não é de esperar
uma internalização das proibições culturais entre as pessoas oprimidas. Pelo contrário, elas
não estão preparadas para reconhecer essas proibições, têm a intenção de destruir a própria
cultura e, se possível, até mesmo aniquilar os postulados em que se baseia. A hostilidade
dessas classes para com civilização é tão evidente, que provocou a mais latente hostilidade
dos estratos sociais mais elevadas passíveis de serem desprezados. Não é preciso dizer que
uma civilização que deixa insatisfeito um número tão grande de seus participantes e os
impulsiona à revolta, não tem nem merece a perspectiva de uma existência duradoura”
(Freud, 1927/1996, pp. 21-22).
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Assim, o pensamento freudiano coloca-se como ferramenta teórica crítica da sociedade

de classes e da exploração social. A própria ideia de propriedade privada, principal alvo de

crítica  do  pensamento  marxista,  é  vista  por  Freud  como  um forte  instrumento  do  “amor

humano à agressão”, ainda que ele seja descrente no fato de que sua mera abolição pudesse

erradicar o mal-estar que permeia a civilização (Freud, 1930/1996, p. 118).

De todo modo, é certo que o reconhecimento de que as normas sociais são injustas e

opressoras constituiu uma correção de rota no pensamento freudiano. Se, em 1916, ao tratar do

criminoso  por  sentimento  de  culpa,  Freud  assumia  uma  criminalidade  socialmente

condicionada como exceção,  ao expandir seu pensamento sobre a cultura,  essa posição de

hostilidade entre classes sociais e as regras da civilização passam a ser vistas como regra.

Nesse diapasão, o pensamento de Alvino Augusto de Sá, ao diferenciar o crime como

expressão  de  conflitos  intrapsíquicos  (fixações  no  conflito  fundamental  edípico)  ou

interindividuais (decorrentes da própria desfuncionalidade das normas sociais em impedir a

opressão  dos  marginalizados),  parece  alinhar-se  novamente  ao  pensamento  freudiano,  em

relação ao qual tal diferenciação já poderia ser extraída a partir de uma leitura integrada da

obra.

De todo modo,  como já aventado,  a apreciação acerca da concepção criminológica

etiológica  no  pensamento  freudiano  nos  permite  afirmar  que  ele  se  recusou,  de  forma

veemente,  a traçar uma linha divisória entre o criminoso e o não-criminoso, indo contra o

pensamento  criminológico  dominante  ao reconhecer  que,  na psicologia  do crime,  estão as

mesmas repressões e os mesmos conflitos encontrados na “clínica dos cidadãos de bem”.

Conforme já exposto, contudo, a apropriação que, em geral, os criminólogos clínicos

fizeram da psicanálise ignorou esse pressuposto básico, distorcendo o discurso freudiano para
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que esse coubesse na ânsia que a criminologia ostentou, desde seu surgimento, de legitimar a

qualquer custo o exercício da violência por parte do sistema penal49.

2.3.    O sistema penal em “Totem e tabu”50

Em 1913, vem à luz “Totem e tabu” (Freud, 1913/1996), obra que constituiria a base de

todo o pensamento social freudiano que se seguiria. O livro é composto de quatro ensaios, nos

quais Freud pretende valer-se de suas investigações psicanalíticas a fim de fornecer hipóteses

explicativas acerca de questões antropológicas envolvendo os motivos da sociabilidade entre

os  homens,  bem  como  da  elaboração  e  aplicação  das  normas  que  surgem  no  seio  das

sociedades humanas.

O primeiro ensaio, denominado “O horror ao incesto” (idem, pp. 21-35), ocupa-se em

catalogar diversos relatos etnográficos, a fim de demonstrar que a proibição do incesto é a

norma mais fundamental presente em todas as comunidades humanas.

Nas “tribos primitivas”51 estudadas por Freud, a proibição do incesto estaria na base da

formação  de  clãs  totêmicos,  descendentes  de  uma  mesma  entidade  na  crença  de  seus

49 Acerca da criminologia positivista e seu papel central na expansão e legitimação do direito penal, por meio da
“ontologização” do crime, cf. Batista (2012, pp. 45-46): “No positivismo, o delito é um ente natural (paradigma
atualizado pelas neurociências e suas publicações apologéticas). O determinismo biológico se contrapõe à ideia
liberal  de responsabilidade moral.  O importante é  ‘estudar’ o  autor  do delito e  classificá-lo,  já  que o delito
aparece aqui como sintoma da sua personalidade patológica,  causada pelos mesmos fatores  que produzem a
degenerescência.  Se o liberalismo revolucionário tratava de limitar o poder punitivo absolutista,  aqui a pena
encontrará um caudal de razões para expandir-se; as estratégias correcionalistas se revestirão de características
curativas, reeducativas, ressocializadoras, as famigeradas ideologias ‘re’. A natureza criminal fará com que elas
também se expandam temporalmente, voltem a ser indeterminadas. Afinal, o fenômeno criminal seria um dado
ontológico pré-constituído”.

50 A exposição  das  teses  centrais  constantes  de  “Totem  e  tabu”  constituem,  neste  trabalho,  em  boa  parte,
transcrições de exposição similar feita em Shimizu (2011b pp. 182-187).

51 As  referências  a  “tribos”  e  à  primitividade  de  comunidades  humanas  são  decorrentes  da  concepção
evolucionista de antropologia que era vigente à época da publicação de “Totem e tabu”. Assim, nesse aspecto, é
essencial que a leitura do texto freudiano seja feita levando-se em conta o contexto histórico no qual foi escrito.



73

componentes. A formação desses clãs teria como principal objetivo a evitação da endogamia, o

que seria uma derivação do horror ao incesto.

Esse papel fundamental da proibição do incesto nas comunidades humanas elevaria o

incesto à categoria de “tabu”, ou seja, algo revestido de tamanho horror, a ponto de tornar-se

um elemento cuja própria menção seria proibida. Simultaneamente, a relação do sujeito com o

“tabu” dar-se-ia de modo ambivalente, reconhecendo-se seu caráter secretamente desejado e

contagioso.

O tabu, como primeira proibição humana, estaria na base das regras de conduta que

conformam qualquer  sociedade52,  de  modo  que,  no  segundo ensaio,  denominado  “Tabu  e

ambivalência emocional” (idem, pp. 37-86), Freud recorrerá aos estudos antropológicos de seu

tempo  para  delinear  a  categoria  do  tabu,  entendendo-o como um conceito  essencialmente

ambivalente do ponto de vista emocional. O tabu original, consubstanciado na proibição do

incesto, seria o molde sobre o qual estaria erigido todo o sistema de proibições e regras de

conduta das sociedades tradicionais abordadas.

Nesse sentido, a categoria do tabu poderia ser vislumbrada no tratamento dos inimigos,

dos  mortos  e  dos governantes,  que reúnem em si,  simultaneamente,  elementos  sagrados e

impuros, sendo alvo, concomitantemente, de inveja e hostilidade nas comunidades estudadas.

É nesse contexto que Freud afirma que os primeiros sistemas penais humanos podem

ser remontados ao tabu (Freud, 1913/1996, p. 38), na medida em que as regras de conduta

observadas, bem como a legitimidade da punição, encontram seu antecedente na proibição do

incesto, elemento que, segundo a psicanálise, seria o epicentro possibilitador da sociabilidade

humana e da inscrição do indivíduo na cultura.

52 A ideia de que a proibição do incesto estaria na base da formação das sociedades humanas foi, a seu modo,
absorvida pelo discurso antropológico, mormente a partir da abordagem estruturalista de Lévi-Strauss em “As
estruturas elementares do parentesco” (Lévi-Strauss, 1982).
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O terceiro ensaio, intitulado “Animismo, magia e onipotência de pensamentos” (idem,

pp. 87-108) dedica-se ao estudo dos registros etnográficos que dão conta de demonstrar que

visão  da  natureza  e  do  universo  das  “tribos  primitivas”  estudadas  teria  como  tônica  o

povoamento do mundo com “inumeráveis seres espirituais, benevolentes e malignos” (idem, p.

87). O animismo e o pensamento mágico dessas comunidades tradicionais, portanto, seriam

uma chave simbólica para a investigação psicanalítica dos fenômenos sociais.

Freud aponta que o pensamento mágico seria observável, em grande medida, também

no indivíduo inserido na civilização ocidental contemporânea, sobretudo como reminiscências

de um vivido infantil, sendo próprio das crianças a realização alucinatória dos desejos (idem,

pp. 94-96). O pensamento mágico, na clínica das neuroses, aparece de forma mais clara na

neurose obsessiva, sendo que Freud, a partir da prática clínica, passou a enxergar um evidente

paralelismo entre as fórmulas e repetições constitutivas do sintoma obsessivo e o ato sexual

interditado53.

O animismo e o pensamento mágico, assim, bem como a existência, nas comunidades

tradicionais,  de  uma  gama  de  proibições  sem  genealogia  (tabus),  elementos  ligados

intimamente ao horror do incesto e do parricídio, parecem apontar para uma verdade oculta

que se encontra subjacente à própria existência das sociedades humanas. É com base nesses

indícios que “Totem e tabu” trará à luz, em seu derradeiro ensaio, uma hipótese filogenética de

compreensão da sociabilidade humana e das regras sociais.

53 Nesse sentido, cita-se trecho do ensaio: “Os atos obsessivos primários desses neuróticos são de um caráter
inteiramente mágico. Se não são encantamentos,  são, no mínimo, contra-encantamentos,  destinados a manter
afastadas as expectativas de desgraça com que a neurose geralmente começa. Sempre que consegui penetrar o
mistério, descobri que a desgraça esperada era a morte. Schopenhauer disse que o problema da morte se encontra
no começo de toda a filosofia e já vimos que a origem da crença em almas e demônios, que constitui a essência
do animismo, remonta à impressão que é causada nos homens pela morte. É difícil ajuizar se os atos obsessivos
ou protetores  executados  pelos  neuróticos  seguem  tal  similaridade  (ou,  segundo  seja  o  caso,  do  contraste);
porque, via de regra, devido às condições predominantes da neurose, foram deformados pelo seu deslocamento
para algo muito insignificante,  alguma ação que, em si própria, é da maior trivialidade. Também as fórmulas
protetoras  das neuroses  obsessivas encontram sua contrapartida nas  fórmulas da magia.  É possível,  contudo,
descrever o curso de desenvolvimento dos atos obsessivos: podemos mostrar como eles começam por serem tão
afastados quanto possível de qualquer coisa sexual – defesas mágicas contra desejos malignos – e como terminam
por serem substitutos do ato sexual e das imitações mais próximas possíveis dele” (Freud, 1913/1993, p. 98).
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A verdadeira inovação da obra, portanto, que propiciaria a abertura de todo um campo

de investigação psicanalítica sobre os fenômenos sociais, aparece no quarto ensaio, chamado

“O retorno do totemismo na infância” (idem, pp. 109-162).

Nesse  ensaio,  Freud  formula  uma  hipótese  filogenética  que  se  coloca  como  mito

fundador do campo social e, simultaneamente, como ponto nodal no processo de constituição

da psique humana. Trata-se da hipótese que ficou conhecida como o “mito do pai da horda”.

Esse  mito  teria  o  condão  de  explicar  a  constituição  da  humanidade  da  forma  como  a

conhecemos, focando-se nos eventos que marcariam a transição de uma “horda primeva” para

as comunidades humanas regradas pelas prescrições normativas54.

Grosso modo, pode-se mencionar que a horda primeva foi descrita por Freud como

uma situação na qual o aglomerado humano primitivo seria liderado por um pai primevo, que

exercia o poder sobre todos os outros indivíduos, reprimindo-lhes a vazão aos instintos sexuais

e negando aos  filhos  o acesso às  mulheres.  O pai  narcísico  expulsava  da horda os  filhos

conforme eles cresciam, mantendo assim seu domínio sobre a horda. 

Em  determinado  ponto,  os  filhos  expulsos  descobriram-se  identificados  pelo  ódio

relativo à extrema recusa que lhes era imposta e passaram a conspirar contra o pai, até então

sentido como onipotente. A conspiração levou à rebelião e ao assassinado do pai da horda. A

morte foi celebrada com uma refeição, nas quais os filhos devoraram o corpo do pai morto,

atuando no sentido da introjeção de sua onipotência.

Com  a  posterior  reflexão,  ínsita  às  ideias  de  evolução  e  maturidade,  os  homens

desenvolveram  um  sentimento  de  culpa  em  relação  a  esse  crime  original.  A  reflexão

54 As hipóteses de Totem e tabu, dentre as quais o mito do pai da horda, foram recebidas pelos antropólogos de
forma bastante negativa, como fantasiosas e cientificamente inconsistentes. Para um panorama dessas críticas, cf.
Kroeber (1920).  Vinte anos depois de seu primeiro artigo, criticando as hipóteses de  Totem e tabu,  contudo,
Kroeber  voltou  à  temática,  em  novo  trabalho,  no  qual  reconhece  que,  ainda  que  continue  considerando
infundadas historicamente as hipóteses do livro, a aproximação entre psicanálise e antropologia levada a cabo por
Freud é valiosa no sentido de facilitar a compreensão da psicologia humana que subjaz a história da civilização
(Kroeber, 1939).
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possibilitou  a  percepção  de  que,  apesar  de  odiado,  o  pai  também era  amado  e  admirado.

Assim, o remorso propiciado por essa violência fundamental humanizante estaria na raiz das

duas interdições edípicas fundamentais: o incesto e o parricídio.

Os  filhos,  acometidos  pela  culpa,  reviveram  o  pai  totêmico  institucionalizando  e

internalizando  as  proibições  a  que  eram submetidos  anteriormente  ao  seu assassinato,  em

tentativa  simbólica  de  anulação  do  próprio  ato55.  Assim,  o  pai  morto  passou  a  ser  mais

poderoso em suas proibições que quando vivo56.

O assassinato do pai primevo é o antecedente das interdições morais e dos sistemas

sociais. É, também, o ponto de estruturação da psique humana e a origem do modelo familiar,

que, de certo modo, reedita a horda em suas estruturas tradicionais de poder57.

O mito do pai da horda denota o fato de que é o assassinato do pai que marca o ponto

de transição na formação do que entendemos por humanidade. O esquecimento do assassinato,
55 A “anulação” constitui um mecanismo de defesa do ego, definido por Fenichel (1981, p. 142) como a atitude de
quem “faz  alguma coisa  positiva que,  real  ou magicamente,  é  o  contrário  daquilo que,  na  realidade  ou  na
imaginação, se fez antes”.

56 Sobre o mito do pai da horda, vale transcrever trecho da obra de Freud (1913/1996, pp. 146-147): “Odiavam o
pai, que representava um obstáculo tão formidável ao seu anseio de poder e aos desejos sexuais: mas amavam-no
e  admiravam-no  também.  Após  terem-se  livrado  dele,  satisfeito  o  ódio  e  posto  em  prática  os  desejos  de
identificarem-se com ele, a afeição que todo esse tempo tinha sido recalcada estava fadada a fazer-se sentir e
assim o fez sob forma de remorso. Um sentimento de culpa surgiu, o qual, nesse caso, coincidia com o remorso
sentido por todo o grupo. O pai morto tornou-se mais forte do que o fora vivo – pois os acontecimentos tomaram
o curso que com tanta frequência os vemos tomar nos assuntos humanos ainda hoje. O que até então fora interdito
por sua existência real foi doravante proibido pelos próprios filhos, de acordo com o procedimento psicológico
que nos é tão familiar nas psicanálises, sob o nome de ‘obediência adiada’. Anularam o próprio ato proibindo a
morte do totem, o substituto do pai; e renunciaram aos seus frutos abrindo mão da reivindicação às mulheres que
agora  tinham sido  libertadas.  Criaram assim,  do  sentimento  de  culpa  filial,  os  dois  tabus  fundamentais  do
totemismo, que,  por essa razão,  correspondem inevitavelmente  aos dois  desejos reprimidos do complexo de
Édipo. Quem quer que infringisse esses tabus tornava-se culpado dos dois únicos crimes pelos quais a sociedade
primitiva se interessava”.
 
57 Segundo Enriquez (2007, pp. 18-19), o assassinato real do pai, ato extremo da negação pura e simples do poder,
é uma transgressão fracassada. Em suas palavras: “Ao matar o pai, os filhos se perdem na culpa e são levados a
divinizá-lo. Fazendo isso, eles reforçam o poder do pai, seu caráter sagrado, intocável, senhor dos interditos. Já
vimos que o pai permanece como ‘objeto de temor e veneração’ e que os filhos, por sua vez, continuarão tentando
se transformar em ‘pai’. É uma busca sem fim, pois eles não chegarão a ser ‘reconhecidos’ como tais, tendo
assassinado o pai. Ao matar o pai, perde-se para sempre a possibilidade de reconhecimento, cujo caminho passa
pelo ser do outro. A verdadeira transgressão é a criação de um mundo novo, de um eu dinâmico”.
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que subsiste apenas como reminiscência filogenética, e a renúncia (na medida do possível) à

violência  –  decorrência  da  culpa  em  relação  à  violência  fundamental  –  são  a  base  da

humanização, levando à conclusão aparentemente paradoxal de que, na psicanálise, o conceito

de “humano” é uma derivação do assassinato, ou seja, da própria negação do humano (Fédida,

1996, pp. 25-63).

A existência dessa reminiscência filogenética do terror e da violência esquecida – ou

uma  reminiscência  de  alhures,  na  dicção  de  Zygouris  (1998)58 –  explicaria  as  sucessivas

revivências da experiência da horda primeva, na forma de remodelações e de modo sempre

imbuído de ambivalência emocional, como nos cultos religiosos e em outras manifestações

sociais59,  nas  quais  se  celebra  o  líder  assassinado,  expiando-se  o  sentimento  de  culpa,  e

simultaneamente reafirma-se a própria independência, confirmando-se o assassinato60.

58 Faz-se referência, aqui, a um interessante texto de Radmila Zygouris (1998) acerca da xenofobia, no qual o
medo do diferente,  do estrangeiro,  que leva à hostilidade,  é  compreendido  como uma manifestação  de uma
ameaça precoce acerca de um terror fundamental, ora vinculado, no presente trabalho, à reminiscência do horror
ao pai da horda, uma reminiscência de “alhures”, eis que não constitui algo resgatável apenas a partir da história
do indivíduo, ou seja, de sua ontogênese. O “estrangeiro sem nome”, portanto, é colocado defensivamente na
posição do outro de alhures, de forma que o desconhecimento transforma o receio do desconhecido de “outrora”
no terror do desconhecido de “alhures”. Nesse sentido: “O que a imagem de si não pode captar em seu efeito
pacificador e narcísico, vem fazer imagem fora de si no medo do rosto do outro ainda não dominado pelo hábito
ou pelos nomes familiares. O familiar cobre com o mesmo véu a alteridade e si próprio. Se a agressividade (o
ataque) e o medo (a fuga) estão ligados entre si na suposição de uma ameaça, a angústia tem, em princípio, outro
destino. É ela, no entanto, que, desconhecida em sua natureza, constituirá o soco do ódio do outro na ausência de
qualquer ameaça” (idem, p. 201).

59 Nesse  sentido,  cf.  a  abordagem  freudiana  do  sistema  religioso  judaico-cristão,  realizada  em  Moisés  e  o
Monoteísmo  (Freud,  1939/1996). Outra forma de revivência da horda primeva foi descrita por Freud em sua
formulação acerca da psicologia das massas (Freud, 1921/1996). A experiência da massa, para Freud, constituiria,
do  ponto  de  vista  filogenético,  uma tentativa  inconsciente  de  anulação  do  assassinato  do  pai,  por  meio  da
identificação  introjetiva  com a figura  do líder,  colocado no lugar  do ideal  do ego  na dinâmica psíquica  do
membro da massa. Isso explicaria a obediência cega que marca essas manifestações, condição para o afloramento
de regimes totalitários.

60 A hipótese da horda primeva, relatada por Freud e baseada nas ideias de Darwin, é vista por muitos como uma
mera alegoria, representativa de uma realidade psíquica, não social. De acordo com Freud, contudo, aponta-se
uma grande possibilidade de que o assassinato de um líder primevo tenha efetivamente ocorrido, dado que, para o
homem primitivo, “é antes  o ato que constitui  um substitutivo do pensamento” (1913/1996,  p.  162).  Para a
investigação psicanalítica, no entanto, a ocorrência no plano fático do mito não se afigura como elemento de
importância, visto que tal investigação centra-se em realidades psíquicas.
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Uma observação que se impõe, ao considerar-se a influência psicológica da hipótese da

horda primeva na sociedade atual, é a necessidade de que se pressuponha a existência de uma

mente coletiva,  “que torna possível negligenciar as interrupções dos atos mentais  causadas

pela extinção do indivíduo”, vez que, sem tal pressuposição, “a psicologia social não poderia

existir” (Freud, 1913/1996, p. 159).

Com efeito, a questão da existência de “protofantasias” ou reminiscências psíquicas

filogenéticas,  entendidas  como  “resíduos  da  história  da  civilização  humana”  (Freud,

1918/1996,  p.  125),  é  admitida  por  Freud  inclusive  como  chave  para  análise  de  casos

clínicos61. O próprio complexo de Édipo seria, assim, um desses “esquemas filogeneticamente

herdados” (idem, ibidem). 

O mito do pai da horda, desse modo, constitui a reminiscência fundamental sobre a

qual  repousa  o conceito  de  humano  para  a  psicanálise,  sendo o elemento  que confere  ao

complexo de Édipo sua universalidade.

Ademais, conforme já mencionado,  Totem e tabu contém a chave para o pensamento

social freudiano, o que se coloca de forma radical e sombria, “fazendo a humanidade nascer

de um crime cometido em conjunto, crime do qual a humanidade não pode jamais se liberar”

(Enriquez, 1999, p. 29). A culpa que advém desse crime fundamental permeia, assim, a cultura

e a civilização, sendo indissociável do conceito de “humano”.

61 Sobre a importância da filogênese no trabalho de análise, cita-se a análise clínica do caso do “Homem dos
lobos”, no qual Freud introduz o complexo de Édipo e a cena primária como “protofantasias”, presentes a título
de reminiscência filogenética na psique humana: “Restam dois problemas, dentre os muitos que o caso levanta, os
quais me parecem merecer um destaque especial. O primeiro relaciona-se com os esquemas filogeneticamente
herdados, que, como as categorias da filosofia, dizem respeito ao trabalho de ‘situar’ as impressões originadas da
experiência real. Inclino-me a assumir o ponto de vista de que são resíduos da história da civilização humana. O
complexo de Édipo, que compreende a relação  da criança  com os pais é um deles  – é,  na verdade,  o mais
conhecido membro da classe. Sempre que as experiências deixam de ajustar-se ao esquema hereditário, elas se
remodelam na imaginação – um processo que poderia,  com muito proveito, ser seguido detalhadamente.  São
precisamente tais casos que se destinam a convencer-nos da existência do esquema. Muitas vezes conseguimos
ver o esquema triunfar sobre a experiência do indivíduo...” (Freud, 1918/1996, p. 125).
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Essa culpa coletiva e inconsciente,  oriunda de um assassinato esquecido, é temática

que  se  tornará  uma  constante  na  obra  freudiana,  culminando  na  concepção  de  cultura

externada  em  O  mal-estar  na  civilização  (Freud,  1927/1996).  O  mal-estar  afasta  a

possibilidade de felicidade na civilização, sendo a culpa, ao lado das hostilidades ambientais, o

fator que se coloca na gênese da cultura.

Ocorre que, como bem asseveram Endo e Souza (2009), se a enunciação do crime

fundamental em “Totem e tabu”  força a psicanálise a uma concepção sombria do humano,

assolado por uma culpa inarredável,  é também a enunciação do mito do pai da horda que

introduz, desde uma perspectiva coletiva,  a temática da responsabilidade e da resistência à

tirania.

Nesse sentido:

“Mas,  o  que é o mal-estar,  termo tão propalado  após Freud?  Trata-se da  impossibilidade  de
encontrar  e  ocupar  um lugar  plenamente  satisfatório  onde  reinaria  a  absoluta  harmonia  e  a
completa satisfação. Somos os autores do parricídio e, como tal, criminosos. O pai foi sacrificado
em benefício dos irmãos e por isso a culpa é de todos e de cada um deles. O crime é coletivo, mas
a culpa se inscreve e reside na experiência singular do sujeito. Essa escolha, que culminou com o
assassinato do pai, mas que principiou com uma resistência à tirania, tem sua origem num desejo
sobre  o qual  não  se pode negar  a  responsabilidade.  O desejo  que  a  escolha  veicula  implica
necessariamente em responsabilidade coletiva, sendo a responsabilidade uma forma sublimada de
culpa.  Ser  responsável  diz  respeito  a  um certo  nível  de  emancipação  da figura  paterna.  Um
compromisso entre pessoas, grupos e sociedades que exige desapego narcísico e distanciamento
relativo da exclusivista culpa pessoal” (idem, p. 104).

A introdução do mito do pai da horda, ao fornecer um modelo de compreensão das

instituições e das diversas formas de sociabilidade,  não poderia deixar de resvalar sobre o

sistema  penal,  entendido  como  qualquer  aparato  que  seja  socialmente  legitimado  para  a

imputação de culpa e de punição. Nesse sentido, conforme já mencionado, Freud afirma, em

“Totem e  tabu”,  que  os  sistemas  penais  humanos  seriam remodelações  do  tabu,  ou  seja,

decorrências, do ponto de vista psíquico, da proibição fundamental do incesto e do parricídio

(Freud, 1913/1996, p. 38)62.

62 Nesse aspecto, cf. Andrade (2007, p. 81): “Portanto os primeiros vínculos que ligaram os sujeitos para formar a
sociedade  foram construídos  a  partir  do  que  hoje  se denomina crime,  praticado  em co-autoria  coletiva.  No
primórdio,  a  relação  era  de  força  e  de  sexo  não-controlado.  Os  primeiros  vínculos  de  solidariedade  e
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Especificamente  acerca  da  função ocupada pelo  sistema penal  na sociedade,  Freud

desenvolve uma hipótese bastante  interessante.  Ele  aduz que os sistemas penais  surgem a

partir da constatação da falibilidade do pensamento mágico.

Em  um  primeiro  momento,  as  “comunidades  primitivas”  teriam  acreditado  que  a

punição pela  violação do tabu seria  automática,  sendo que a  sanção seria  ínsita  à própria

transgressão da norma. Apenas ao perceberem que a violação do tabu não era automaticamente

punida pelos deuses ou entidades a quem se atribuísse essa tarefa, as comunidades humanas

passaram a desenvolver sistemas punitivos autônomos (idem, p. 83-84)63.

Assim,  verificando  que  a  violação  do  tabu  não  era  automaticamente  vingada,  as

comunidades encarregar-se-iam elas próprias de colocar em prática as punições esperadas.

Segundo  Freud  (idem,  ibidem),  o  mecanismo  dessa  solidariedade  seria  passível  de

explicação por meio de dois fatores: i) o medo do “exemplo infeccioso” e ii) a oportunidade de

cometimento do “mesmo ultraje, sob a aparência de um ato de expiação”64.

reconhecimento foram instituídos no acordo para matar o pai, quando todos se reconheceram irmãos. (...) Mas
após o triunfo dos revoltosos e o banquete para devorar o cadáver, o remorso e o sentimento de culpa inauguram
a civilização, ou seja, um sistema de repressão coletivo. E o primeiro interdito foi o tabu do incesto”.

63 Rouland  sustenta  que  uma  das  diferenças  centrais  entre  os  sistemas  jurídicos  tradicionais  e  os  sistemas
jurídicos modernos consiste justamente no fato de que, naqueles, inexiste sanção autônoma à violação da norma.
A sanção  seria consequência natural  da infração.  Nesse sentido: "Il  est  exact  que les sociétés traditionnelles
refusent au Droit des sanctions autonomes, empêchant ainsi la constitution d'un champ juridique indépendant
d'autres  mécanismes  de  régulation  tels  que  la  morale,  la  magie,  la  religion,  la  croyance  en  de  possibles
interventions de l'ordre naturel et cosmique (la transgression d'une règle peut déclencher des phénomènes célestes
ou des épidémies). Mais il ne s'agit nullement d'une infirmité : au contraire, cet enchevêtrement conduit à un
respect accru du Droit, en en multipliant les possibilités de sanction" (Rouland, 1995, p. 54).
 
64 Nessa esteira, cita-se trecho da obra de Freud (1913/1996, pp. 83-84): “Somente quando a violação de um tabu
não é automaticamente vingada na pessoa do transgressor é que surge entre os selvagens um sentimento coletivo
de que todos eles estão ameaçados pelo ultraje; e em seguida, apressam-se em efetuar eles próprios a punição
omitida. Não há dificuldade em explicar o mecanismo desta solidariedade. O que está em questão é o medo do
exemplo infeccioso, da tentação a imitar, ou seja, do caráter contagioso do tabu. Se uma só pessoa consegue
gratificar o desejo reprimido, o mesmo desejo está fadado a ser despertado em todos os outros membros da
comunidade.  A fim  de  sofrear  a  tentação  o  transgressor  invejado  tem de  ser  despojado  dos  frutos  de  seu
empreendimento e o castigo, não raramente, proporcionará àqueles que o executam uma oportunidade de cometer
o mesmo ultraje, sob a aparência de um ato de expiação. Na verdade, este é um dos fundamentos do sistema
penal humano e baseia-se, sem dúvida corretamente, na pressuposição de que os impulsos proibidos encontram-
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No que diz respeito ao primeiro dos fatores – a punição exemplar para evitar o caráter

contagioso  da  infração  –,  a  colocação  de  Freud  não  se  distancia  das  funções  manifestas

atribuídas pelo discurso do direito à punição.

Nesse aspecto, a formulação freudiana aproxima-se do que se chamou, no campo da

penologia,  de  “prevenção  geral  negativa”.  A função  preventiva  geral  negativa  tomaria  “a

aplicação da pena como exemplo para todos os integrantes  da coletividade”,  funcionando,

assim, como forma de intimidação e ameaça dirigidas a todos os membros da comunidade

(Belloque e Franco, 2007, p. 338)65.

No segundo dos fatores identificados por Freud como explicativos dos mecanismos

institucionais  de imputação de culpa e punição,  contudo,  reside a  inovação da abordagem

freudiana acerca do sistema de justiça.

A par do efeito dissuasório da pena, admitido por Freud, a punição teria o condão de

proporcionar àqueles que a executam “uma oportunidade de cometer o mesmo ultraje, sob a

aparência de um ato de expiação” (Freud, 1913/1996, p. 84). Dessarte,  os sistemas penais

seriam um modo de a comunidade descarregar seus próprios “impulsos criminosos” sobre o

“culpado-vítima”, aliviando-se assim – de forma socialmente aceita e institucionalmente lícita

– da  pressão psicológica  causada  pelas  regras  proibitivas  de conduta que impedem que a

violência aflore de forma desordenada.

se presentes  tanto no criminoso como na comunidade que se vinga.  Nisto,  a  psicanálise apenas  confirma o
costumeiro pronunciamento dos piedosos: todos nós não passamos de miseráveis pecadores”.

65 De acordo com Shecaira e Corrêa Júnior (2002, p. 131), no direito brasileiro, a prevenção geral negativa não
encontra suporte constitucional ou conformidade com o Estado Democrático de Direito, pois instrumentalizao
indivíduo, criando um “clima de terror” ao utilizar a punição do sujeito como exemplo para a comunidade: “se o
Estado pune o delinquente para que, com isso, consiga incutir o medo nos demais agregados sociais, a pena não
está apoiada na culpabilidade, mas se restringindo a uma ação intimidadora através da punição exemplar daquele
que cometeu o ato ilícito”.
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Nesse ponto, as reflexões freudianas acerca do sistema de justiça criminal encontram-

se convergentes,  em certa medida,  com as posteriores formulações  de René Girard (2008)

sobre a “violência sacrificial”.

Traduzindo-se  a  colocação  freudiana  em termos  trabalhados  por  Girard,  é  possível

dizer que a violência do sistema de justiça criminal teria um caráter “sacrificial”66. A partir da

análise  da categoria  do sacrifício  em diversas práticas  comunitárias  e  produções  culturais,

Girard sustenta que a criação de uma “vítima expiatória” seria o modo encontrado para que a

violência desordenada não fizesse com que os laços sociais ruíssem.

Para  Girard,  apenas  a  violência  poderia  refrear  a  violência,  sendo  que,  em  um

hipotético estado de natureza, a marca central da relação entre os homens seria a violência

generalizada e difundida, no que a teoria política clássica denomina de “guerra de todos contra

todos”67.

Os rituais sacrificiais, assim, seriam a forma de evitar a disseminação da violência, de

forma a garantir a permanência dos laços sociais, por meio da oferenda de vítimas expiatórias

ao ímpeto destrutivo da humanidade. O sacrifício, normalmente ofertado aos deuses, seria uma

artimanha inconsciente que, valendo-se da propensão da violência a lançar-se sobre objetos

66 Acerca dessa aproximação entre o pensamento de Freud e de Girard, cf. Marques (2008, p. 20): "Freud sustenta
que o tabu tem por base uma conduta proibida, para cuja realização há forte inclinação do inconsciente, tornando-
se contagiosa, pelo risco da imitação. Por esse motivo, o transgressor deve ser punido e expiado por todos os
membros  da  comunidade,  para  evitarem  conduta  proibida.  Não  é  outro  o  pensamento  contido  no  livro  ‘A
violência  e  o  sagrado’,  de  René  Girard,  no  sentido  de  que  os  homens  são  governados  por  um mimetismo
instintivo,  causador  de ‘comportamentos  de  apropriação  mimética’,  que geram conflitos  e  rivalidades de  tal
ordem. A violência, nesse contexto, afigura-se natural nas sociedades humanas, necessitando ser exorcizada pelo
sacrifício de vítimas expiatórias”.

67 A aproximação entre o estado de natureza, pressuposto hipotético da condição humana anterior à constituição
da sociedade civil, e a “guerra de todos contra todos” decorre, na teoria política, da concepção de Hobbes (1979,
p. 76):  “Portanto tudo aquilo que é válido para um tempo de guerra, em que todo homem é inimigo de todo
homem, o mesmo é válido para o tempo durante o qual os homens vivem sem outra segurança senão a que lhes
pode ser oferecida por sua própria força e sua própria invenção. Numa tal situação não há [...] sociedade; e o que
é pior do que tudo, um constante temor e perigo de morte violenta. E a vida do homem é solitária; pobre sórdida,
embrutecida e curta”.
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substitutivos,  aplacaria  a  “sede de sangue” que constitui  a  pedra fundamental  da natureza

humana.

Acerca dessa dinâmica, cita-se Girard (2008, p. 15):

“Todas as qualidades que tornam a violência terrificante – sua brutalidade cega, o absurdo
de seus rompantes – não existem sem contrapartida: elas são inseparáveis de sua estranha
tendência  para  arremessar-se  sobre  vítimas  substitutas,  o  que  permite  ludibriar  esta
inimiga  e lançar-lhe,  no momento oportuno, a  presa  derrisória  que irá  satisfazê-la.  Os
contos de fada que mostram o lobo, o ogro ou o leão engolindo gulosamente uma grande
pedra no lugar da criança que cobiçam, talvez possuam um caráter sacrificial”.

Assim, o caráter sacrifical da pena é o aspecto desconhecido para o qual Freud alerta

ao apontar para o fato de que o sistema penal permite à comunidade cometer um ultraje contra

o condenado, de maneira socialmente lícita.

O alívio da pressão inconsciente provocado pela violência comunitariamente exercida

sobre a vítima expiatória ofusca a hostilidade que os membros da sociedade nutrem contra a

cultura e, assim, serve de anteparo à rede gigantesca de normas e costumes às quais se dá o

nome de civilização.

Logo, o condenado pelo sistema de justiça, para Freud, é uma vítima oferecida aos

“deuses do inconsciente”, para ser devorada e, assim, aplacar sua ira, evitando-se a tomada de

consciência  sobre  o  fato  de  que  “os  impulsos  proibidos  encontram-se  presentes  tanto  no

criminoso como na comunidade que se vinga” (Freud, 1913/1996, p. 84).

Assim, o pai tirano, reminiscência estruturante da psique humana, revive nos sistemas

punitivos,  elegendo  e  eliminando  vítimas  sacrificiais  a  fim  de  manter-se  no  controle.  O

condenado é aquele sobre cujo corpo será exercida a violência que foi interdita pelo acordo

entre os irmãos.

O corpo do condenado, alijado do “status” de irmão,  é oferecido em sacrifício aos

nossos conteúdos recalcados. Como bem assevera Endo (2005, p. 301), “aqueles que mataram
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o soberano não instituíram apenas o regime que regula a igualdade, mas também o que regula

e promove as desigualdades no seio da ordem”.

As aproximações entre os pensamentos de Freud e Girard, contudo, não significam que

haja concordância total entre os autores. Girard nega a primazia da sexualidade postulada por

Freud em sua formulação do aparelho psíquico.  Para Girard,  o epicentro da vida psíquica

humana seria a violência, e não Eros. A sexualidade, nessa esteira, seria um escamoteamento

da real força motriz da humanidade, algo que forneceria um último disfarce “à reciprocidade

interminável da violência, à ameaça absoluta que destruiria a humanidade se o homem não

estivesse protegido pela vítima expiatória, ou seja, pelo desconhecimento” (Girard, 2008, p.

152)68.

Em sentido contrário à hipótese de Girard, a visão da psicanálise sobre a cultura, ainda

que sombria,  insiste em reconhecer o potencial  construtivo e amoroso da humanidade.  Por

mais que a morte e a violência permeiem toda a cultura, ainda há espaço para a simbolização.

Se Girard postula que apenas a violência refreia a violência, com Freud, podemos nos permitir

enxergar uma saída pela via da linguagem e da perlaboração.

Na definição  de Laplanche e  Pontalis  (2001,  p.  339),  perlaboração  corresponde ao

“processo pelo qual a análise integra uma interpretação e supera as resistências que ela suscita.

Seria  uma espécie  de  trabalho  psíquico  que  permitiria  ao  sujeito  aceitar  certos  elementos

recalcados e libertar-se da influência dos mecanismos repetitivos”69.

68 Transcreve-se um dos trechos no qual Girard pontua sua divergência em relação a Freud:  “O parricídio e o
incesto generalizados representam o termo absoluto da crise sacrificial; o parricídio e o incesto limitados a um
único indivíduo constituem a máscara semitransparente desta mesma crise completamente escamoteada, já que
inteiramente  rejeitada  para  a  vítima  expiatória.  O  fundamento  oculto  dos  mitos  não  é  a  sexualidade.  A
sexualidade  não  é  o  verdadeiro  fundamento,  pois  é  revelada.  A sexualidade  faz  parte  do  fundamento  por
compartilhar algo com a violência, fornecendo-lhe mil ocasiões para se desencadear. Assim como os fenômenos
naturais, a sexualidade está realmente presente nos mitos; ela aí desempenha um papel até mais importante que a
natureza, mas ainda não realmente decisivo, associada a uma violência puramente individual, fornecendo um
último disfarce à reciprocidade interminável da violência, à ameaça absoluta que destruiria a humanidade se o
homem não estivesse protegido pela vítima expiatória, ou seja, pelo desconhecimento” (Girard, 2008, p. 152).

69 Sobre a perlaboração como trabalho psíquico que, na clínica, permite a superação do quadro neurótico, cf.
Freud (1914/1996, p. 170-171).
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A partir  da experiência clínica,  portanto,  o sacrifício da vítima-expiatória,  enquanto

manifestação ritualística aproximada de um ato obsessivo, não seria incontornável, tendo-se

em vista que a compulsão à repetição envolvida no ritual de expiação da violência poderia ser,

pela via da fala e da perlaboração, substituída pela integração dos elementos recalcados que

produzem o sintoma, tornando-se desnecessária a atuação da culpa pela inflição da dor no

outro.

Nessa toada, a abordagem freudiana acerca dos sistemas penais ainda surpreende, por

negar  ao  direito,  sobretudo  punitivo,  sua  prerrogativa  de  constituir  um  baluarte  da

racionalidade humana70. A partir da descrição de suas funções ambivalentes do ponto de vista

psíquico, Freud parece ver na punição algo muito mais próximo de um sintoma neurótico que

de um construto racional.

Conforme  mencionado,  Freud  enxerga,  no  sistema  penal,  uma  dupla  função.  Ao

reprimir  o delito  e  evitar  o “exemplo infeccioso”,  o direito  busca sua função declarada  e,

assim, serve à censura psíquica, por meio da repressão do ilícito. Por outro lado, ao permitir à

comunidade  que  descarregue  sua  destrutividade  sobre  o  corpo  do  condenado,  a  pena

simultaneamente serve aos impulsos inconscientes primitivos humanos.

O caráter ambivalente da significação inconsciente da punição ressoa a estrutura do

sintoma neurótico identificada por Freud. O sintoma extrai sua força justamente do fato de

constituir uma solução de compromisso entre imperativos psíquicos – recalcantes e recalcados

70 A concepção segundo a qual o direito é exclusivamente fruto da razão é criticada por Almeida Prado (2003),
que relaciona o ideal racionalista silogístico da aplicação da norma e o formalismo jurídico, consequência desta
crença que aparta o direito da realidade social que tenta disciplinar. Nesse sentido: “Assim como ocorreu com os
outros ramos do conhecimento, a história do pensamento jurídico ocidental está imbuída de formalismo, que se
evidencia  pelo  próprio  conceito  de  Direito,  entendido  como  um  sistema  de  normas.  Levado  às  últimas
consequências, o formalismo conduziu o Direito ao positivismo legalista da Escola da Exegese e permaneceu no
normativismo da Escola de Viena e no pensamento neopositivista. A consequência desse modo de conceber o
Direito foi o seu distanciamento da realidade (através da separação exagerada entre o mundo dos conceitos e o
mundo dos fatos), de acordo com o princípio que via na sistematização dedutiva o ideal de toda a ciência” ( idem,
p. 12).
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– em embate. Para Freud, é no sintoma neurótico que “as duas forças que entraram em luta

encontram-se novamente (...) e se reconciliam” (Freud, 1917/1996a, p. 361).

Logo, não nos parece desarrazoado concluir que, no seio do pensamento freudiano, o

ritual da punição penal é visto como algo muito distante de um produto puro da “racionalidade

iluminista”.  Assemelha-se,  pela existência  de nítidas  motivações  inconscientes  subjacentes,

muito  mais  a  uma transposição social  de um sintoma neurótico,  tal  como Freud enunciou

serem  os  rituais  religiosos  em  seu  artigo  “Atos  obsessivos  e  práticas  religiosas”  (Freud,

1907/1996).

O  caráter  ambivalente  dos  cerimoniais  a  partir  de  sua  significação  inconsciente  é

identificado por Freud tanto nos sintomas obsessivos quanto nos ritos religiosos, o que o leva a

aproximar essas duas categorias:

“O caráter de conciliação que os atos obsessivos possuem em sua qualidade de sintomas
neuróticos não é tão evidente nas práticas religiosas correspondentes. Mas também nestas
descobrimos  esse  aspecto  das  neuroses  quando  lembramos  a  frequência  com que  são
cometidos, justamente em nome da religião e aparentemente por sua causa, todos os atos
proibidos pela mesma – ou seja, as expressões dos instintos por ela reprimidos” ( Idem, p.
116).

Como se vê, o caráter neurótico identificado por Freud nas práticas religiosas pode

muito bem ser identificado nas práticas estatais punitivas. Em nome do Estado de Direito e da

democracia, bem como da segurança pessoal e da ordem, o sistema penal é o aparato que nos

permite  a  prática  do  maior  número  de  barbaridades,  fator  que  lhe  retira  a  máscara  de

racionalidade com a qual se legitima.

O discurso da segurança e da ordem é o que permite que, hoje, o Brasil conte com

cerca de meio milhão de encarcerados, alocados em estabelecimentos onde a regra consiste na

violação sistemática de direitos humanos71.

71 Nesse sentido, vale trazer a conclusão constante do relatório da recente Comissão Parlamentar de Inquérito
instaurada para investigar a realidade do sistema carcerário: “Apesar de normas constitucionais transparentes, da
excelência da lei de execução penal e após 24 anos de sua vigência e da existência de novos atos normativos, o
sistema carcerário nacional se constitui num verdadeiro inferno, por responsabilidade pura e nua da federação



87

É essa mesma pretensa racionalidade do sistema penal e sua promessa de ordem e

segurança  que  permitem  que  políticas  de  extermínio  sejam  colocadas  em  prática

diuturnamente,  sendo recebidas  com um “silêncio  sorridente”,  especialmente  pelas  classes

médias.

Barcellos  (2006,  p.  167)  sustenta,  baseado  no  cruzamento  de  fontes  oficiais  e

jornalísticas, que a Polícia Militar tenha matado entre 7.500 e 8 mil pessoas no Estado de São

Paulo, entre 1970 e 1992. No que diz respeito às mortes ocorridas durante a execução da pena,

Nunes (2005, p. 157) informa que, entre 1999 e 2002, mais de 120 presos foram mortos no

Estado de São Paulo apenas durante motins, o que significa que ocorre, aproximadamente, um

“massacre do Carandiru” a cada três anos no Estado. Esse número, por óbvio, é ínfimo quando

comparado  às  centenas  de  mortes  no  cárcere  ocorridas  em outras  circunstâncias,  seja  por

situações de violência perpetradas por agentes de segurança e por presos, seja pela ausência de

assistência  adequada à saúde. Conforme colocado por Goifman (1998, p. 100), no sistema

penitenciário brasileiro, a morte aparece como rotina, sendo os internos forçados a aprender a

conviver com a constante perspectiva real de morte72.

brasileira através da ação e omissão dos seus mais diversos agentes” (fonte: Procuradoria Geral dos Direitos do
Cidadão.  Disponível  em  12  de  novembro  no  sítio  eletrônico  <  http://pfdc.pgr.  mpf.gov.br/grupos-de-
trabalho/sistema-prisional /CPIsistemacarcerario.pdf  >).

72 Goifman relata uma prática que verificou no sistema penitenciário que exemplifica o modo pelo qual a morte
acaba por ser banalizada em função dessa adaptação à perspectiva constante da morte à qual o preso é submetido:
“Em Belo Horizonte institucionalizou-se, na relação interpresos, a ‘ciranda da morte’, justificada por motivos de
escassez espacial. Em celas superlotadas é feito um sorteio, na maior parte simulado, de onde sairá o nome do
preso que morrerá. Violenta estratégia para chamar a atenção de autoridades para a precariedade institucional, a
eficácia dessa conduta esbarra na banalização da morte. Sabendo disso, os presos muitas vezes se utilizam deste
falso sorteio para exatamente ‘ficarem livres’ de um criminoso que não é bem-vindo em suas celas” (Goifman,
1998, p.  101).  No âmbito das instituições  de internação  de adolescentes  pela prática  de atos infracionais,  a
pesquisa de Vicentin (2005, pp. 216-221) também identificou essa perene perspectiva real da morte iminente, o
que se traduzia nas falas dos internos, especialmente no uso constante dos adágios “não nasci para semente” e
“amo a vida e a morte me namora”. Tais verbalizações foram entendidas pela autora como indiciárias da adoção
de  uma  perspectiva  hiper-realista  por  parte  daqueles  adolescentes,  adotada  como estratégia  de  subjetivação
possível em meio a um ambiente no qual a própria integridade física encontra-se constantemente sob elevado
risco.
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Tal qual Freud identificou no âmbito das religiões, portanto, o sistema penal também

constitui uma espécie de “salvo-conduto” para a selvageria, ao passo que, simultaneamente,

vende-se como um elemento indispensável para a manutenção da paz entre os homens.

Essa constatação nos permite  concluir  que a psicanálise constitui  um forte discurso

deslegitimador do poder punitivo, justamente por escancarar suas contradições e obscuridades.

É a partir dessa apropriação da psicanálise, em seu viés insubmisso e crítico, que será possível

delinear um modelo libertário em criminologia psicanalítica ao cabo deste trabalho.

Por ora, podemos considerar superado o objetivo de introduzir as convergências diretas

entre o pensamento freudiano e a criminologia, a partir da análise dos textos do fundador da

psicanálise.

Antes de passar-se à tentativa de estruturação do campo da criminologia psicanalítica

de viés crítico do poder punitivo,  contudo, pretende-se apresentar os autores que primeiro

ocuparam-se em realizar a intersecção entre a psicanálise freudiana e as questões criminais,

especialmente  para  tentarmos  demonstrar  como,  em  seus  comentadores,  boa  parte  da

radicalidade do pensamento freudiano perdeu-se.

Conforme será visto, a criminologia psicanalítica, a partir da obra dos discípulos de

Freud, surge já como um saber legitimante ou pouco questionador do sistema penal, apesar de,

a nosso ver, a vocação dessa convergência entre psicanálise e criminologia inaugurada por

Freud ter-se constituído exatamente em sentido oposto.

3.    A construção do campo da criminologia psicanalítica e seus primeiros autores depois de

Freud

Até o momento, pretendeu-se apresentar os pontos nos quais a obra de Freud tratou de

questões atinentes à criminalidade,  seja do ponto de vista da utilização da psicanálise  nos
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tribunais, seja a partir de uma abordagem etiológica, ou ainda, seja pelas apreciações tecidas

por Freud acerca do sistema criminal.

Ainda que,  conforme já aventado,  a  questão criminal  não tenha ocupado um papel

central na obra freudiana, a fertilidade dessas pequenas incursões do fundador da psicanálise

por  temas  afetos  à  criminologia  nos  permite  admitir  que  a  constituição  da  criminologia

psicanalítica como uma área de saber tem sua fundação na própria obra de Freud.

Contudo, vários psicanalistas, a partir da obra freudiana, realizaram incursões de fôlego

acerca da possibilidade de encontro entre criminologia e psicanálise. Sendo assim, passa-se a

tecer comentários acerca de alguns desses autores e de suas obras, a fim de que se constate em

que medida a criminologia psicanalítica feita pelos autores freudianos é consentânea ou não

com as balizas erguidas por Freud sobre o tema.

Neste segmento, pretende-se analisar a obra apenas dos primeiros autores psicanalistas

a  debruçarem-se  especificamente  sobre  o  fenômeno  criminal  em  textos  ou  trabalhos

específicos.

Assim,  restringir-se-á  a  análise  aos  desenvolvimentos  teóricos  postulados  por

Aichhorn, Alexander e Reik, os três primeiros psicanalistas a debruçarem-se de forma mais

detida sobre o tema (excetuando-se a narrativa de Marie Bonaparte sobre o caso Madame

Lefebvre), além de breves considerações sobre a obra de Ferenczi que, ainda que tenha escrito

pouco sobre o tema em questão, faz jus a uma incursão pela sua proeminência como discípulo

de Freud.

Isso  não  significa  que  essa  análise  pretenda-se  exauriente,  tendo-se  em vista  que,

mesmo dentre os psicanalistas austríacos da primeira metade do século XX, houve outros que

se dedicaram a buscar respostas sobre o fenômeno da criminalidade.
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Nesse  diapasão,  Mollo  (2010)  cita  a  obra  da  psicanalista  Kate  Friedlander  sobre

“jovens delinquentes”, publicada em 1947 (idem, 148-151). Mollo ainda cita o trabalho do

vienense  Kurt  Eissler,  que,  em  1949,  organizou  o  livro  “Searchlights  on  delinquency”,

composto de artigos psicanalíticos sobre o tema da criminalidade (idem, 151-156). 

Ademais, cumpre reafirmar o corte metodológico exposto na introdução deste trabalho,

frisando-se  que  não serão  abordadas  as  relevantes  contribuições  dos  autores  considerados

“pós-freudianos”,  tendo-se em vista que a eleição do objeto desse estudo é tão somente a

relação entre a criminologia e a psicanálise propriamente freudiana,  assim entendida como

aquela contida nos textos de Freud ou em textos de comentadores que se baseiem nesses, sem

a introdução de inovações teóricas ou metodológicas que demandem uma revisão profunda do

pensamento de Freud.

Assim,  debruçaremos  tão-somente  sobre  a  obra  dos  primeiros  psicanalistas  a

ocuparem-se de temas criminológicos, corte que tem como escopo apenas suscitar uma ideia

acerca  das  direções  tomadas  pela  incipiente  criminologia  psicanalítica,  a  fim  de  que  tais

direções  possam ser contrapostas  ao “modelo  libertário”  que pretendemos articular  ao fim

deste trabalho.

3.1.     A pedagogia correicional aproximada da psicanálise de August Aichhorn

Em 1925,  o  psicanalista  e  educador  August  Aichhorn  publicou  o  livro  “Juventude

desamparada” (Aichhorn, 2006), considerado por Birman (2010, p. 130) a obra que marca o

início da constituição do campo da criminologia psicanalítica. Nesse livro, o autor pretende

construir uma via de diálogo entre a psicanálise e a pedagogia aplicada a jovens infratores.

O livro de Aichhorn, conforme já mencionado, foi contemplado com um prefácio de

Freud (1925/1996a), no qual ele tece elogios ao esforço do autor em aproximar a psicanálise

da pedagogia, sem, no entanto, descer a fundo acerca de sua posição sobre as teses esposadas.
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O livro tem como base os atendimentos realizados por Aichhorn no período de 1918 a

1920, quando ele trabalhou em Oberhollabrunn, instituição correicional de jovens localizada a

noroeste de Viena.

Segundo Aichhorn,  a pedagogia aplicada ao interno de uma instituição correicional

seria um modo de “devolver a conformidade social ao indivíduo dissocial” (Aichhorn, 2006, p.

33). Assim, ele postula que o objeto de sua análise não são apenas os jovens infratores, mas

qualquer forma de “jovem problemático”, que apresentaria traços dissociais de personalidade.

Para Aichhorn, o tratamento da delinquência seria uma questão de educação, sendo

essa  a  área  do  conhecimento  responsável  pela  conformação  socializadora  dos  impulsos

antissociais presentes em todas as crianças (idem, p. 34).

A função da psicanálise aplicada a uma proposta pedagógica de jovens dissociais seria,

portanto, tentar suprir uma lacuna deixada pela pedagogia tradicional, que não pudera evitar o

comportamento  criminoso  ou  problemático,  normalmente  por  conta  de  conflitos  muito

acirrados envolvendo as relações primordiais do indivíduo.

De  toda  maneira,  Aichhorn  reconhece  as  limitações  existente  nessa  tentativa  de

transposição  da  psicanálise  à  pedagogia,  especialmente  no  contexto  de  uma  instituição

correicional:

“Mas não se deve esquecer que nossa tarefa difere da tarefa do psicanalista. Não estamos
em posição de poder  esperar,  pois  devemos atuar  rapidamente,  nos vemos forçados  a
formarmos uma ideia esquemática da situação depois de poucas entrevistas” (idem, pp. 81-
82)73.

Com feito, os casos narrados por Aichhorn não nos fornecem uma profundidade de

interpretação  que  nos  permita  compreender  os  atos  criminosos  como  sintomáticos  de  um

73 Tradução livre do autor da tradução espanhola: “Pero no debéis olvidar que nuestra tarea difiere de la del
psicoanalista. No estamos en la postura de poder esperar por deber actuar rápidamente, nos vemos forzados a
formarmos uma idea esquemática de la situación después de pocas entrevistas” (idem, pp. 81-82).
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conflito  psíquico,  nos  moldes  da  proposta  freudiana  ou  da  narrativa  do  caso  Madame

Lefebvre.

Assim, apesar de essa obra ser o primeiro esforço na constituição de um campo de

criminologia psicanalítica, é certo que diversas lacunas deixadas pela escassez de material são

completadas pelos postulados da psiquiatria ou da criminologia da época, o que faz com que

essa aproximação apresente um sem número de problemas.

A título de exemplo, relata-se um dos casos narrados por Aichhorn (idem, pp. 91-94).

O autor conta ter atendido um carpinteiro de dezessete anos, que chegou à instituição por

conta de furtos de álcool e de madeira para construção. 

Aichhorn menciona  que havia  lhe chamado a atenção o fato de que o adolescente

costumava urinar nas garrafas de álcool após a subtração de seu conteúdo, a fim de ocultar o

delito.  Isso lhe remeteu a outro caso, atendido em clínica psicanalítica,  no qual o paciente

costumava urinar em garrafas vazias como forma de agredir inconscientemente seu pai.

Ao  entrevistar  a  madrasta  do  adolescente,  Aichhorn  afirmou  ter-se  surpreendido,

tendo-se em vista tratar-se de uma mulher bastante jovem, tendo idade mais compatível com

aquela de uma irmã mais velha. No curso da entrevista, ela mencionou sentir-se envergonhada

pelos  atos  de  seu  enteado,  sendo  que  os  vizinhos  imputavam-lhe  a  culpa  pelo  mau

comportamento do jovem.

A mãe do jovem houvera morrido alguns anos antes e a madrasta havia se casado com

o pai do adolescente há cerca de três anos quando da entrevista. Ocorre que a madrasta era

amiga da mãe do rapaz e frequentava a casa da família desde que ele tinha cerca de doze anos.

A partir desses dados, Aichhorn concluiu que o comportamento do rapaz era fruto de

uma hostilidade inconscientemente voltada contra seu pai, que se tornara rival em relação à

madrasta. Para fundamentar essa conclusão, ele presumiu que o adolescente nutrira, desde o
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início  da  puberdade,  um  investimento  libidinal  sexualizado  em  direção  à  madrasta.  O

casamento do pai com sua nova mulher, objeto de amor do menino, teria revivido a situação

edípica de rivalidade e tornado-se insuportável ao jovem, o que refletiu em sua conduta74.

Como se vê, tendo-se em conta a escassez de material clínico, as conclusões acabam

permanecendo como hipóteses. Ainda que não se possa refutar o “diagnóstico criminológico”

realizado  de  plano,  também  não  se  pode  afirmá-lo.  As  conclusões  tiveram  como  base  a

analogia entre esse caso e um sintoma de outro indivíduo (o ato de urinar em garrafas vazias) e

as impressões visuais que o autor teve ao entrar em contato com a madrasta. Desnecessário

mencionar a pobreza de tais elementos para a realização de tal diagnóstico.

Destarte,  boa parte das conclusões narradas por Aichhorn acerca dos casos clínicos

examinados na instituição correicional levam em conta suposições, deixando-nos a impressão

de que as histórias clínicas são distorcidas a fim de encaixarem-se em um modelo teórico pré-

definido.

Ademais, conforme já mencionado, a dificuldade encontrada a partir da escassez do

material  clínico  ainda  levou Aichhorn a  complementar  suas  conclusões com elementos  da

psiquiatria e da criminologia dominantes à época.

Para o autor, a existência de relações familiares conflituosas ou insuficientes criaria

uma predisposição à delinquência, que existiria de forma latente no indivíduo, assumindo sua

forma manifesta por conta de outras experiências de vida, como as más companhias e outras

influências75.

74 Nas  palavras  do  autor:  “Esto  llevó  al  muchacho  a  unas  relaciones  insuportables  com su  padre.  Este  no
solamente se había apoderado del objeto amado por su hijo, sino que ahora se lo imponía como madre. Esto
desperto  odio  y  agressión  contra  el  padre.  De  esta  form  la  conducta  dissocial  del  muchacho  llegó  a  ser
compreensible.  És  análoga  al  sintoma  neurótico  que  tiene  su  motivación  en  deseos  sexuales  inconscientes”
(Aichhorn, 2006, p. 94).
75 Segundo Aichhorn (2006, p. 59): “La predisposición a la delicuencia no es un produto acabado em el momento
del nascimiento, sino que está determinado por los lazos emocionales com los familiares, esto es, por las primeras
experiências que el ambiente inculca em el niño. Esto no significa que todo niño así predispuesto llegue a ser
delincuente.  Las  malas  companhias,  las  influencias  callejeras  y  otras  análogas  –  factores  que  no  son  las
verdadeiras causas de la delincuencia, sino uma provocación directa o indirecta – también intervienen”.
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A delinquência,  para Aichhorn,  não seria necessariamente relacionada a um quadro

neurótico. Ainda que essa constatação, a primeira vista, possa dar a entender um movimento

do sentido da despatologização do infrator da norma posta, contudo, o autor acaba por aceitar

o  diagnóstico  de  dissocial  aos  jovens  atendidos  pela  instituição  correicional,  sem

problematizá-lo ou voltar  sua atenção para os mecanismos de controle que traçam a linha

divisória entre os jovens delinquentes e não delinquentes.

O  transtorno  de  personalidade  dissocial  constitui  conceito  extraído  da  psiquiatria

tradicional,  e  não  da  psicanálise,  sendo  problemática  sua  formulação,  na  medida  em que

atribui uma feição de anormalidade de caráter ao indivíduo que desrespeita a norma posta.

Conforme  consta  da  Classificação  Internacional  de  Doenças  elaborada  pela

Organização Mundial de Saúde (CID-10), o transtorno caracteriza-se pelo desprezo em relação

às obrigações sociais, havendo um desvio considerável entre o comportamento e as normas

sociais estabelecidas. Segundo Maranhão (1993, pp. 99-123), trata-se de um desvio formativo

de caráter, sobretudo ético, havido em função da experiência do indivíduo em etapas precoces

do desenvolvimento de seu psiquismo. Não se trata, portanto, de um defeito de caráter de base

temperamental  –  heredo-constitucional  –,  como  é  o  caso  do  transtorno  de  personalidade

antissocial76.

76 De acordo com o discurso psiquiátrico, etiologia do transtorno de personalidade dissocial ou “reação dissocial”
funda-se na existência de lares carentes de afeto, disciplina e de valores, acarretando na criança a sensação de não
ser amado aliada à falta de imposição de limites. Nesse caso, o sentimento de inferioridade gerado pode levar a
criança  à  busca  de  compensações,  o  que  pode significar  a  adesão  a  grupos  marginalizados  como modo de
possibilitar-lhe o investimento do afeto que originalmente  seria  destinado aos seus objetos primários.  Desse
modo, haveria uma predisposição ao agrupamento inerente aos dissociais, levando à construção de um referencial
ético próprio do grupo, dissociado da moralidade social. Segundo Maranhão (1993, p. 129), o dissocial seria um
pseudo-socializado, na medida em que suas inibições seriam apenas intragrupais, formando seus freios inibitórios
precipuamente por um processo de identificação com os membros do grupo ao qual o dissocial investiu seu afeto
em tenra idade. Assim, seria possível explicar a existência de grupos delinquentes cujos membros tratam-se uns
aos outros com extremo respeito e lealdade, relegando sua destrutividade, por outro lado, àqueles não inseridos
no grupo.
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Nesse aspecto, a obra de Aichhorn encontra-se muito mais próxima da criminologia

tradicional e da psiquiatria que da psicanálise, uma vez que a implosão dessa linha divisória

entre o criminoso e o não-criminoso é justamente o ponto fulcral sobre o qual se assenta a

abordagem criminológica etiológica de Freud (1916/1996).

Para  Aichhorn,  a  delinquência  seria  uma  consequência  da  frustração  de  desejos

libidinais  no  jovem,  o  que  teria  o  condão  de  fazer  aflorar  seus  impulsos  agressivos.  Ele

sustenta  que  haveria  dois  tipos  de  delinquentes,  sendo  que  os  dois  tipos  constituiriam

categorias de personalidades dissociais: i) a primeira categoria seria fronteiriça entre a neurose

e a personalidade dissocial, sendo a externalização dos impulsos agressivos consequência da

frustração aos desejos libidinais imposta pela própria instância psíquica censora; ii) a segunda

categoria seria composta por indivíduos propriamente dissociais, sendo que a frustração aos

desejos libidinais seria imposta, durante a infância do indivíduo, pelo meio externo (idem, p.

114).

Conforme  mencionado,  a  frustração  a  esses  desejos,  para  o  autor,  criaria  a

“delinquência latente”, que seria manifestada caso essa “predisposição” encontrasse eco em

vivências significativas, como as “más influências”.

A rigor,  no  entanto,  tais  conclusões  afastam-se  do  pensamento  freudiano,  pois  a

frustração aos impulsos libidinais, por fatores tanto internos como externos, é verificável em

todas as pessoas. A repressão às manifestações da libido, aliás, constitui o cerne do próprio

complexo de Édipo, elemento estruturante da psique humana.

Assim, ao deixar de problematizar a categoria psiquiátrica da personalidade dissocial,

Aichhorn elabora algo que pode ser classificado mais como uma psiquiatria aproximada da

psicanálise,  em  detrimento  de  uma  aproximação  verdadeiramente  psicanalítica  da

delinquência.
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Por  fim,  ele  propõe  que  o  ingresso  do  saber  psicanalítico  em  uma  instituição

correicional poderia propiciar uma relação transferencial entre o jovem e a instituição, a fim

de que as relações familiares insatisfatórias fossem ressignificadas e elaboradas pela via do

acolhimento (idem, pp. 129-143). Nesse sentido:

“A  maioria  destes  jovens  nunca  teve  satisfeita  sua  necessidade  de  afeto.  Nunca
experimentaram a felicidade de uma relação estreita com a mãe. Estão necessitados de
amor. Isto produz uma superexigência para com a pessoa do conselheiro. Esse deve ser
altamente intuitivo, a fim de conhecer a forma mais adequada de aproximar-se do menino.
A ciência da educação não pode oferecer-lhe nada a esse respeito. Não basta compreender
tudo o que o menino diz e faz, o reeducador deve ser capaz de ‘viver’ a situação de tal
forma que essas experiências cheguem a ser suas”77.

Logo, a importância da convergência entre a pedagogia e a psicanálise seria possibilitar

ao  educador  o  manejo  da  transferência,  no  sentido  de  prover  ao  jovem  a  vivência  de

experiências significativa que lhe faltaram na infância78.

Tal  proposta,  ainda  que  tenha  como  escopo  a  humanização  das  instituições

correicionais  e,  nesse  ponto,  seja  louvável,  parece  ingênua  acerca  dos  reais  efeitos  da

institucionalização sobre a identidade do sujeito.

77 Tradução livre do autor da versão espanhola: “La mayoría de estos jóvenes no ha tenido nunca satisfecha su
necesidad de afecto. No han experimentado nunca la felicidade de uma estrecha relación com la madre. Están
necessitados  de  amor.  Esto produce  uma superexigencia  para  com la personalidade  del  consejero.  Debe ser
altamente intuitivo, a fin de conocer la forma más adecuada de acercarse al niño. La ciência de la educación no
puede oferecerle nada a este respecto. No basta compreender todo lo que el niño dice y hace, el reeducador debe
ser capaz de ‘vivir’ la situación de tal forma que estas experiências llegue a hacerlas suyas” (Aichhorn, 2006, p.
135).

78 Acerca do manejo da transferência no âmbito da isntituição correicional postulada por Aichhorn, cita-se Mollo
(2010, pp. 138-140):  “En establecimientos  educativos especializados,  los conflictos cotidianos representan la
ocasión de puniciones ejemplares y medidas coercitivas;  contrariamente,  según la comprensión que Aichhorn
tiene de la disocialidad, tales conflictos representan la vía regia del acceso al  inconsciente.  Así, emerge una
práctica psicoanalítica abierta que produce un nuevo enfoque pedagógico aplicable en el ámbito institucional”.
Mais adiante, ele complementa: “Aichhorn considera que hay que contener y transformar los impulsos de los
jóvenes díscolos, instaurando una relación de respeto hacia sus pares y hacia la autoridad; es decir, la misma
función de la transferencia conduce al desarrollo del ideal del yo como compatible con la sociedad. El vínculo
creado corresponde a la edificación de una figura parental que reactiva a las instancias debilitadas del superyó e
ideal del yo formadoras de prohibiciones y deseos. La transferencia es la colocación del pedagogo-analista en el
lugar del  ideal  del  yo  del  joven delincuente y este  dispositivo estructura sus identificaciones  y el  desarrollo
libidinal. Así, el analista-pedagogo deviene un personaje vivo en el interior de la psique del joven delincuente”.
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As  críticas  às  consequências  da  institucionalização  sob a  personalidade  do  interno

advêm, sobretudo, da obra de Goffman (2005) sobre os efeitos das instituições totais79 sobre a

identidade.  O  conjunto  de  medidas  e  regras80 a  que  estão  sujeitos  os  internos  de  uma

instituição total tende à promoção do que o autor denominou “mortificação do eu”, ou seja, do

despojamento  do  indivíduo  de  grande  parte  de  seus  traços  identitários  peculiares  e  da

impressão sobre sua personalidade de características institucionais padronizadas.

Em relação à assimilação da cultura institucional por parte do indivíduo segregado –

pela adoção de usos, hábitos e costumes vigentes na instituição –, especificamente no âmbito

das  prisões  (dentre  as  quais  facilmente  podem-se  considerar  como  espécie  as  instituições

correicionais  para adolescentes  infratores)  é comum a utilização do termo “prisionização”,

cunhado por Donald Clemmer (1958).

A  prisionização  é  apontada  como  um  obstáculo  fundamental  às  finalidades

manifestamente  atribuídas  à  segregação,  especificamente  no  que  diz  respeito  à  reinserção

social,  dada  a  impossibilidade  de  promover-se  qualquer  integração  de  alguém  a  uma

comunidade da qual essa pessoa foi deliberadamente distanciada.

Dessas constatações advêm as observações de Baratta (1990), que prega que qualquer

proposta  de  reintegração  social,  longe  de  realizar-se  por  meio  do  cárcere  ou  de  outras

instituições  totais  de  natureza  correicional,  deve  fazer-se  apesar  da  segregação,  trazendo,

ainda, a responsabilidade de minorar os efeitos da marginalização secundária acarretada pela

prisionização.

79 Goffman (2005, p. 11) define instituição total como um “local de residência e trabalho onde um grande número
de indivíduos com situação semelhante, separados da sociedade mais ampla por considerável período de tempo,
leva uma vida fechada e formalmente administrada”. Como exemplos de instituições desse tipo, podem-se citar,
além das prisões, os quartéis militares, os manicômios, os conventos, os campos de concentração, os colégios
internos e os asilos para idosos.

80 Dentre as medidas que promovem a “mortificação do eu”, de caráter oficial ou extra-oficial, especificamente na
prisão ou em outras instituições correicionais, pode-se citar a imposição da padronização de roupas, horários,
atividades,  alimentação,  a  proibição  quanto  à  posse  de  diversas  categorias  de  objetos  pessoais,  ainda  que
inofensivos, e a resistência tanto dos internos quanto da equipe dirigente em garantir ao preso o chamamento
nominal, e não por meio de números ou alcunhas.
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Por esse motivo, a proposta de Aichhorn, que aposta na completude institucional e na

associação entre a psicanálise e as instituições totais de caráter disciplinar, além de ingênua,

possui  um  deletério  efeito  de  legitimação  de  políticas  segregacionistas.  Propostas  dessa

natureza  fundamentam discursos  bastante  presentes  atualmente,  que  acarretam a  expansão

ilimitada do poder punitivo e segregador sob o pretexto de que a segregação representaria um

bem  para  o  segregado,  algo  que  nunca  se  verificou  na  prática  e  não  resiste  a  qualquer

investigação empírica mais séria.

3.2.    Alexander e Staub: a medida da responsabilidade penal como participação do ego

consciente na conduta

Em 1931, o psicanalista berlinense Franz Gabriel Alexander publicou, juntamente com

o jurista Hugo Staub, o livro “O criminoso e seus juízes” (Alexander e Staub, 1934), o que

pode ser considerado a primeira obra de fôlego na seara da criminologia psicanalítica (Sá,

2011, p. 79)81.

Neste livro, os autores propõem que o desenvolvimento da psicanálise levaria a um

necessário  redimensionamento  das  concepções  que  a  sociedade,  até  então,  tinha  sobre  a

responsabilidade penal.

Alexander  e  Staub (idem,  pp.  31-39)  identificam um fenômeno ao qual  nomearam

“crise da justiça presente”,  atestando a existência  de um grande sentimento  de injustiça  e

falibilidade do Estado por parte da opinião pública da época. De acordo com os autores, o

sentimento de injustiça derivaria da precariedade da incorporação das teorias psicanalíticas na

81 O livro “O criminoso e seus juízes”, a rigor, não inaugura as pesquisas de Alexander sobre a delinquencia.
Entre 1931 e 1932, Alexander, juntamente com William Healy, trabalharam, nos Estados Unidos, com a aplicação
do método da psicanálise no tratamento de jovens infratores, o que culminou na publicação do livro “As raízes do
crime” (Mollo, 2010, p. 141).
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Justiça Criminal, sendo que a efetiva responsabilidade do criminoso apenas poderia ser aferida

pelo juiz por meio do domínio dos conceitos da psicologia profunda.

A partir  da  noção  freudiana  de  pré-determinismo  psíquico,  os  autores  afastam  a

pertinência  do livre  arbítrio82,  base da penologia  clássica,  formulando  conceito  diverso de

responsabilidade penal83. Assim, com base na teoria freudiana do aparelho psíquico, o maior

ou menor grau de responsabilidade derivaria do grau de participação do ego consciente na

conduta (idem, p. 109).

A formulação de um novo paradigma de quantificação da responsabilidade penal toma

como base  a  existência  de  conteúdos  inconscientes  que  teriam o  condão  de  determinar  a

conduta do indivíduo, sem que isso significasse a perda do sentido da realidade. Assim, por

exemplo, a delinquência poderia ser um sintoma de um quadro neurótico no qual, ainda que

não  se  constatasse  a  irresponsabilidade  completa  do  indivíduo,  tal  contexto  teria  como

resultado uma menor participação do ego consciente na conduta.

82 Ao rechaçarem o livre arbítrio como fundamento da responsabilidade penal e apostarem na pré-determinação
da conduta criminosa, Alexander e Staub acabam afiliando-se ao ideal positivista de constituição de um campo do
direito afastado da metafísica. Ao tomar como base a psicanálise, contudo, também rechaçando a predominância
dos  fatores  orgânicos  degenerativos  como causas  do  crime,  os  autores  também se  afastam  da  antropologia
criminal italiana, que convencionou chamar-se de Escola Positiva. Sobre a questão do livre arbítrio como ponto
chave de dissenso entre a penologia clássica e a criminologia positivista, cf. Tangerino (2011, p. 44): “Do mesmo
ventre da Escola Clássica dá-se à luz o Positivismo que tomará outro caminho na busca da razão. Onde os
clássicos viram um homem dotado de livre-arbítrio a que portege o Direito natural, os positivistas viram um
munso determinado causalmente, inclusa a vontade do indivíduo, não cabendo falar em livre-arbítrio. Onde os
clássicos  criaram  modelos  teóricos  para  explicar  o  delito,  em  franco  menosprezo  ao  direito  positivo,  os
positivistas  voltaram  seus  olhares  para  o  mundo  empírico,  em  igual  menosprezo  às  indagações  teórico-
metafísicas. Isso explica o porquê, na palavras de Sérgio Salomão Shecaira, de o primeiro grupo ter descoberto o
crime; e o segundo, o criminoso”.

83 Acerca do pré-determinismo psíquico como entrave ao reconhecimento do livre arbítrio como fundamento da
responsabilização  penal,  cita-se  Alexander  e  Staub  (1934,  p.  95):  “Uma  resposta  puramente  empírica  e
psicológica  à  questão  do  livre  arbítrio  poderia  ser  formulada  da  maneira  seguinte:  Um dado ato  humano é
determinado  ou  está  sujeito  a  certas  condições  por  um conjunto  de  fatores  e  não  por  um só:  é  sobretudo
predeterminado. Além dos determinantes puramente fisiológicos, conhecemos três sistemas dinâmicos da psique
humana; o Eu, o Super-Eu e o Sub-Eu. Cada um desses sitemas contribui com a sua parte dinâmica para qualquer
de  nossos  atos.  As  ações  dos  indivíduos normais  são  resultantes  do  seguinte  processo:  as  forças  dinâmicas
instintivas  do Sub-Eu estão em harmonia com os motivos dominantes  do Eu, tanto que o Eu e o Super-Eu
formam um importante sistema unitário. Nos estados patológicos, entretanto, a influência do Eu consciente é
atenuada em favor dos motivos inconscientes instintivos”.
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A partir dessa colocação teórica, Alexander e Staub pretendem fornecer uma resposta à

identificada incompatibilidade entre o conceito de pré-determinismo psíquico e o fundamento

fornecido pela penologia para a responsabilização penal. Afastada a validade do conceito de

livre arbítrio,  caberia ao juiz identificar quanto da motivação do ato criminoso deve-se ao

trabalho  consciente  do  ego  e,  em  sentido  contrário,  quanto  dessa  motivação  deve-se  a

determinações inconscientes. Dessarte, no caso dos criminosos neuróticos, o delito seria fruto

primordialmente da ação dos mecanismos de defesa relativos à porção inconsciente do ego,

sendo  atenuada  a  responsabilidade  do  sujeito.  Essa  seria,  portanto,  a  medida  da

responsabilização84.

Com  fulcro  nesse  critério  acerca  do  grau  de  responsabilidade,  os  autores

desenvolveram  uma  tipologia  dos  criminosos,  dividindo-os  em  dois  grandes  grupos:  os

criminosos crônicos e os criminosos acidentais (idem, pp. 176-181).

Dentre os criminosos crônicos, estariam, em primeiro lugar, aqueles que praticam o ato

criminoso  em virtude  de  intoxicações  ou  outras  determinantes  de  origem orgânica.  Esses

seriam os criminosos com a menor participação do ego consciente na conduta. A seguir, os

autores situam nesse grupo os criminosos neuróticos, identificados como aqueles cujos atos

criminosos  ocorrem  em  decorrência  de  um  sentimento  de  culpa,  dinâmica  psíquica  já

identificada e explicitada por Freud (1916/1996, pp. 347-348). 

Ainda nesse grupo, estariam os indivíduos portadores de um “superego criminoso”,

identificados  com as  figuras  dos  “ladrões,  mendigos,  bandidos  (primazia  do  princípio  do

prazer), criminosos profissionais, tais como batedores de carteira, compradores de objetos de

furtos, todos pertencentes  ao grupo acima” (Alexander  e Staub, 1934, p. 178).  Os autores

aduzem que esse grupo de pessoas obedeceria a um “código moral  especial”,  diferente do

comum. Contudo, Alexander e Staub não se aprofundam nessa colocação em termos teóricos,

84 Nesse sentido (Alexander e Staub, 1934, p. 175): “A análise que fizemos do conceito da responsabilidade legal
nos leva a crer que esse conceito jurídico poderia ser substituído por um sistema que serve para o diagnóstico
criminológico, baseado na consideração do grau de participação do Eu consciente e do inconsciente do indivíduo
no ato criminoso”.
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o que deixa transparecer uma notável inconsistência na colocação de que “a personalidade

total do indivíduo pertencente a essa espécie se identifica com o crime e seus atos antissociais

são inteiramente aceitos não só pelo Eu como pelo Super-Eu” (idem, p. 178).

A simples  afirmação de que  determinados  grupos de pessoas  teriam um “superego

criminoso”  soa  como  estigmatizante  quando  não  se  tem  em  conta  que,  em  sociedades

excludentes,  a  adesão  ao  “mundo  do  crime”  pode  significar  uma  forma  saudável  de

subjetivação, nos casos em que o acesso às metas culturais for substancialmente vedado ao

indivíduo marginalizado.

Conforme colocado por  Cohen (1956),  em seu  estudo sobre  as  gangues  de  jovens

estadounidenses,  a frustração de todas as expectativas de alçar  aos objetivos culturais  tem

como um dos impactos possíveis sobre a identidade do indivíduo a adesão a valores opostos,

invertendo-se a  polaridade  axiológica  dos  bens  sociais  e  infirmando-se a  valoração  que  a

sociedade lhes atribui como forma de defesa à dor psíquica da frustração.

Esse  processo  de  construção  identitária  foi  analisado,  a  partir  da  psicanálise,  por

Jurandir Freire Costa (2003a), que se debruçou sobre o caso concreto de um jovem ao qual

denominou  “Y”.   Esse  jovem,  submetido  a  um  quadro  de  intensa  privação  material  e

emocional, acabou por tornar-se dependente químico e cometer atos infracionais. Na leitura

psicanalítica de Costa (idem), “Y” teria visto no ideário do submundo uma possibilidade de

construção de sua identidade desde uma moldura atingível de referenciais.

Ao final de seu estudo, Costa (idem, p. 133) conclui:

“O submundo de Y., marginal e ilegal diante de justiça ou da norma social, foi, na verdade, um
habeas-corpus requerido  em nome da  mais  legítima  das  leis.  Este  mundo,  embora  ilusório  e
efêmero,  ofereceu-lhe  a  única  possibilidade  que  teve  de  construir  sua  identidade  conforme  o
princípio do prazer e da preservação da vida”85.

85 A noção de que a delinquência subcultural é fruto da inversão da polaridade dos valores da classe média, ou
seja,  da adesão a tais  valores  por sua dimensão negativa,  aparece  muito claramente  no trabalho etnográfico
realizado  por  Alba  Zaluar  (1994  e  2000).  A autora  identificou,  nas  falas  dos  moradores  de  um  conjunto
habitacional do Rio de Janeiro, uma evidente contraposição existente entre a figura do “trabalhador” e a figura do
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Assim, nesse aspecto, a aproximação de Alexander e Staub parece por demais acrítica

ao  simplesmente  afirmar  que  os  indivíduos  pertencentes  a  grupos  marginalizados  seriam

portadores de um “superego criminoso”. A análise do fenômeno da marginalização a partir do

contexto social no qual ele surge nos permite formular a hipótese de que a adesão ao que as

instâncias de poder identificam como “mundo do crime” pode significar, em vez de um dado

patológico, uma estratégia inconsciente de subjetivação que, na medida do possível, frente às

condições socialmente postas, seja psiquicamente saudável.

Por  fim,  a  par  dos  criminosos  por  conta  de  afecções  orgânicas,  dos  criminosos

neuróticos e dos portadores de um “superego criminoso”, Alexander e Staub ainda incluem, na

categoria dos criminosos crônicos, a figura do “criminoso genuíno” (Alexander e Staub, 1934,

pp. 178-180). Trata-se, segundo eles, de um tipo ideal imaginário, não encontrado na prática

clínica  e  aqui  elencado  apenas  para  fins  de  exposição  teórica,  correspondente  ao  sujeito

desprovido de superego.

No grupo dos criminosos acidentais, por sua vez, Alexander e Staub (idem, pp. 180-

181) incluem aqueles que praticam delitos provenientes de “atos falhos”, identificados com o

que o  direito  penal  entende  por  crimes  culposos,  bem como  os  que  praticam “crimes  de

situação”, ou seja, aqueles “cometidos debaixo de circunstâncias raras, que dão lugar a um

“bandido”. O primeiro é visto como aquele que adere à ética do trabalho como um fim em si mesmo, ao passo
que o segundo é entendido como aquele que se revolta contra essa concepção em face da constatação frustrante
de que as perspectivas de acesso ao mercado de trabalho e à ascensão na carreira são ilusórias. A revolta de que
trata a autora, contudo, depende de uma remodelação dos parâmetros valorativos, passando o trabalho a ser visto,
pela óptica do bandido, como escravidão e o trabalhador, como “otário”. Nesse sentido: “Para afugentá-los do
trabalho, esses jovens não contam apenas com as dificuldades de conseguir emprego. Forma-se entre eles, a partir
de suas próprias experiências e da observação da vida de seus pais, uma visão negativa do trabalho, termo que
equiparam à escravidão. Escravidão é trabalhar de ‘segunda a segunda’ por irrisórios salários durante quase todo
o tempo em que se está  desperto.  Escravidão  é também submeter-se a  um patrão autoritário  que humilha o
trabalhador com ordens ríspidas, que não o ouve nunca, que o vigia sempre. Sem serem formados por escola ou
religião que lhes passe uma ética rígida de trabalho, esses jovens cedo aprendem os valores do machismo, o que
exacerba  ainda  mais  o  caráter  humilhante  da submissão,  negação  da  marca  de  um homem.  Como fazê-los,
portanto, admirar e tomar por modelo o pai que se curva a esta árdua rotina, à exploração e ao autoritarismo?
Seus heróis são outros. Na falta de um movimento operário forte de onde saiam líderes trabalhadores com fama,
eles se voltam para os eternos valentes da nossa cultura popular que desafiam, passam rasteira e se negam a este
mundo do trabalho” (Zaluar, 1994, p. 9).
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estado afetivo excepcional, conduzindo a um crime específico, que é comumente perdoado

pela sociedade” (idem, p. 180). Trata-se, na dicção dos autores, de pessoas que cometem atos

criminosos em resposta a “uma extrema ofensa ao sentimento de justiça da pessoa”, o que teria

o condão de colocar fora de ação o poder inibidor do superego (idem, p. 181).

A partir  de  sua  concepção  de  responsabilidade  e  da  tipologia  dos  criminosos  que

criaram, Alexander e Staub pretendem postular uma reformulação completa  das formas de

resposta do direito aos delitos.

Postulam que,  no caso dos  “criminosos  crônicos”,  esses deveriam ser “isolados ou

afastados  da  sociedade  durante  o  período em que constituírem uma  ameaça  para  os  seus

semelhantes”  (idem,  p.  182).  Nessa  esteira,  os  criminosos  por  determinantes  orgânicas

deveriam  ser  encaminhados  aos  cuidados  da  medicina,  ao  passo  que  o  tratamento  dos

criminosos  por  sentimento  de  culpa  deveria  ser  atribuição  da  psicanálise.  Por  fim,  os

indivíduos portadores de um “superego criminoso” seriam atribuição dos educadores (idem,

pp. 181-182).

Por outro lado, aos “criminosos normais”, seria suficiente a aplicação do “código que

existe em todos os países civilizados”,  sendo o trabalho obrigatório “assunto que deve ser

tomado em consideração” (idem, p. 182).

Assim, os autores propõem ao direito penal a adoção de uma dupla possibilidade de

resposta aos delitos,  a depender do critério judicial  de averiguação da participação do ego

consciente na conduta: i) aos neuróticos e demais “criminosos crônicos”, tendo-se em vista a

inutilidade da punição, deveria ser relegado o tratamento compulsório86; ii) por outro lado, aos

“criminosos normais” seria mantido o sistema punitivo pelo seu efeito dissuasório e exemplar.

86 Acerca da submissão a tratamento psicanalítico para os criminosos neuróticos, cf. Alexander e Staub (1934, p.
238): “O criminoso neurótico pode ser designado como um neurótico sem sintomas e que projeta sua doença na
vida real, sendo que essa projeção é inconsciente e, às vezes, conscientemente. Não obstante esse fato ele não
pode deixar de fazer o que faz, e nós achamos que deve, por isso, ser incluído entre os doentes. (...) Para esse tipo
de indivíduos propomos alguma coisa nova e definida, recomendando a abolição de todas as formas de punição,
e sugerindo que ele seja encaminhado a uma agência especial  de reeducação por meio da psicanálise  e um
tratamento psicanalítico”.
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Dessa  forma,  admitem  que  a  psicanálise  teria  pouco  a  propor  no  que  tange  ao

tratamento jurídico-penal dos criminosos não neuróticos, admitindo, por isso, uma sensação de

desapontamento (idem, pp. 238-239):

“A significação prática dessa conclusão não deve ser posta de lado, porque o número de
criminosos  neuróticos  é  muito  grande.  Esse  fato  não  remove  a  nossa  sensação  de
desapontamento,  pois,  as  recomendações  acima  não  acarretam  uma  reconstrução
fundamental das leis criminais de nossos dias, pois, apenas retiram um certo número de
indivíduos da jurisdição penal, para colocá-los nas mãos mais competentes do educador e
do  médico.  Para  o  resto  dos  criminosos,  isto  é,  para  os  que  nós  descrevemos  como
criminosos normais, devemos admitir que somente o medo das consequências dolorosas
de todos os códigos penais atuais pode prevenir  que cometam atos antissociais,  ou no
mínimo reduzir o seu número. Se a atual lei criminal visasse seguir o princípio racional de
proteger a sociedade com perfeição, então a nossa tarefa acabaria por aqui, pois o castigo
(dor)  seria  então  baseado  em  sólidos  fundamentos  científicos,  medido  e  pesado
cuidadosamente, aplicando-se somente aos criminosos normais, cujo número, a nosso ver,
seria muito reduzido”.

A baixa credibilidade da Justiça, portanto, para os autores, seria um fator conjuntural,

passível de superação sem que houvesse necessidade – no caso dos “criminosos normais” ao

menos – de uma completa desconstituição do ideal correicional punitivo e da expectativa de

garantia de equidade por meio do efeito dissuasório da pena. Continuam, portanto, apostando

no castigo como forma de pacificação social.

Como se vê, a criminologia proposta por Alexander e Staub, ainda que dispondo de

rigorosa  base  nos  textos  freudianos,  intenta  uma  acomodação  entre  a  psicanálise  e  uma

pretensa  função  utilitária  da  pena,  como  forma  de  garantia  da  ordem.  Essa  tentativa  de

acomodação, contudo, apresenta-se como prenhe de problemas nos planos teórico e prático, o

que poderia justificar a “sensação de desapontamento” mencionada pelos autores.

Sobre a inabilidade do direito penal em garantir uma retomada do sentimento de justiça

no povo, Alexander e Staub reconhecem, nos termos do que Freud (1913/1999, pp. 83-84) já

havia  preconizado,  que  a  punição  atualmente  tem  como  tônica  dominante  “a  concepção
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emocional da expiação e represália” (Alexander e Staub, 1934, p. 239)87. Essa funcionalidade

escusa do sistema penal, que propicia a projeção sobre o condenado dos impulsos criminosos

da comunidade que pune,  na visão de Alexander e Staub, seria  o elemento  que impede a

constituição de um sistema punitivo racional,  de modo que a existência de um sistema de

justiça desprovido de “preconceito afetivo” só seria possível “quando conseguirmos explicar

analiticamente o reclamo de expiação do crime de cada um, descobrindo assim suas raízes

inconscientes”, sendo ainda necessário “trazer o conteúdo dessa exigência  à consciência das

massas populares” (idem, p. 242).

Logo, na visão dos autores, a psicanálise seria a grande possibilidade de redenção do

sistema de justiça. Em primeiro lugar, seria a psicanálise o saber que, ao ser apropriado pelo

juiz,  permitiria  ao  sistema  de  justiça  a  correta  medição  da  responsabilidade  criminal  do

delinquente.

Em segundo lugar, a psicanálise teria o condão de, pelo encaminhamento judicial do

criminoso neurótico, prover o seu tratamento clínico que, como consequência, teria um grande

papel na “profilaxia criminal” e na promoção da paz social.

Por fim, em terceiro lugar, no que toca à punição que o sistema de justiça relegaria

apenas  aos  “criminosos  normais”,  a  psicanálise  seria  o  saber  que  poderia  propiciar  um

“sistema  penal  racional”  por  meio  da  difusão  da  psicologia  profunda  entre  a  população,

atenuando o desejo inconsciente de punição que reside na vida psíquica do povo.

Como se verifica, ainda que a aproximação psicanalítica da criminologia de Alexander

e  Staub  faça  um  grande  contraponto  às  classificações  estanques  e  segregacionistas  da

criminologia positiva da época, negando que os criminosos sejam organicamente degenerados

87 Nesse sentido: “Mais dominante é a concepção emocional da  expiação e represália. A severidade do tipo de
castigo prescrito atualmente é ditada, antes de tudo, pelo impulso emotivo de utilidade. Nossa visão psicanalítica
da natureza da criminalidade e, particularmente, o conhecimento do quanto profundamente enraizada está, em
todos nós,  a ligação entre as ideias de culpa e castigo,  compele-nos a tomar partido definido em relação ao
princípio irracional de nossa justiça criminal” (Alexander e Staub, 1934, pp. 239-240).
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e que o sistema penal deva focar-se na defesa social por meio da contenção do delinquente88,

as soluções encontradas para o sistema de justiça pelos autores parecem ainda,  em grande

parte, ingênuas ou legitimadoras da violência imposta pelo sistema penal.

No que  tange  ao  primeiro  grande  papel  encontrado  por  Alexander  e  Staub  para  a

psicanálise frente ao sistema de justiça – a pesquisa do grau de responsabilidade do indivíduo

–, vê-se que não há qualquer indicativo de que a participação do ego consciente na conduta

possa  ser  quantificada,  ao  menos  com  a  objetividade  exigida  por  um  sistema  de  justiça

pretensamente racional.

A proposição da substituição da ideia de livre arbítrio pela medição da participação do

ego consciente na conduta tem o evidente propósito de articular o conceito psicanalítico de

“predeterminismo  psíquico”  com  o  próprio  fundamento  legitimador  da  punição:  a

reprovabilidade da conduta.

O livre arbítrio,  como categoria filosófica,  foi rechaçado por Freud, que postulou a

possibilidade  de  interpretação  e  explicação  de  todas  as  condutas  humanas  com base  nos

conteúdos psíquicos, conscientes e inconscientes, que constituiriam a motivação do ato.

A adoção da  ideia  de  “predeterminismo psíquico”,  assim,  consistiu  em um grande

esforço freudiano no sentido de, afastando-se do causalismo médico e biológico, inaugurar

88 Sobre o avanço identificado nas proposições de Alexander e Staub em relação à criminologia positiva reinante
à época, cf. Sá (2011, pp. 81-82): “A criminologia psicanalítica de Alexander e Staub não identifica traços de
ancestralismo ou de constitucionalismo na delinquência, mas reforça a ideia de conflito. Porém, mais do que isso,
afirma a continuidade, a igualdade, em termos de estrutura psíquica, entre o delinquente e o não delinquente. A
diferença  entre o delinquente e  o não delinquente não seria  de natureza estrutural,  mas relativa a condições
psicodinâmicas  e  de  desenvolvimento,  a  condições  ambientais  e  adaptativas.  A  adaptação  às  condições
ambientais  (inclusive  em  seu  sentido  psicoevolutivo)  exerce  papel  decisivo  para  o  surgimento  da  conduta
delinquente. Daí o caráter de normalidade da mesma, já que ela não é resultado de uma estrutura delinquente da
personalidade.  Os criminosos,  em sua maior parte,  são semelhantes às pessoas normais,  seja na constituição
física,  seja  na  estrutura  psíquica.  As  diferenças  que  se  constatam  se  devem  a  fatores  de  evolução,  de
desenvolvimento, diretamente dependentes do meio. A maior parte deles, se tivesse tido as mesmas condições
ambientais daqueles que não delinquiram, certamente seria igual às pessoas ditas ‘normais’. A tentativa de buscar
diferenças essenciais entre delinquentes e não delinquentes é muito mais produto de uma postura narcisista do
pensador ou do profissional, do que uma preocupação científica e técnica”.
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outro  método  que  se  pretendeu  científico  e,  para  isso,  enunciou  uma  nova  forma  de

causalismo, baseado exclusivamente em conteúdos psíquicos.

Nessa toada, a adoção do conceito de predeterminismo psíquico foi um modo hábil de

constituição de uma nova forma de “saber do espírito” que, afastando-se da medicina e da

neurologia,  pudesse ainda assim inscrever-se no discurso da ciência  a partir  do cânone do

positivismo, paradigma hegemônico, à época, no seio da comunidade científica (Nunes, 2011,

pp. 113-130)89.

A enunciação  do  predeterminismo  psíquico  aparece,  sobretudo,  a  partir  do  estudo

freudiano sobre os atos falhos e a psicopatologia da vida cotidiana, onde Freud explicitamente

rechaça a noção de casualidade ou livre arbítrio,  inclusive nos atos humanos considerados

como mais insignificantes (Freud, 1901/1996, pp. 249-250):

“Muitas  pessoas,  como se  sabe,  contestam a  suposição  de  um determinismo psíquico
completo invocando um sentimento especial de convicção de que existe um livre-arbítrio.
Esse sentimento de convicção existe, e não cede diante da crença no determinismo. Como
todos os sentimentos normais, deve ter algo que o justifique. (...) De acordo com nossas
análises,  não é necessário contestar  a legitimidade do sentimento de convicção de que
existe um livre-arbítrio. Quando levamos em conta a distinção entre motivação consciente
e motivação inconsciente, nosso sentimento de convicção nos informa que a motivação
consciente não se estende a todas as nossas decisões motoras. Mínima non curat praetor.
Mas o que é assim liberado por um lado recebe sua motivação do outro, do inconsciente, e
desse modo o determinismo no psíquico prossegue ainda sem nenhuma lacuna”.

89 Acerca da importância da enunciação do prodeterminismo psíquico para a inscrição da psicanálise no campo da
ciência, cita-se, Nunes (2011, pp. 113-114): “Freud foi profundamente marcado tanto pelo pensamento iluminista
quanto pelo positivismo médico da segunda metade do século XIX. Inspirado nesses ideais, procurou inscrever a
psicanálise no campo da ciência. Assim, conceber um determinismo psíquico foi um passo fundamental nesse
primeiro momento de seu percurso, em que foram lançadas as bases para a constituição do campo psicanalítico.
Primeiro  porque  viabilizava  seu  projeto  de  inscrever  a  psicanálise  no  campo  da  ciência.  O  determinismo
representava, então, a própria essência da ciência e a psicanálise nascente era para ele uma ciência. Segundo
porque, com esse conceito,  Freud pode contrapor-se ao determinismo biológico positivista da medicina e da
neurologia de sua época, propondo a existência de outro determinismo, dessa vez psíquico, que explicaria não só
os distúrbios nervosos como a própria constituição da subjetividade. Nesse contexto, estabelecer o conceito de
determinismo  psíquico  foi  condição  de  possibilidade  para  que  a  psicanálise  emergisse  como  um  discurso
científico, como era o desejo inicial de Freud, mas rompendo simultaneamente com uma leitura naturalista da
condição humana”.
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Conclui-se,  portanto,  que  a  psicanálise  constitui  um indubitável  entrave  ao  grande

fundamento da punição, qual seja: a crença de que os homens são livres em suas vontades e,

assim,  poderiam ser  legitimamente  punidos  por  seus  atos,  já  que  esses  decorrem de  suas

escolhas racionais.

A  solução  proposta  por  Alexander  e  Staub,  contudo,  não  se  afigura  como

completamente satisfatória, pois, como já mencionado, a psicanálise não dispõe de qualquer

instrumento que permita a quantificação da parcela de conteúdos conscientes e de conteúdos

inconscientes que se encontram na base da conduta.

Assim, a função do psicanalista e do juiz parecem ser realmente incompatíveis. Não há

qualquer garantia de que o juiz, ao ser imbuído do poder de julgar não apenas as condutas,

mas os conteúdos psíquicos do réu, não recaia simplesmente no subjetivismo, projetando seus

próprios  conteúdos  abjetos  sobre  o  indivíduo  a  ser  julgado,  em  algo  análogo  à

“contratransferência”90 que pode ocorrer, de forma indesejável, na clínica.

Por  esse motivo,  a  psicanálise  instrumentalizada  pelo  sistema penal  proposta  pelos

autores não encontra amparo no que a dogmática penal tem entendido como um direito penal

compatível  com  valores  democráticos,  tendo-se  em  vista  que  a  resposta  penal  não  seria

condicionada pela  conduta,  mas  pelo julgamento  subjetivo que o juiz  fizesse da dinâmica

psíquica do autor. Assim, como bem assevera Sá (2011, p. 81), Alexander e Staub “chegam a

defender o direito penal do autor, na linha da proposta de Liszt de que ‘não o fato, mas sim o

autor que deve ser punido’”. Logo, essa apropriação da psicanálise pelo direito penal estaria

vocacionada à constituição de um sistema evidentemente autoritário.

Ademais,  a  ideia  de  predeterminismo  psíquico  deve  sempre,  a  fim de  evitarem-se

concepções reducionistas, ser entendida a partir do seu cotejo com o conceito psicanalítico de

“sobredeterminação”, postulado por Freud quando de seu estudo acerca da interpretação dos

90 Laplanche  e  Pontalis  (2001,  p.  102)  definem “contratransferência”  como  sendo  o  “conjunto  das  reações
inconscientes do analista à pessoa do analisando e, mais particularmente, à transferência deste”.
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sonhos,  especialmente no que diz respeito  à descrição do trabalho onírico da condensação

(Freud, 1900/1996, pp. 305-330)91.

A noção de sobredeterminação, inicialmente enunciada no âmbito da interpretação dos

sonhos e transposta a todo o estudo do simbolismo inconsciente, traz como consequência a

concepção  de  que  as  formações  do  inconsciente  têm,  em  suas  origens,  uma  gama

indeterminada de conteúdos psíquicos. Assim, ainda que todo ato seja interpretável a partir do

método da psicanálise  – conclusão que a  noção de predeterminismo nos impõe –,  sempre

haverá  uma  grande  variedade  de  linhas  interpretativas  possíveis,  todas  potencialmente

corretas,  sendo  impossível  pensar-se  em  uma  única  interpretação  acertada.  Ademais,  a

extensão e a profundidade da interpretação não encontram limites,  de modo que um único

sintoma nunca será elucidado à exaustão, pois nele se revela uma quantidade incalculável de

conteúdos e relações entre conteúdos a serem desvelados.

Em suma, se a postulação da noção de predeterminismo psíquico nos aponta para a

possibilidade  de  descobrimento  da  verdade  inconsciente  acerca  de  todas  as  manifestações

humanas,  a  noção  de  sobredeterminação  relativiza  essa  possibilidade,  postulando  que  a

verdade a ser descoberta não é unívoca, mas sim, que há diversas verdades inconscientes que

podem ser encontradas pela via da interpretação92.

91 Sobre  a  sobredeterminação  no  conteúdo dos sonhos,  cf.  Freud  (1901/1996a,  p.  672):  “Boa  parte  do  que
aprendemos sobre a condensação nos sonhos pode ser resumida nesta fórmula: cada elemento do conteúdo do
sonho é ‘sobredeterminado’ pelo material  dos pensamentos oníricos;  não decorre de um  único elemento dos
pensamentos oníricos,  podendo sua origem remontar  a  toda uma série  deles.  Esses  elementos não  precisam
necessariamente ter uma estreita relação mútua nos próprios pensamentos oníricos; podem pertencer  às mais
distantes e diversas regiões a trama desses pensamentos. O elemento onírico é, no sentido mais estrito da palavra,
o ‘representante’ de todo esse material diverso no conteúdo do sonho”.

92 Acerca do conceito de sobredeterminação em Freud, cita-se Laplanche e Pontalis (2001, pp. 487-488): “O fato
de uma formação do inconsciente – sintoma, sonho etc. – remeter para uma pluralidade de fatores determinantes.
Isto pode ser tomado em dois sentidos bastante diferentes: a) A formação considerada é resultante de diversas
causas, já que uma só não basta para explicá-la. b) A formação remete para elementos inconscientes múltiplos,
que  podem  organizar-se  em sequencias  significativas  diferentes,  cada  uma  das  quais,  a  um certo  nível  de
interpretação, possui a sua coerência própria. Este segundo sentido é o mais amplamente admitido”.
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Essa dimensão do inconsciente como sendo um repositório que tende ao infinito de

pulsões e conteúdos psíquicos representa a riqueza da psicanálise. Contudo, quando cotejada

com a proposição da exótica figura do “juiz-psicanalista” de Alexander e Staub, essa dimensão

demonstra a total impossibilidade de o julgador definir e quantificar qual seria a porção da

conduta  que conta  com determinantes  inconscientes,  ou seja,  a  impossibilidade  prática  de

determinar qual seria a participação do ego consciente e inconsciente na conduta. A rigor, a

proposta  de  instrumentalização  da  psicanálise  para  fins  de  imputação  de  responsabilidade

penal pretende a quantificação do indeterminável e do plurívoco, o que constitui sua tibieza

teórica.

Essa onipotência projetada sobre a figura do juiz que, sem dispor do “setting” analítico,

poderia desvelar o inconsciente do culpado no curso do processo penal, certamente teria como

consequência o incremento das características opressoras e autoritárias do direito penal.

Por  sua  vez,  a  proposta  de  tratamento  clínico  do  criminoso  neurótico  por

encaminhamento  judicial,  em  substituição  à  punição,  merece  ser  confrontada  com  a  já

mencionada crítica feita por Freud à utilização da psicanálise como instrumento auxiliar do

direito penal.

Na  já  citada  conferência  de  Freud  aos  alunos  de  direito  sobre  a  possibilidade  de

utilização da psicanálise aliada à persecução criminal (Freud, 1906/1996), ele já demonstrara

sua dúvida quanto à eficácia do emprego do método psicanalítico de forma compulsória, à

revelia do paciente. Em suas palavras: “resta ver até que ponto essa falta de cooperação do

sujeito de seu exame irá dificultar ou alterar o desenrolar do mesmo” (Freud, 1906/1996, p.

102)93.

93 A rigor, os enfoques adotados por Freud e por Alexander e Staub acerca da instrumentalização da psicanálise
pelos  tribunais  não  são  idênticos.  Freud  debruça-se,  de  forma  crítica,  sobre  a  utilização  da  psicanálise  na
elucidação da autoria. Alexander e Staub preocupam-se com essa utilização para capacitar o juiz a tomar uma
providência mais adequada (seja a dosimetria da pena, seja a submissão a tratamento por determinação judicial).
Em ambos os casos, contudo, verifica-se que dificilmente haveria colaboração espontânea a consciente do sujeito
submetido à Justiça criminal na qualidade de investigado, réu ou sentenciado.
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Por fim, também é problemática a proposta de Alexander e Staub no sentido de que a

disseminação da psicanálise pela comunidade poderia, com a atenuação do desejo do povo de

vingança e de expiação sobre o condenado, tornar o direito penal uma prática mais racional.

Conforme  visto  anteriormente  neste  trabalho,  a  visão  que  Freud  externa  sobre  os

mecanismos  sociais  de  imputação  de  culpa  e  punição  aproximam-se  do  caráter  obsessivo

encontrado por ele nas práticas religiosas. Conforme assevera Barros (2012, p. 69): “A neurose

obsessiva é, a rigor, um sucedâneo – privado, dizia Freud – da religião”. Isso porque a neurose

obsessiva, na dinâmica psíquica, seria um intento de “dar conta de impasses e impossibilidades

que em outras condições seriam tratadas pela prática religiosa” (idem, ibidem).

Tal raciocínio pode, sem dificuldades maiores, ser transposto aos sistemas punitivos

quando temos em conta a sua função inconsciente, revelada por Freud, de eleição e projeção

de impulsos proibidos sobre a vítima expiatória. O processo, assim, poderia ser lido como um

cerimonial  tendente  a  dar  conta  de  um impasse,  qual  seja:  reforçar  as  proibições  sociais,

simultaneamente permitindo que se extravase o impulso proibido, desde que dentro das regras

do cerimonial ou do procedimento válido94.

Nesse sentido,  fica a dúvida acerca da possibilidade de constituição de um sistema

penal racional do ponto de vista da psicanálise.  Assim como, para Freud, seria impensável

postular-se a possibilidade de instituição de uma “religião racional”, também parece estranho

pensar-se,  a  partir  da  psicanálise,  em  um  sistema  punitivo  racional.  A partir  da  leitura

freudiana, nos parece que a hipotética disseminação da psicanálise no seio da comunidade,

94 Sobre essa significação ambivalente do cerimonial no âmbito da religião, cita-se Freud (1907/1996, p. 115):
“Assim,  o  cerimonial  é  um conjunto  de  condições  que  devem ser  preenchidas,  da  mesma forma  que  uma
cerimônia matrimonial da Igreja significa para o crente uma permissão para desfrutar os prazeres sexuais, que de
outra maneira seriam pecaminosos. Uma outra característica da neurose obsessiva, e de todas as enfermidades
semelhantes, é que suas manifestações (seus sintomas, inclusive os atos obsessivos) preenchem a condição de ser
uma conciliação entre as  forças  antagônicas  da mente.  Essas manifestações  reproduzem, assim, uma parcela
daquele mesmo prazer que pretendiam evitar, e servem ao instinto reprimido tanto quanto às instâncias que o
estão  reprimindo.  Na  verdade,  ao  passo  que  a  enfermidade  progride,  os  atos  que  de  início  se  destinavam
principalmente a manter a defesa aproximam-se progressivamente dos atos proibidos pelos quais o instinto pôde
expressar-se na infância”.
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possibilitando a perlaboração do sentimento de vingança, teria o condão de substituir o direito

penal por práticas estritamente reparatórias e restauradoras, e não punitivas.

Nesse diapasão, o hipotético desaparecimento do desejo comunitário de vingança sobre

o corpo da vítima expiatória e a consequente desconstituição da estrutura neurótica obsessiva

do direito punitivo teriam o condão não de instituir um “direito penal racional”, como querem

Alexander e Staub, mas sim, de possibilitar o próprio desaparecimento do direito punitivo, em

prol de práticas restaurativas, aproximadamente nos moldes da proposta de “troca de lentes”

de Howard Zehr (2008, p. 176):

“Em vez de definir a justiça como retribuição, nós a definiremos como restauração. Se o
crime é um ato lesivo, a justiça significará reparar a lesão e promover a cura.  Atos de
restauração – ao invés de mais violação – deveriam contrabalançar o dano advindo do
crime. É impossível garantir recuperação total, evidentemente, mas a verdadeira justiça
teria como objetivo oferecer um contexto no qual esse processo pode começar”95.

Como se vê, o potencial crítico que a psicanálise detém acerca do crime e da punição

parece  ir  muito  além da  crítica  conjuntural  esposada  por  Alexander  e  Staub.  A visão  da

95 Howard Zehr é um dos principais teóricos a defender o modelo de “justiça restaurativa”, estratégia político-
criminal que tem como objetivo a substituição do padrão retribucionista da justiça criminal por um paradigma de
reparação do dano sofrido e das relações sociais rompidas pelo ato problemático definido como crime. Jaccoud
(2005, p. 169) define justiça restaurativa como “uma aproximação que privilegia toda a forma de ação, individual
ou coletiva,  visando corrigir  as  consequências  vivenciadas  por ocasião de uma infração,  a  resolução  de um
conflito ou a reconciliação das partes ligadas a um conflito”. Conforme coloca Pallamolla (2008, p. 54), contudo,
a conceituação de justiça restaurativa ainda é algo em aberto, sendo, na verdade, muito mais uma afirmação de
princípios gerais, que acabam sendo colocados em prática das formas mais variadas. Assim, dentre as práticas
ditas  restaurativas,  verifica-se  a  coexistência  de  ações  verdadeiramente  libertadoras  com  experiências  que,
incluídas no próprio âmbito do processo criminal ou infracional,  acabam repetindo os erros da justiça penal,
especialmente  no que diz  respeito  à  seletividade do sistema penal.  Em outras  palavras,  algumas  práticas  de
“perdão  e  arrependimento”,  especialmente  aquelas  que  têm  origem  no  próprio  aparato  judicial,  acabam
olvidando-se do corte discriminatório pelo qual o sistema penal seleciona seus alvos e reproduzindo injustiças
sociais, por meio da exigência de “arrependimento” por parte do selecionado, sem que se leve em conta sua
posição de vulnerabilidade pela qual ele também deveria ser convidado a perdoar o meio que o excluiu. Sobre
algumas experiências restaurativas no Brasil, cf. Benedetti (2008). De toda forma, ainda que apresentando alguns
sérios desvios de rota, a justiça restaurativa permanece como um campo promissor a ser explorado como forma
de redução das mazelas do encarceramento e da alienação produzida pelo sistema penal. Como coloca Endo
(2008, p. 34): “É preciso reconhecer algum manejo possível diante da violência, sem o que o que nos resta é a
perplexidade, o imobilismo e a crença de que o direito penal é capaz de cuidar disso por nós. A violência é a
batata quente que precisa ser esfriada e partida entre comensais. A justiça restaurativa deve encarar essa imensa
tarefa  de  frente.  Não  podemos  mais  fugir  das  violências  que  sofremos  ou  cometemos”.  Sobre  a  justiça
restaurativa,  remete-se  o  leitor,  além dos  já  citados  nesta  nota,  aos  trabalhos  de  Zehr  (2012),  Sica  (2007),
Benedetti (2009) e Freire (2014).
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psicanálise sobre o sistema penal, conforme pretenderemos demonstrar ao fim desse trabalho,

consubstancia um potente discurso estruturalmente deslegitimante das práticas punitivas.

3.3.    Theodor Reik e o assassino que retorna ao local do crime

Theodor  Reik  foi  um  psicanalista  vienense,  discípulo  de  Freud,  cujo  papel  na

constituição do saber psicanalítico talvez tenha assumido sua maior relevância por conta de ele

ter figurado no centro do debate acerca da análise leiga.

Por não ser médico, o exercício da psicanálise por Reik passou a ser contestado no seio

da própria  comunidade psicanalítica96,  o  que levou Freud a escrever  seu célebre  texto  em

defesa  da  análise  leiga  (Freud,  1926/1996),  peça  fundamental  para  que  a  psicanálise  se

constituísse como um campo apartado dos saberes médicos.  Nesse ponto, conforme afirma

Gay (2012, p. 494): “Freud lutou por Reik como se estivesse lutando por si mesmo”97.

A presença de Reik no centro  dessa controvérsia  pode ter  ofuscado seus  trabalhos

teóricos,  que  permanecem  pouco  conhecidos  quando  comparados  aos  trabalhos  de  outros

discípulos vienenses próximos de Freud.

O interesse  de Reik  pela  criminologia  foi  externado,  sobretudo,  em dois  livros.  O

primeiro deles,  denominado “A compulsão  por confessar”,  de 1925, foi  seguido pela  obra

denominada “O assassino desconhecido”, de 1932 (Reik, 1965), pesquisa de fôlego na qual

96 A controvérsia teve início quando um paciente de Reik encaminhado por Freud, chamado Newton Murphy,
médico, insatisfeito com os resultados do tratamento, processou Reik por charlatanismo, baseando-se na sua falta
de formação médica (Gay, 2012, p. 493).

97 Sobre o exercício da psicanálise por pessoas sem formação em medicina, cf. Freud (1926/1996, p. 235): “Para
o paciente, portanto, é uma questão de indiferença se o analista for um médico ou não, contanto que o perigo de
sua condição ser mal compreendida fique excluído pelo relatório médico necessário antes do início do tratamento
e em algumas ocasiões possíveis durante o curso do mesmo. Para ele é incomparavelmente mais importante que o
analista  deva  possuir  qualidades  pessoais  que o tornem digno de  confiança,  e  que ele  deva  ter  adquirido  o
conhecimento e a compreensão, bem como a experiência, que, somente estes, possam tornar-lhe possível cumprir
sua tarefa”.
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Reik, incorporando as conclusões do livro anterior, proporia um modo de colaboração entre a

psicanálise e a justiça criminal.

A proposta de Reik acerca da instrumentalização da psicanálise para fins de persecução

penal fica clara já na introdução desse livro (idem, pp. 16):

“Espero que a investigação que se segue possa demonstrar que o valor da psicanálise em
criminologia não está circunscrito, de modo algum, somente às questões consideradas até
agora  pelos  psicanalistas.  Nas  páginas  seguintes  tratei  de  demonstrar  se  a  psicanálise
contribuiu, e como, para a solução do problema do criminoso desconhecido”.98

Como  afirma  Baratta  (2002,  pp.  51-53),  sendo  Reik  discípulo  de  Freud,  não  lhe

passaram  despercebidas  as  críticas  que  esse  formulou  aos  sistemas  punitivos.  Acerca  da

utilidade  inconsciente  que  a  psicanálise  identificou  na  punição,  Reik  confirmava  que  “o

impulso para a punição é, pois, uma reação defensiva do ego contra os próprios impulsos”

(Reik apud Baratta, 2002, p. 52).

Assim, em diversos momentos, Reik demonstra-se um crítico da pena, reconhecendo

suas inconsistências frente à concepção da psique que fora revelada pela psicanálise. Contudo,

o foco de sua pesquisa é, realmente, a contribuição com a investigação criminal, o que não é

suficientemente problematizado pelo autor quanto à legitimidade de suas finalidades.

Reik  parte  da  formulação  freudiana  acerca  do  criminoso  por  sentimento  de  culpa

(Freud, 1916/1996, pp. 347-348) para postular que esse tipo de criminoso (que representaria a

maioria dentre eles), tendo como objetivo inconsciente do delito a punição, tenderia a trair-se,

98 Tradução livre do autor. Transcreve-se trecho do qual foi retirado o excerto acima, da tradução em espanhol
(Reik, 1965, pp. 16-17): “Espero que la investigación que sigue pueda demonstrar que el valor del psicoanálisis
em criminología no está circunscrito  en modo alguno sólo a las cuestiones consideradas hasta ahora por los
psicoanalistas. Un nuevo campo virgen se abre a la investigación analítica. Em las páginas siguientes he tratado
de demonstrar si el psicoanálisis ha contribuido, y cómo, a la solución del problema del criminal desconocido; a
determinar cuál es el significado psicológico de este problema. El punto inicial lo constituye el crimen, pero éste
raramente  se comete em presencia  de testigos;  y em consecuencia el  magistrado  instructor,  los jueces  y los
jurados deben recurrir a los indicios de cierto valor para estabelecer la culpabilidad o inocencia de las personas”.
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deixando pistas  e  elementos  que,  quando vistos  através  da  lente  da  psicanálise,  poderiam

auxiliar enormemente na elucidação do crime.

Reik propõe que a criminologia volte seus olhos para a possibilidade de autotraição do

criminoso (idem, pp. 81-90), o que seria uma manifestação do desejo inconsciente de punição.

Dentre os diversos casos que relata, a exemplificar a importância da consideração da

autotraição na investigação criminal, Reik narra um crime ocorrido em 1924. A casa de um

homem chamado Angerstein teria sido invadida, sendo que os oito habitantes da casa foram

mortos, com exceção do próprio Angerstein, que teria apenas ficado ferido. Reik narra que a

casa fora incendiada e que Angerstein, única testemunha presencial, teria contado que a casa

fora invadida por pessoas interessadas em roubar bens e dinheiro.

Ocorre que, a partir do exame da rigidez cadavérica, verificou-se que a hora da morte

fora muito anterior àquela indicada por Angerstein em seu depoimento. Isso levou a polícia a

descobrir  que o crime fora praticado  pelo  próprio  Angerstein.  Segundo Reik,  não haveria

qualquer motivo para que ele houvesse alterado a hora dos fatos em seu depoimento, salvo o

desejo inconsciente de punição, o que o levou à autotraição (idem, pp. 81-82).

Outro caso narrado por Reik diz respeito a um furto em uma loja de roupas, ocorrido

na mesma época, cuja autoria foi descoberta porque um dos furtadores, ao pegar um terno

novo para si, deixou no local do crime seu próprio terno, com sua cédula de identidade no

bolso (idem, p. 84).

Dentre os exemplos de autotraição, estaria ainda a compulsão identificada em alguns

assassinos de retornarem ao local do crime (idem, pp. 104-112). A idéia de que o assassino

costuma retornar ao lugar do crime acabou por tronar-se um lugar comum quando se pensa em

investigação de crimes contra a vida99.

99 A máxima de que o criminoso “sempre volta ao lugar do crime”, já existente antes de Reik, mas em relação à
qual ele foi o primeiro a fornecer uma explicação, não raro aparece nos noticiários policiais. Nesse sentido, cita-
se uma notícia extraída de um portal eletrônico, de 29 de dezembro de 2012, intitulada “Ajudante volta ao local
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Reik pretende explicar essa compulsão por meio da psicanálise, afirmando que, como

ato sintomático, o retorno do criminoso seria simultaneamente fruto do desejo de experimentar

novamente o prazer  do delito  e,  por outro lado, do desejo de ser pego e punido. Sobre a

compulsão a retornar ao local do crime, Reik (idem, p. 107) afirma: “Junto a este impulso de

reexperimentar o prazer, existe outro não menos compulsivo: a necessidade inconsciente de

castigo”100.

Não  obstante  essa  proposta  de  instrumentalização  da  psicanálise  para  fins  de

investigação criminal, Reik não deixa de lado a ressalva feita por Freud, no sentido de que a

realidade psíquica seria diversa da realidade dos fatos,  redundando na conclusão de que o

sentimento de culpa, que poderia produzir os indícios buscados pelo investigador, não seria

uma decorrência necessária da efetiva prática do ato criminoso no plano ontológico.

Nesse sentido, Reik também fornece exemplos de erros judiciais, atribuindo tais erros

ao sentimento inconsciente de culpa do inocente que, em seu desejo profundo por punição,

teria deixado pistas que conduziram a investigação e o julgamento em sentido equivocado

(idem, pp. 252-263)101.

do crime e é preso pela PM”, que, certamente, teria fornecido a Reik um exemplo de autotraição inconsciente: “O
ajudante A.M., de 36 anos, foi preso em flagrante, suspeito de matar o segurança H.A.P.M., de 34 anos, no Jardim
Hitoshi, em Mogi das Cruzes, na Grande São Paulo. Baleada, a vítima chegou a ser socorrida no Pronto-Socorro
Municipal, mas não resistiu. No quarto do acusado, foram encontradas munições. Policiais militares aguardavam
a perícia,  quando receberam uma denúncia via 190 de que o suspeito do homicídio havia retornado naquele
instante para o local do crime, estava próximo de uma viatura e vestia calça branca e camiseta clara. Os policiais
localizaram e abordaram A.M., que negou participação no crime. Porém, como a denúncia havia sido direcionada
ao suspeito, o homem foi encaminhado pelos PMs à delegacia. A autoridade policial foi à casa do acusado, onde
foi recebida pelo irmão dele,  um operador de caixa,  que contou que A.M. chegou armado e estava bastante
alterado. O operador disse que tentou tirar a arma do bolso do irmão, mas o ajudante relutou e ameaçou atirar, por
isso o deixou ir embora. O operador contou ainda que, ao sair de casa, ouviu comentários de que seu irmão havia
atirado  na  vítima.  No  quarto  dele  foi  localizada  munição  de  calibre  9  mm”.  (Disponível  em
<http://jornalcidade.uol.com.br/  rioclaro/seguranca/seguranca/99687-Ajudante-volta-ao-local-do-crime-e-e-
preso-pela-PM>. Acesso em 28 de maio de 2013).

100 Tradução  livre  do  autor  ao  português,  a  partir  da  tradução  em  espanhol:  “Junto  a  este  impulso  de
reexperimentar el placer,  existe otro no menos compulsivo: la necesidad inconsciente de castigo. Esto puede
parecer paradójico, pero es que lá vida mental está llena de tales paradojas” (idem, p. 107).

101 Nesse sentido, cf.  a análise de Freud do julgamento descrito por Dostoiévki em “Os irmãos Karamazov”
(Freud, 1928/1996, p. 194).
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Dentre esses exemplos, Reik conta o caso de Katharine Steiner, uma prostituta que fora

responsabilizada pela morte de sua vizinha. Segundo o autor, no curso do julgamento, Steiner

deixou-se cair em contradições, vestia-se de maneira provocante e flertava com o público, o

que levou à  sua  condenação.  Depois  de  ser  enviada  a  um estabelecimento  penal,  Steiner

mudou completamente seu comportamento, tendo as demais presas narrado que ela era dócil e

tinha muito medo de ficar sozinha. Posteriormente, descobriram que o verdadeiro assassino

fora outra pessoa (idem, p. 256).

Assim, Reik conclui que o provérbio segundo o qual “ninguém pode ser enforcado por

um pensamento” seria falso, pois os conteúdos psíquicos e o sentimento de culpa poderiam

levar à condenação de inocentes102. Nesse aspecto, também o domínio da psicologia profunda

poderia minorar os riscos desse tipo de erro.

Não obstante  faça essa ressalva,  Reik parece atribuir  muito menos importância que

Freud ao entrave representado pelo conceito de realidade psíquica à utilização da psicanálise

como instrumento de investigação criminal.

Reik encerra seu livro de 1932 crendo que a psicanálise, a partir das linhas mestras que

preconizara, poderia lançar luz às perguntas básicas do processo criminal (idem, p. 298):

“Pensávamos que o interesse nas perguntas: ‘quem foi o assassino?’ e ‘como se executou o
ato?’,  estava muito longe da psicologia.  Agora reconhecemos que essas  perguntas  não
interrogações  psicológicas.  A  investigação  dos  problemas  criminais  nos  levou  por
caminhos  desviados  a  problemas  psicológicos  e,  talvez,  encontrou  a  solução  a  alguns
deles”.103

102 Nesse sentido: “Um viejo provérbio germano dice: ‘Nadie es colgado por um pensamiento’. Sin embargo, la
investigación psicoanalítica de la etiología de los errores judiciales demuestra que mucha gente ha sido colgada a
causa de um piensamiento; y así, como muchos otros buenos dichos germanos, el proverbio resulta falso” (Reik,
1965, pp. 262-263).

103 Tradução livre do autor a partir da tradução em espanhol: “Pensábamos que el interés en las preguntas: ¿quién
fue el asesino? y, ¿cómo se ejecutó el hecho?, estaba muy lejos de la psicología. Ahora reconocemos que estas
preguntas  son  interrogantes  psicológicos.  La  investigación  de  problemas  criminales  nos  llevó  por  caminos
desviados a problemas psicológicos y tal vez ha encontrado la solución a alguno de ellos” (Reik, 1965, p. 298).
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Assim, o problema representado pelo fato de que o objeto de interesse da psicanálise (a

realidade psíquica) não é coincidente com o objeto de pesquisa do direito e do processo penal

(a  realidade  dos  fatos),  pareceu  a  Reik  algo  contornável.  Ainda  que  ele  reconhecesse  a

possibilidade de erros, portanto, Reik apostava na psicanálise como uma ferramenta útil na

atuação da Justiça.

Como já mencionado, esse otimismo nunca foi demonstrado por Freud. Conforme já

citado,  em  seu  texto  sobre  o  parecer  do  perito  no  caso  Halsman,  Freud  concluiu:

“Precisamente por estar sempre presente, o complexo de Édipo não é apropriado para fornecer

uma decisão sobre a questão da culpa” (Freud, 1931, p. 260).

Logo, conclui-se que Freud intentou delimitar de forma muito clara o fato de que a

culpa buscada pelos juízes e promotores era essencialmente distinta do sentimento de culpa

que decorre do complexo de Édipo.  Nesse aspecto,  Freud radicaliza  a  ideia  de que todos

somos  imbuídos  do  sentimento  de  culpa  inconsciente,  de  modo  que  a  culpa  em  sentido

psicanalítico, sempre presente, seria algo que apenas teria o efeito de entorpecer a visão do

julgador, reforçando o caráter projetivo e expiatório que identificou nos sistemas punitivos.

Com efeito, a experiência demonstrou que a transposição da concepção psicanalítica de

culpa ao fazer dos tribunais, longe de trilhar o caminho no sentido da “Justiça do futuro” que

queria  Reik  (1965,  p.  264-268),  acabou  precipuamente  por  legitimar  as  práticas

segregacionistas e violentas que marcam o exercício do direito punitivo.

A título de exemplo dessa utilização distorcida da psicanálise no sentido de reforçar e

legitimar preconceitos na esfera da criminologia, cita-se trecho da obra “Homossexualismo e

delinquência”,  de Luiz Angelo Dourado (1967), representante da criminologia psicanalítica

brasileira,  na  qual  ele  sustenta  a  maior  propensão  dos  homossexuais  ao  cometimento  de

delitos, por conta do sentimento de culpa decorrente da “solução imperfeita do complexo de
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Édipo” que teria desencadeado sua orientação sexual. Assim, a homossexualidade não seria

“apenas um problema psicológico, mas também social” (idem, p. 58):

“Alguns  homossexuais  anelam,  inconscientemente,  o  castigo  devido  a  sentimentos  de
culpa que decorrem do complexo de Édipo e, mais tarde, do intenso ódio à sociedade.
Incapazes de amar a quem quer que seja, a não ser a si mesmos (narcisismo), resta-lhes,
então, o ódio habilmente dissimulado em calculada indiferença por aqueles que não lhes
interessam diretamente”104.

Ora, com efeito, se o sentimento de culpa decorrente do complexo de Édipo é universal

e, ademais, se Freud reconheceu que, nos criminosos neuróticos, o sentimento de culpa pode

estar na base da conduta delitiva, resta simples ao criminólogo efetuar uma manobra teórica

transversa como a vista acima.

Sendo os conflitos fundamentais  e o sentimento de culpa universais, o criminólogo

pode escolher, de acordo com suas predileções, quais seriam os grupos sociais mais perigosos,

escolha  que  normalmente  atende  a  um  anseio  do  poder  punitivo  em  ver  cientificamente

legitimada  sua  seletividade  e  seu  preconceito,  no sentido  de perseguição de  determinados

grupos sociais vulneráveis.

Freud parece ter antevisto esse uso perverso da psicanálise no âmbito da criminologia,

mantendo-se firme no sentido de que o conceito de culpa inconsciente, ainda que possa ser

104 Tal visão sobre a homossexualidade, que avoca a psicanálise como fundamento teórico para, falaciosamente,
justificar-se a homofobia cientificamente, não poderia estar mais distante das concepções de Freud. Conforme
relata Jones, em abril de 1935, uma mãe norte-americana em desespero escreveu a Freud, mesmo sem conhecê-
lo, pedindo conselhos por acreditar que seu filho interessava-se sexualmente por homens. Freud respondeu a
carta,  nos  seguintes  termos  (Freud  apud  Jones,  1961,  pp.  738-739):  “Deduzo de  sua  carta  que  seu  filho  é
homossexual. Impressionou-me muito o fato de que a senhora não mencione esse vocábulo em suas informações
acerca dele. Posso perguntar-lhe por que a senhora o omite? A homossexualidade não é, certamente, nenhuma
vantagem, mas não é nada de que se tenha de envergonhar; nenhum vício, nenhuma degradação, não pode ser
classificada como doença; nós a consideramos como uma variação da função sexual. Muitos indivíduos altamente
respeitáveis, tanto nos tempos antigos quanto nos modernos, têm sido homossexuais, e vários dos maiores entre
eles (Platão, Miguel Ângelo, Leonardo da Vinci etc.). É uma grande injustiça perseguir a homossexualidade como
crime, e é também uma crueldade. (…) Ao solicitar a minha ajuda, a senhora revela a intenção, suponho eu, de
obter que eu abula a homossexualidade e faça com que a heterossexualidade assuma o seu lugar. A resposta é que,
de maneira geral, não temos possibilidade de consegui-lo. (…) O que a análise pode fazer pelo seu filho é coisa
bem diferente. Se ele se sente infeliz, neurótico, despedaçado por conflitos, inibido na sua vida social, a análise
pode trazer-lhe harmonia, paz de espírito, plena eficiência, continue ele homossexual ou se modifique”.
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valioso para a compreensão de neuróticos que praticam delitos,  de nada serve para que se

possa imputar culpa a alguém105. Em outras palavras, o que parece ter sido o grande alerta de

Freud no campo de convergência entre a psicanálise e a criminologia é o fato de que a vocação

da psicanálise é a promoção do bem-estar do neurótico, e não seu julgamento106. É a partir

desse alerta que pretendemos ensaiar uma nova articulação, ora chamada libertária,  entre a

psicanálise e a criminologia.

3.4.    Apontamentos de Sandor Ferenczi

Sandor Ferenczi certamente foi um dos discípulos mais proeminentes de Freud. No que

tange à convergência entre a psicanálise e a criminologia, contudo, sua contribuição não foi

muito profícua. Embora tenha publicado três trabalhos sobre o tema, tais trabalhos ocupam-se

muito mais em reafirmar o que Freud já havia escrito que propor novos desenvolvimentos

desse campo de saber.

Contudo, a breve menção a Ferenczi nesta pesquisa faz-se pertinente não apenas por

sua importância para a história e a constituição da psicanálise, mas também, como se verá,

105 Nesse sentido, cita-se Nilo Batista (2010, pp. 29-30): “A categoria culpa se inscreve num lugar privilegiado em
ambos os  saberes,  porém com conteúdos  e  efeitos  bem distintos.  Na  psicanálise  a  culpa  é  entendida  como
sentimento; este sentimento impõe ao sujeito certo sofrimento, para o qual se buscarão caminhos terapêuticos. No
direito penal, a culpa é formulada como juízo; uma vez juridicamente constatado, tal juízo autoriza a imposição
de  sofrimento  punitivo  ao  sujeito.  Assim,  enquanto  a  culpa  como  sentimento  mobiliza  uma  intervenção
psicanalítica que pretende atenuar ou curar o sofrimento do paciente, a culpa como juízo de reprovação habilita e
legitima o próprio sofrimento punitivo a exercer-se sobre o condenado. '– Não sofras por essa culpa que agora
conheces', poderia ser dito ao paciente pelo analista; '– (re)conhecida tua culpa, agora sofrerás', diz o juiz ao réu.
Baratta  vislumbrou na  teoria  psicanalítica  “uma radical  negação  do  tradicional  conceito  de  culpabilidade  e,
portanto, também de todo direito penal baseado no princípio da culpabilidade”.

106 Acerca da divergência entre os objetivos dos juízes e dos psicanalistas, cf. Sauvagnat (2011, p. 55): “Lembro-
me de que, durante uma audiência pública da comissão parlamentar encarregada de extrair lições dos processos
de Outreau  (um processo  em que algumas  acusações  de  abuso sexual  infantil  se  revelaram falsas),  um dos
parlamentares - para quem um juiz tentava explicar que o papel do psicólogo perito não era o de demonstrar a
culpa factual dos acusados -, tentando ‘implicar os especialistas’, gritava perplexo: ‘Mas então’! Ele exclamava:
‘Para que eles servem?’. Ora, para começar, essa implicação na instrução, que visa estabelecer a culpabilidade
factual do acusado, é precisamente o que recusa a psicanálise. Isso será constantemente um ponto de discórdia
entre  psicanalistas  e  magistrados,  determinando  as  alternâncias  de  interesse  e  de  desconfiança  que  marcam
fortemente a história das relações entre esses dois domínios”.
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pelo fato de que ele parece ter sido o único dos discípulos de Freud que, ao debruçar-se sobre

essa articulação, seguiu mais de perto as cautelas que foram bem delimitadas pelo fundador da

psicanálise.

Dois dos três trabalhos publicados por Ferenczi sobre questões criminais – “Psicanálise

e criminologia” (Ferenczi, 2011) e “A psicanálise do crime” (Ferenczi, 2011a) – soam mais

como exortações às possibilidades de convergência entre os saberes, contando cada um com

cerca de três páginas, nas quais Ferenczi aponta que a possibilidade de constituição de uma

criminologia psicanalítica “abre-nos vastas perspectivas” (Ferenczi, 2011a, p. 75)107.

Sua  maior  contribuição  à  criminologia  psicanalítica,  contudo,  foi  certamente  a

sistematização das idéias de Freud sobre o tema exposta em uma palestra proferida, em 1928,

na  Associação  de  psicopatologia  aplicada  de  Viena  (Ferenczi,  2011b).  Nesse  trabalho,

posteriormente publicado em texto, o otimismo dos pequenos artigos anteriores cede, sem se

extinguir por completo, aos entraves e cautelas já mencionados anteriormente no decorrer da

presente exposição.

No início de sua conferência,  Ferenczi já reproduz a opinião de Freud (1906/1996)

acerca da aplicação do método psicanalítico, especialmente por meio do teste de associação de

palavras de Jung e Bleurer, ao fazer dos juízes (Ferenczi, 2011b, p. 221): 

“A  experiência  associativa  que  é  conduzida,  de  cronômetro  na  mão,  para  indicar
cinquentésimos de segundo,  não fornece mais informações  sobre o estado psíquico do
acusado do que a observação  analítica habitual.  O efeito  de choque,  que é inerente  à
experiência, poderia muito bem levar a resultados que estão na origem de erros judiciários;
qualquer pessoa que, por exemplo, saiba alguma coisa a respeito do ato criminoso em

107 Sobre  o  otimismo de  Ferenczi  acerca  da  constituição  de um campo de  saber  específico  da  criminologia
psicanalítica:  “Até  o  presente  instante,  ninguém  tomou  a  iniciativa  de  reconsiderar  a  sociologia  à  luz  da
psicanálise; os únicos trabalhos publicados a esse respeito são ensaios fragmentários ou obras de natureza muito
geral. Em minha opinião, é urgente que pessoas competentes se dediquem a essa tarefa. Mas não temos o direito
de esperar que essa nova ciência sociológica auxiliar se estabeleça pouco a pouco sobre seus alicercer e depois
alcance o auge de sua elaboração. É necessário,  de imediato, inscrever no programa a pesquisa suscetível de
acarretar importantes resultados práticos. Considero que a elaboração de uma criminologia psicanalítica é uma
dessas tarefas” (Ferenczi, 2011a, p. 73).
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questão e talvez não tenha sido mais que testemunha involuntária pode,  se colhida de
surpresa, atrair sobre si a suspeita da autoria”

Nesse  ponto,  Ferenczi  coloca  de  modo  ainda  mais  explícito  o  que  Freud já  havia

aventado em sua conferência aos alunos de direito de Viena (Freud, 1906/1996), afirmando:

“devo repetir a opinião que já expressei antes, a saber, que o nosso método não é aplicável aos

casos que ainda se encontram sub judice” (Ferenczi, 2011b, p. 222).

Dessarte,  Ferenczi,  seguindo  os  passos  de  Freud,  mostra-se  taxativo  quanto  à

impropriedade de utilização da psicanálise para fins de investigação e persecução criminal.

A  negação  da  possibilidade  de  instrumentalização  da  psicanálise  para  fins  de

imputação de culpa ou responsabilização penal, aliás, é sustentada por Ferenczi por meio do

conceito de predeterminismo psíquico (Ferenczi, 2011b, pp. 232-233):

“Se é verdade que o determinismo é incompatível com a responsabilidade, a psicanálise
deveria negar terminantemente toda responsabilidade, visto ser bem conhecido que ela só
confia – como nenhuma outra tendência psicológica – na sólida estrutura do determinismo
psíquico; e, no entanto, à questão de saber se devemos assumir a responsabilidade por
nossos atos  pulsionais,  Freud responde com a desconcertante  contrapergunta:  mas que
outra coisa podemos fazer?”

Logo, a psicanálise nunca poderá ser o fundamento da imputação de uma pena. Se

Freud não se colocou explicitamente como contrário aos sistemas de responsabilização (ainda

que tenha sido um grande crítico dos sistemas punitivos), parece ter deixado muito claro que a

fundamentação dessa responsabilização deve ser buscada em outro lugar que não no método

da psicanálise108.

Assim, a tarefa da criminologia psicanalítica não seria, definitivamente, colocar-se em

posição auxiliar ao direito penal em sua tarefa de identificar e punir os culpados por crimes.

108 Nesse sentido, cita-se a observação de Freud, em “Sobre a psicopatologia da vida cotidiana”, sobre o provérbio
francês segundo o qual tudo compreender equivaleria a tudo perdoar: “Numa reunião social alguém citou ‘Tout
comprende  c’est  tout  pardonner’.  Comentei  que a  primeira  parte  da  sentença  bastava;  o  ‘perdoar’ era  uma
arrogância que deveria ser deixada a Deus e aos sacerdotes” (Freud, 1901/1996, p. 37).
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Em sentido oposto, Ferenczi propõe a utilização da psicanálise no curso da execução penal, no

sentido de promoção da saúde mental dos condenados (Ferenczi, 2011b, p. 223):

“A  primeira  tarefa  da  psicanálise  seria,  portanto,  dar  uma  formação  analítica  aos
especialistas.  Em  contrapartida,  exigiríamos  das  autoridades  que  nos  remetessem  os
dossiês das prisões para que pudéssemos estudar os casos de criminosos já condenados e
que  tenham feito  confissões.  Temos  toda  a  esperança  de  acreditar  que  esses  estudos,
conduzidos em moldes psicanalíticos,  sob a direção mais metódica e unitária possível,
fornecerão  não  só  ricos  arquivos  para  uma  verdadeira  criminopsicologia  futura,  mas
permitirão levar a cura aos que serão objeto desses estudos”.

A proposta de Ferenczi, certamente, é bastante problemática quanto à sua viabilidade

atual,  especialmente  quando tomamos  por  base a  realidade  de “superencarceramento”  que

assola  boa  parte  do  mundo  ocidental.  Ainda,  devem-se  considerar  os  problemas  éticos  e

jurídicos envolvidos na proposta, na medida em que a divulgação não autorizada dos dados

criminais da pessoa encarcerada lesa seu direito à intimidade.

Contudo, verifica-se que Ferenczi identifica na psicanálise uma vocação muito diversa

da função de julgamento. Sua grande esperança para o fazer do psicanalista nas prisões é a

garantia do bem estar do encarcerado ou, em suas palavras, da promoção de sua “cura”.

Note-se que Ferenczi não pretende delegar ao juiz ou à instituição penal a função de

tratamento  dos encarcerados,  propondo a entrada  do psicanalista  como alguém de fora do

sistema de justiça. Ainda, ao mencionar o corte no sentido de que apenas os presos que tenham

sido condenados e tenham confessado sejam atendidos, Ferenczi parece preocupar-se tanto

com a falibilidade do Judiciário quanto com a boa vontade do preso em receber o tratamento.

Ao mencionar a “cura” dos criminosos, é certo que Ferenczi não está a traçar uma linha

divisória, nos moldes da antropologia criminal, entre os criminosos e os não-criminosos, do

ponto  de  vista  de  sua  normalidade.  Ele  assevera  que  “o  fato  em  si  de  cometer  um  ato

criminoso não constitui, de forma alguma, um sinal certo da existência de uma neurose”. O

tratamento psicanalítico seria destinado aos indivíduos que, nos moldes da figura do criminoso
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por sentimento de culpa descrita por Freud (1916/1996, pp. 347-348), tivessem praticado o

delito como ato sintomático de um quadro neurótico.

A fim de atestar a normalidade do criminoso, bem como no intuito de demonstrar sua

crença radical na possibilidade de integração de qualquer pessoa à comunidade109, Ferenczi

relata um caso digno de nota (Ferenczi, 2011b, pp. 235-236).

Ele conta que um médico muito respeitado por seu senso ético, a quem denominou de

Dr. “X”, durante sua análise didática,  rememorou que, no dia seguinte à morte de seu pai,

quando ele contava com 15 anos de idade, apoderou-se de um vidro de éter, que servira de

medicamento ao seu pai moribundo, e dirigiu-se até um dos quartos da casa. Lá, o jovem

provocou o início de um incêndio.

Esse ato foi identificado pelo paciente como uma “fogueira triunfal”, algo como uma

expressão da satisfação que sentira com a morte do pai. Assolado pela culpa depois desse ato,

o referido Dr. “X” prometeu a si mesmo que lembraria de seu genitor todos os dias, pelo resto

de sua vida.

Ao fim do relato do caso, Ferenczi revela, a uma plateia provavelmente surpresa, que o

Dr. “X” mencionado era ele próprio. Com isso, pretendeu demonstrar a inexistência de um

tipo criminoso congênito, eis que o mesmo sujeito, a depender do interjogo das circunstâncias

ambientais  e  a  sua  estrutura  psíquica,  poderia  tornar-se  um  criminoso  ou  um  médico

respeitado. Em suas palavras: “não tenho a menor dúvida de que, por trás das qualidades de

109 Sobre a oposição de Ferenczi à ideia da existência de criminosos natos ou irrecuperáveis: “Pode ocorrer que
uma criança, relativamente normal ao nascer, seja impelida precocemente numa pretensa orientação criminosa,
por exemplo, que o rapaz  se torne uma peste e  dê a todos a impressão de um criminoso nato,  quando, na
realidade,  ele age toda a sua vida sob a influência do que se designa por compulsão à repetição,  ou seja,  a
compulsão para repetir ainda e sempre, em circunstâncias diferentes, os traumatismos patogênicos. Por vezes, a
pasicanálise  consegue,  pela  reativação  do  velho  conflito,  e  pela  resolução  favorável  do  mesmo,  por  fim  à
compulsão à repetição, portanto, tratar igualmente do caráter do homem e não apenas de seus sintomas. Este fato
também  nos  autoriza  a  considerar,  com  um  pouco  mais  de  esperança,  o  desenvolvimento  futuro  da
criminoterapia, sobretudo a dos criminosos que passavam até agora por ser ininfluenciáveis” (Ferenczi, 2011b, p.
227).
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que me orgulhava  tanto,  teria  podido,  em circunstâncias  desfavoráveis,  desenvolver-se um

incendiário blasfematório” (idem, p. 235).

4.    Conclusões parciais

Apesar de Freud não ter escrito obras extensas sobre a temática, a profundidade de suas

breves  incursões  sobre  a  questão  criminal  nos  permitem  afirmar  que  a  criminologia

psicanalítica foi fundada pelo próprio Freud.

Suas incursões sobre as questões afetas à criminologia podem ser divididas em três

tópicos:

1) A crítica à utilização do método psicanalítico para fins de investigação ou instrução

criminal;

2) A exposição de um modelo etiológico de investigação da personalidade de um tipo

específico de caráter: o criminoso por sentimento de culpa;

3) A  apreciação  dos  sistemas  punitivos  como  estruturas  sociais  de  significação

inconsciente ambivalente, tendentes a simultaneamente evitar o delito e possibilitar

à  comunidade  que  descarregue  licitamente  seus  impulsos  criminosos  sobre  o

condenado.

Ao  postular  acerca  da  impossibilidade  de  intrumentalização  da  psicanálise  pelos

juízes, em sua função de imputação de culpa, Freud demarca a especificidade do objeto de

interesse da psicanálise como algo diverso da investigação sobre a realidade dos fatos. Nesse

sentido, postula que, do ponto de vista da realidade psíquica, todos somos depositários de uma

culpa inconsciente.
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Assim,  se  a  psicanálise  pode  fornecer  um  modelo  etiológico  de  investigação  da

personalidade  criminosa,  esse  modelo  viria  a  partir  do  conceito  de  culpa  em  sentido

psicanalítico. Nesse diapasão, Freud formula a ideia da existência de um criminoso neurótico

que, na busca inconsciente por atenuar seu sentimento de culpa, praticaria o delito em busca

da punição.

O modelo  etiológico  freudiano,  portanto,  demole  a  linha  divisória  estanque entre

criminosos e não criminosos, postulando que o crime pode consubstanciar, quando muito, um

sintoma no bojo de um quadro neurótico110. Além do mais, Freud subverte a própria noção da

criminologia etiológica tradicional ao afirmar que, no caso dos neuróticos, a causa do crime é

a própria punição, deslegitimando sua função enunciada de dissuasão.

Por  fim,  ao voltar  seus  olhos  sobre  os  sistemas  punitivos,  Freud aproxima-os  do

sintoma neurótico  obsessivo,  negando a  pretensa  racionalidade  que,  desde  as  formulações

iluministas, vinha embasando a legitimidade da violência do direito penal. Nesse ponto, seu

discurso atinge o ápice de seu potencial crítico frente à repressão penal.

Apesar  disso,  como  se  viu  no  curso  deste  capítulo,  os  encaminhamentos  dados

posteriormente a essas linhas fundamentais, no mais das vezes, reaproximaram a psicanálise

do  discurso  legitimador  da  criminologia.  As  produções  teóricas  na  seara  da  criminologia

psicanalítica, apesar da vocação crítica com que foi fundada por Freud, cederam, com justas

exceções, ao impulso de colocar a psicanálise a serviço dos juízes, no sentido de incremento

do poder punitivo.

110 É certo que, ao postular a existência dos mesmos impulsos no criminoso e no “não criminoso”, a psicanálise
suscita outra questão: por que, no indivíduo que comete um crime como sintoma em um quadro neurótico, há
“acting out” ou passagem ao ato, ao passo que, em outros indivíduos, podem-se observar outras formações do
inconsciente, como conversões somáticas ou superinvetimento no pensamento? Essa indagação, contudo, ligada à
questão da “escolha da neurose” ou da formação dos sintomas, escapa ao objetivo deste capítulo inicial. Importa-
nos, ao menos até aqui, demonstrar que o crime, na psicanálise freudiana, não decorre de qualquer anomalia
psíquica congênita ou de etiologia fisiológica ou anatômica, bem como não implica necessariamente qualquer
defeito de caráter. Do ponto de vista estrutural, nada diferencia o criminoso e o “não criminoso”, havendo fatores
circunstanciais que influirão na formação do sintoma em direção ao ato ou ao próprio indivíduo. As categorias
psicanalíticas de “passagem ao ato” e “acting out” serão abordadas no próximo capítulo.
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É certo que tais  encaminhamentos  foram importantes  no sentido de fazer frente à

criminologia  positivista  reinante  à  época,  que  buscava  a  anormalidade  congênita  dos

criminosos para legitimar sua segregação. Contudo, a ideia recorrente de que o sistema de

justiça pudesse apropriar-se da psicanálise para penetrar a psique do réu ou do condenado não

teria  como  apontar  para  efeitos  práticos  diversos  da  potencialização  de  práticas

discriminatórias ou opressoras, aproximando tais propostas de um retorno ao “direito penal do

autor”.

No próximo capítulo, pretendemos explicitar, a partir do discurso da criminologia, de

que forma a teoria da rotulação social, bem como as vertentes ditas críticas da criminologia,

desnudaram as contradições e as finalidades latentes do direito punitivo.

Conforme  será  abordado,  a  pergunta  fundamental  “por  que  as  pessoas  cometem

crimes?” perde sua pertinência quando se tem em conta que o crime é uma entidade de caráter

meramente definitorial, que não deve ser buscada na pesquisa da mente ou da personalidade

do  indivíduo,  mas  sim,  nas  estruturas  de  poder  que  elegem  quais  condutas  serão

criminalizadas  e  quais  pessoas  ou  grupos  sociais  serão  eleitos  como  clientela  do  sistema

punitivo.

Essa  viragem  paradigmática,  como  se  verá,  coloca  em  xeque  a  atuação  da

criminologia de vertente clínica, que sempre ocupou papel central na legitimação do poder

punitivo.

A exposição  que  se  seguirá  acerca  dos  paradigmas  do  “fato  social  bruto”  e  da

“rotulação  social”  deverá  preparar  o  campo  para,  ao  cabo,  estabelecer-se  um  modelo  de

criminologia psicanalítica no qual a psicanálise seja tomada não como discurso legitimador da

punição, mas sim, como discurso de deslegitimação do sistema penal. Para tanto, será profícua

a leitura psicanalítica acerca das formas como a barbárie permeia as instituições legalmente

postas, bem como acerca das determinantes psíquicas envolvidas na cultura punitivista.
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A partir  disso,  talvez,  será  possível  encontrar  um novo lugar  para a  criminologia

clínica e para a criminologia psicanalítica, que poderão colocar-se como forma de resistência

contra  a  opressão  e,  especialmente,  como  forma  de  minoração  dos  efeitos  deletérios  do

sistema punitivo sobre a subjetividade de grandes grupos de indivíduos, que hoje ocupam o

espaço de clientela preferencial do direito penal, ou seja, de vítimas expiatórias.
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Capítulo 2

O PARADIGMA DA REAÇÃO SOCIAL COMO

DESAFIO À CRIMINOLOGIA PSICANALÍTICA

1.    Notas gerais sobre o paradigma da reação social e seu impacto na criminologia

Em 1962, Thomas S. Kuhn publicou o livro “A estrutura das revoluções científicas”

(Kuhn, 2013). Graduado em física pela Universidade de Harvard, as investigações acadêmicas

de Kuhn foram gradualmente encaminhando-o para o campo da história da ciência, na medida

em que sua concepção acerca do avanço científico diferenciava-se muito do ideal positivista,

até então quase inconteste.

Em “A estrutura das revoluções científicas”, - um ensaio que condensa as reflexões de

Kuhn acerca da filosofia da ciência e que lhe deu notoriedade nesta área -  o autor procurou

demonstrar  a  falsidade  do  “estereótipo  a-histórico  dos  textos  científicos”  (idem,  p.  60),

voltando-se contra a concepção de que o avanço da ciência seria algo gradual e linear, sempre

apontando para o descobrimento progressivo das verdades da natureza, a partir de um método

de regras pré-estabelecidas.

Assim, Kuhn coloca em xeque a ideia de que a humanidade, pela via da ciência, estaria

em um movimento ininterrupto de acumulação de conhecimentos sobre a natureza, nomeado

por ele como “desenvolvimento-por-acumulação” (idem, p. 61).
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De acordo com Kuhn, o movimento da história da ciência estaria marcado não por uma

linearidade, mas por uma sucessão de revoluções, entendidas como quebras e construções de

paradigmas. Ele define o conceito de paradigmas como “realizações científicas universalmente

reconhecidas que, durante algum tempo, fornecem problemas e soluções modelares para uma

comunidade de praticantes de uma ciência” (idem, p. 53)111.

Os paradigmas são, portanto, os elementos que irão balizar o âmbito de arbitrariedade

existente  em qualquer  ciência.  Esse  elemento  de  arbitrariedade  constitui-se  na  escolha  de

esquemas  prontos,  fornecidos  pela  educação  profissional,  que  conformam  quais  sejam as

perguntas  fundamentais  de  uma  determinada  área  científica  (idem,  p.  64).  Assim,  na

concepção do autor, toda ciência traz em si um conjunto de crenças metodológicas e teóricas

que  não  aparecem  de  forma  explícita  nos  discursos  científicos,  mas  que  harmonizam  a

linguagem  dos  cientistas  de  um  determinado  campo,  na  medida  em  que  estabelecem  os

problemas fundamentais a serem enfrentados por esta ciência112.

As realizações paradigmáticas, portanto, colocam-se historicamente como esquemas de

pensamento que têm o condão de delimitar o âmbito de investigação de uma dada ciência, bem

como de fornecer-lhe suas perguntas fundamentais.

Pela observação da história da ciência, Kuhn postulou que, a partir da instalação de um

determinado paradigma, a ciência em questão passa a desenvolver-se no sentido de adequação

111 Muito  embora  Kuhn  nos  apresente  esse  conceito  de  paradigma,  trata-se  de  conceito  complexo,  sendo
provavelmente o mais importante da obra do autor. Para um aprofundamento no conceito, cf. Wolff Neto (2007,
pp. 37-40), que, fazendo referência a enumeração realizada em colóquio por Margaret Masterman, sustenta que
Kuhn teria empregado o termos paradigma em 21 acepções distintas.

112 Nesse sentido: “O estudo dos paradigmas, muitos dos quais bem mais especializados quando que os indicados
acima, é o que prepara basicamente o estudante para ser membro de determinada comunidade científica na qual
atuará mais tarde. Uma vez que ali o estudante reúne-se a homens que aprenderam as bases de seu campo de
estudo  a  partir  dos  mesmos  modelos  concretos,  sua  prática  subsequente  raramente  irá  provocar  desacordo
declarado sobre pontos fundamentais. Homens cuja pesquisa está baseada em paradigmas compartilhados estão
comprometidos com as mesmas regras e padrões para a prática científica. Esse comprometimento e o consenso
aparente que produz são pré-requisitos para a ciência normal, isto é,  para a gênese e a continuação de uma
tradição de pesquisa determinada” (Kuhn, p. 72).
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da realidade a este paradigma, valendo-se os cientistas dos fundamentos deste paradigma para

explicar a natureza, reduzindo-se as hipótese anômalas, que oferecem o risco de colocar em

xeque a validade do paradigma. 

A esta ciência, que atua na defesa e na conservação de um paradigma, Kuhn atribuiu o

nome  de  “ciência  normal”  (idem,  pp.  87-101).  O  autor  postula  que  a  “ciência  normal”

trabalharia  exclusivamente  sobre  três  classes  de  problemas:  a  determinação  dos  fatos

significativos para a ciência, a harmonização dos fatos com a teoria e a articulação da teoria

(idem, p. 100).

Ocorre que, conforme desenvolve-se a “ciência normal”, cresce o conjunto de fatos

estudados,  bem  como  complexifica-se  o  fazer  o  cientista.  Como  efeito  colateral  deste

movimento,  vai  surgindo  um número  cada  vez  maior  de  anomalias  e  incongruências  que

passam  a  representar  desafios  a  este  paradigma.  A estas  situações  anômalas,  a  “ciência

normal” pode ou não encontrar respostas satisfatórias.

A situação de crise paradigmática surge quando “os membros da profissão não podem

mais esquivar-se das anomalias que subvertem a tradição da prática científica” (idem, p. 65).

Nesse caso, ocorre uma disputa no campo da ciência, na qual novos paradigmas serão testados

e, caso algum se estabeleça no seio da comunidade científica, a ciência em questão passará por

uma revolução em seus fundamentos,  incluindo a alteração de suas perguntas básicas e da

forma de aproximação com o objeto113. A esse fazer, Kuhn denomina “ciência extraordinária”.

113 Acerca das crises da ciência, bem como da construção de novos paradigmas, com diversos exemplos oriundos
das ciências da natureza, cita-se Kuhn (2013, pp. 146-147): “Se a consciência da anomalia desempenha um papel
na emergência de novos tipos de fenômenos, ninguém deveria surpreender-se com o fato de que uma consciência
semelhante, embora mais profunda, seja um pré-requisito para todas as mudanças de teoria aceitáveis. Penso que
a esse respeito a evidência histórica é totalmente inequívoca. A astronomia ptolomaica estava numa situação
escandalosa  antes  dos  trabalhos  de  Copérnico.  As  contribuições  de  Galileu  as  estudo  do  movimento  estão
estreitamente relacionadas com as dificuldades descobertas na teoria aristotélica pelos críticos escolásticos. A
nova  teoria  de  Newton  sobre  a  luz  e  a  cor  originou-se  da  descoberta  de  que  nenhuma  das  teorias  pré-
paradigmáticas existentes explicava o comprimento do espectro. A teoria ondulatória que substituiu a newtoniana
foi anunciada em meio a uma preocupação cada vez maior com anomalias presentes na relação entre a teoria de
Newton  e  os  efeitos  de  polarização  e  refração.  A termodinâmica  nasceu  da  colisão  de  duas  teorias  físicas
existentes no século XIX e a mecânica quântica de diversas dificuldades que rodeavam os calores específicos, o
efeito fotoelétrico e a radiação de um corpo negro. Além disso, em todos esses casos, exceto no de Newton, a
consciência da anomalia persistira por tanto tempo e penetrara tão profundamente na comunidade científica que é
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O estabelecimento de novos paradigmas tem o condão de lançar a ciência feita sob a

égide  de  paradigmas  erodidos  à  vala  comum  dos  discursos  míticos,  de  curiosidades,  de

discursos vulgares ou pré-científicos (idem, p. 61).

Muito embora as investigações sobre os movimentos da história da ciência de Kuhn

tenham iniciado-se no campo das ciências  da natureza,  ele  chegou à conclusão de que as

revoluções científicas explanadas também ocorreriam no âmbito das ciências humanas, nas

quais, aliás, a observação de tais movimentos seria inclusive mais fácil, dadas as limitações

que  a  complexidade  e  a  imprevisibilidade  dos  fenômenos  humanos  e  sociais  impõem  às

ciências humanas quando comparadas às “ciências duras”. Essa maior facilidade em antever

os dissídios paradigmáticos nas ciência humanas, contudo, não faz com que as respostas das

ciências naturais possam ser consideradas mais firmes ou “científicas”, eis que, em ambos os

campos,  a  ciência  constrói-se  sobre  paradigmas  carregados  de  espaço  similar  de

arbitrariedade114.

No que diz respeito à criminologia, é possível apontar uma revolução paradigmática

nos discursos acadêmicos sobre o crime, sobretudo, a partir das teorizações acerca do enfoque

do etiquetamento (labelling approach), surgido no âmbito da sociologia do desvio a partir da

publicação, em 1963, da obra Outsiders, de Howard S. Becker (1997).

possível descrever os campos por ela afetados como em estado de crise crescente. A emergência de novas teorias
é geralmente precedida por um período de insegurança profissional pronunciada, pois exige a destruição em larga
escala de paradigmas e grandes alterações nos problemas e técnicas da ciência normal”.

114 Nesse sentido, cita-se Kuhn (2013, pp. 52-53): “O estágio final do desenvolvimento deste ensaio começou com
um convite para passar o ano de 1958-1959 no Center for Advanced Studies in the Behavioral Sciences. Mais
uma vez  tive a  oportunidade de dirigir  toda a minha atenção  aos problemas discutidos adiante.  Ainda mais
importante foi passar o ano numa comunidade composta predominantemente de cientistas sociais. Esse contato
confrontou-se  com problemas  que não  antecipara,  relativos  às  diferenças  entre  essas  comunidades  e  as  dos
cientistas ligados às ciências naturais, entre os quais eu fora treinado. Fiquei especialmente impressionado com o
número e a extensão dos desacordos expressos existentes entre os cientistas sociais no que diz respeito à natureza
dos métodos e problemas científicos legítimos. Tanto a história como meus conhecimentos fizeram-me duvidar
de que os praticantes das ciências naturais possuam respostas mais firmes ou mais permanentes para tais questões
do que seus colegas das  ciências  sociais.  E contudo, de algum modo, a  prática da astronomia,  da física,  da
química ou da biologia normalmente não evoca as controvérsias sobre fundamentos que atualmente parecem
endêmicas entre, por exemplo, psicólogos ou sociólogos”.
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Em sua pesquisa, Becker realizou trabalho de campo junto a músicos e jazz e usuários

de maconha, grupos tidos como marginalizados na sociedade americana da época (e ainda

hoje, sobretudo no que diz respeito aos usuários de maconha), a fim de investigar quais seriam

os fatores envolvidos na construção do desvio social.

Como resultado da pesquisa,  Becker  formulou um novo enfoque sobre o modo de

compreender o desvio, tendo-se em vista que a tese principal do livro centra-se na ideia de que

nenhum ato é desviante por si só, mas sim, que o desvio é uma categoria socialmente imposta

a determinados atos e grupos.

De acordo com Becker (1997, p. 9):

“...  grupos sociais criam o desvio, produzindo as regras cuja infração constitui o desvio, bem
como aplicando essas regras a pessoas em particular e rotulando essas pessoas como 'outsiders'.
Desde esse ponto de vista, o desvio não é uma qualidade do ato que a pessoa comete, mas sim,
a consequência da aplicação, pelos outros, das regras e sansões a um 'infrator'. O desviante é
alguém a quem o rótulo foi imposto com sucesso; comportamento desviante é o comportamento
que assim foi rotulado pelas pessoas”.115

Nos  termos  da  concepção  de  Thomas  S.  Kuhn  (2013)  acerca  da  estrutura  das

revoluções científicas aplicada às ciências sociais, o surgimento de um novo enfoque sobre a

sociologia  do  desvio,  enquanto  novo  paradigma,  pode  ser  visto  como  consequência  de

significativas  mudanças  sociais,  a  partir  do final  da  década  de 1950,  produzindo um sem

número de “anomalias” no campo de estudo, que passaram a confrontar o modelo etiológico

anterior de investigação das pessoas e condutas desviantes.

Conforme  aponta  Shecaira  (2004,  pp.  273-287),  o  período  que  coincide  com  o

surgimento  do  enfoque  da  reação  social  na  sociologia  é  marcado  pelo  fortalecimento  da

115 Tradução livre do autor, do original: “I mean, rather, that social groups create deviance by making the rules
whose infraction constitutes deviance,  and by applying those rules to particular  people and labeling them as
outsiders.  From  this  point  of  view,  deviance  in  not a  quality  of  the  act  the  person  commits,  but  rather  a
consequence of the application by others of rules and sanctions to an ‘offender’. The deviant is one to whom that
label has successfully been applied; deviant behavior is behavior that people so label” (Becker, 1997, p. 9).
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contracultura,  que  passou  a  atribuir  valor  transformador  à  rebeldia,  à  contestação  e  à

subversão.  O aparecimento e o sucesso da literatura  beatnik,  do  rock'n'roll,  do movimento

hippie, dos movimentos negros e feministas e a popularização do uso de drogas passaram a

intensificar os questionamentos acerca das regras postas e ao puritanismo vigente, sobretudo

nos  Estados  Unidos,  mas  com contornos bem visíveis  também na Europa e  na   América

Latina116.

Especificamente sobre a cultura das drogas vinculada à música popular e que permeava

boa parte da arte e do debate político desse período, pontua Mayora (2011, p.73):

“Estamos a falar de práticas tóxicas conectadas a movimentos estéticos e políticos que se
insurgem contra  o  senso  comum careta,  contra  a  ética  do  trabalho,  a  ordem sexual,
familiar, artística e os diversos enquadramentos que limitavam possibilidades outras de
experiências,  vivências  e  relações  humanas.  Nesse  contexto,  o  uso  de  drogas  era
encarado como uma arma libertadora que pretendia combater as limitações existenciais
que  decorriam  dos  mais  variados  ascetismos  e  preconceitos  da  visão  de  mundo
hegemônica.  Apesar  da  convivência  de  vários  tipos  de  drogas,  o  LSD  pode  ser
considerado a substância emblema desse período. O alucinógeno, que ao abrir as portas
da  percepção permite  o  acesso  aos  recônditos  daquilo  que  chamamos  de  realidade,
ajustou-se  perfeitamente  às  sensibilidades  desejosas  de  experiências  sensoriais
alternativas, profundas e transformadoras”.

Em suma, o fato de que o desvio, em diversas de suas manifestações, passou a ser um

fenômeno cada vez mais  visível  e próximo das classes médias  teve como consequência  o

surgimento de novos e incontornáveis problemas aos cientistas sociais acostumados ao estudo

do desvio a  partir  do paradigma etiológico,  que via  no desvio um dado ontológico,  cujas

causas deveriam ser o objeto de investigação do estudioso.

116 Nesse sentido, cita-se Shecaira (2004, pp. 273-274): “No entanto, os anos 60 marcam um sucessivo período de
relações  críticas  que  abrem uma fissura  no  aparente  monolitismo cultural  e  social  americano.  Sucedeu  um
período de intensas e extensas áreas de conflito, com repercussão notada em todas as áreas do conhecimento, no
plano das ideologias, na esfera da cultura, no alcance das relações humanas. Vários sociólogos e historiadores
tentam  explicar  o  ocorrido  naquele  período.  Em  todas  as  épocas,  sempre  se  ouviu  falar  em  desajuste,
delinquência, rebeldia. Nos anos 60 isso não poderia ser diferente. Entretanto, de braços dados com essa rebeldia,
surge um potencial crítico e criativo, um idealismo marcante e abrangente, uma força transformadora como nunca
na história da humanidade os jovens haviam experimentado. Essa década é marcada por um culto 'científico' às
drogas,  pelo psicodelismo do  rock'n'roll,  por uma enfática resistência pacifista  à Guerra do Vietnã,  por uma
campanha abrangente pelos direitos civis, pela luta das minorias negras, pelo fim das discriminações sexuais,
pelo despertar da consciência estudantil que passa a conhecer seu próprio poder, por transformações existenciais
que permitem aos jovens encontrarem seu próprio eu, enfim, por um fermento de ruptura potencializador da
sociologia do conflito”.
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Na medida em que, progressivamente, as ideias de desvio e marginalidade passam a

não mais serem sinônimos, ao menos em alguns círculos, com referências culturais assumindo

publicamente o uso de drogas e com um número cada vez maior de jovens de classe média

aderindo a movimentos que contestam o caráter racista, autoritário, puritano e conservador das

regras morais e jurídicas majoritariamente aceitas, o modelo de análise do desvio como um

fenômeno individual e intrínseco ao sujeito desviante passa a não mais ser adequado para a

explicação  dos  fenômenos  sociais  que  importam  dissenso  entre  diversos  segmentos  da

sociedade.

Assim, o  labelling approach,  também conhecido como enfoque da reação social  ou

como interacionismo simbólico, possibilita que o estudo do desvio não se dê apenas do ponto

de vista do sujeito desviante, mas incorpora ao objeto de estudo a atuação dos “gestores da

moral”, definidos por Becker (1997, pp. 147-163) como os criadores das normas e como as

pessoas que garantem sua aplicação117. 

O enfoque do etiquetamento atingiu de forma extraordinária as áreas do saber que se

debruçam sobre as categorias tidas como desviantes pelo pensamento majoritário. 

No âmbito dos “saberes da psique”, por exemplo, o labelling approach possibilitou o

questionamento da ideia de “doença mental” como uma categoria eminentemente biopsíquica,

permitindo que se enxergasse o caráter definitorial dos parâmetros de normalidade utilizados

por médicos e psicólogos.

Nesse sentido, por exemplo,  Thomas S. Szasz (s.d.),  dialogando diretamente com a

psiquiatria e com os postulados psicanalíticos relacionados à clínica da histeria, chegou a tratar

a doença mental  como um mito.  Para Szasz (idem,  pp.  26-28),  as doenças  mentais  foram

117 De acordo com Becker (1997, p. 147): “Rules are the products os someone's initiative and we can think of the
people who exhibit such enterprise as moral entrepreneurs. Two related species – rule creators and rule enforces
– will occupy our attention”.
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inventadas  pela  psiquiatria,  a  partir  da  observação  e  da  categorização  do comportamento,

sendo determinadas  formas  de  comportar-se simplesmente  declaradas  como patológicas,  a

partir da escolha arbitrária por parte do psiquiatra118.

Nessa esteira, Szasz pontua: “Portanto, se na medicina moderna novas doenças foram

descobertas, na psiquiatria moderna elas foram inventadas.  Foi provado que a paresia é uma

doença; foi declarado que a histeria o é” (idem, p. 27).

Da mesma forma que na psiquiatria, o  labelling approach fez-se ecoar em todas as

vertentes de estudo do que se entende por desvio. Erving Goffman, em seu livro “Estigma”

(s.d.),  debruça-se  sobre  essa  categoria  de  rótulos  que,  em  sua  concepção,  prestam-se  à

manipulação  de  uma identidade  deteriorada.  De acordo com o autor,  um estigma é “uma

discrepância  específica  entre  a  identidade  social  virtual  e  a  identidade  social  real”.  Desse

modo, o estigma é a diferença entre o caráter que imputamos ao indivíduo e os atributos que

ele prova possuir na realidade. 

Para Goffman (idem, pp. 51-52), a presença de um estigma coloca o sujeito rotulado

como  desacreditado,  caso  o  estigma  seja  aparente  a  partir  de  um  contato  social  mais

superficial (como a existência de alguma deficiência física, a cor da pele ou características

fisionômicas  incomuns),  ou  como  desacreditável,  caso  o  estigma  seja  passível  de  ser

acobertado (como a homossexualidade ou a condição de egresso do sistema prisional)119.

118 A concepção  de Szasz segundo a qual  o objeto de estudo da psiquiatria é um mito parece  corroborar  as
colocações  de  Kuhn  sobre  a  característica  das  revoluções  científicas,  que  relegam  os  saberes  pautados  em
paradigmas anteriores ao conjunto dos discursos míticos, de curiosidades, de discursos vulgares ou pré-científicos
(Kuhn,  2013,  p.  61).  Logo  no início de sua obra “O mito da doença  mental”,  Szasz  (s.d.)  proclama que a
psiquiatria, como a conhecemos, deveria estar entre os saberes ocultos, externando provocação no sentido de
retirar a seriedade científica do saber psiquiátrico tradicional, bem como conclamando a comunidade psiquiátrica
a aderir a um novo paradigma: “A psiquiatria é convencionalmente definida como uma especialidade médica que
se ocupa do diagnóstico e do tratamento de doenças mentais. Alego que essa definição, ainda hoje amplamente
aceita, situa a psiquiatria ao lado da alquimia e da astrologia, colocando-a na categoria de pseudociência.  Os
psiquiatras devem escolher agora entre continuar a definir sua disciplina em termos de entidades inexistentes ou
substantivas, ou redefini-la em termos de intervenções ou processos reais em que se engajam” (idem, p. 17).

119 Sobre  a  diferença  de  comportamento,  a  partir  da  interação  com  o  estigma,  entre  o  desacreditado  e  o
desacreditável,  cita-se  Goffman  (s.d.,  pp.  51-52):  “Uma  possibilidade  fundamental  na  vida  da  pessoa
estigmatizada é a colaboração que presta aos normais no sentido de atuar como se a sua qualidade diferencial
manifesta  não tivesse  importância  nem merecesse  atenção  especial.  Entretanto,  quando a  diferença  não está
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De  todo  modo,  a  presença  de  um  estigma  sempre  provoca  alterações  identitárias

significativas, conforme assevera Braga (2013, p. 18):

“Pela  abordagem  interacionista  da  formação  identitária,  o  fato  social  constitui  o
indivíduo.  Logo,  a  visão  dos  outros  passa  a  integrar  a  própria  visão  e  conformar  a
identidade. É esse o ponto central do estigma (e mesmo da teoria do labelling approach):
além do movimento externo dos outros imprimir ao indivíduo certa etiqueta, é o fato de
ele  internalizá-la  que  trará  sérias  consequências  à  sua  identidade.  Pois  ele  passa  a
organizar sua vida e identidade a partir do estigma, causando mudanças na forma de ver e
ser visto”.

 O âmbito de estudo da sociologia do desvio, portanto, a partir do labelling approach,

passa a considerar não apenas o caráter definitorial do desvio, imposto ao indivíduo por meio

do etiquetamento e da atuação dos gestores da moral, mas também as formas de interação

entre o indivíduo e o estigma na constituição de uma identidade deteriorada.

Conforme sustenta Shecaira (2004, pp. 297-298), o desvio constitui-se a partir de uma

desviação primária – relacionada à imposição do estigma em si –, complementado por uma

“desviação  secundária”,  que  se  observa  naquela  pessoa  rotulada  “cuja  identidade  já  está

estruturada em torno da desviação” (idem, p. 298).

O tratamento  diferenciado  da  pessoa  rotulada  tem como  consequência  comumente

observável  um “mergulho no papel  desviado”,  na medida em a pessoa estigmatizada  com

facilidade apresentará uma tendência a definir-se e enxergar-se como os outros a veem. Desse

modo,  na  dicção  de  Becker  (1997,  pp.  33-34),  o  rótulo  constitui  uma  “profecia

autorrealizável”, que leva o indivíduo estigmatizado a seguir os passos de uma determinada

“carreira moral no desvio”120. 

imediatamente aparente e não se tem dela um conhecimento prévio (ou, pelo menos, ela não sabe que os outros a
conhecem), quando, na verdade, ela é uma pessoa desacreditável, e não desacreditada, nesse momento é que
aparece a segunda possibilidade fundamental em sua vida. A questão que se coloca não é a da manipulação da
tensão gerada durante os contatos sociais e, sim, da manipulação de informação sobre o seu defeito. Exibi-lo ou
ocultá-lo; mentir ou não mentir; e, em cada caso, para quem, como, quando e onde”.

120 Sobre a “carreira moral” do desviante e a ideia de “profecia autorrealizável”, especialmente no que toca à
“carreira criminal”, cf. Becker (1997, p. 33-35): “To be labeled a criminal one need only commit a single criminal
offense, and this is all the term formally refers to. Yet the world carries a number of connotations specifying
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As  concepções  acerca  da  existência  de  uma  desviação  primária,  consistente  na

imposição do rótulo, e de uma desviação secundária, consistente na interação entre o indivíduo

selecionado  e  o  rótulo,  são  aplicadas  no  âmbito  da  criminologia  a  partir  das  noções  de

“carreira  delinquencial”  e  de  “criminalização  primária  e  secundária”,  conforme  explicita

Anitua (pp. 592-593):

“Nessa perspectiva, Becker analisaria dois momentos de 'etiquetamento', nos quais entra
em cena esta variável do poder: o primeiro deles é o da imposição ou criação de normas,
e  o  segundo  o  da  aplicação  das  normas  já  criadas.  Em  ambos  selecionam-se
comportamentos  em  abstrato  e  pessoas  em  concreto  para  impor-lhes  etiquetas  que
implicarão uma recusa mais geral, além de configurar uma 'carreira delinquencial'. Estas
duas 'seleções' seriam chamadas desde então 'criminalização primária' e 'criminalização
secundária'”.

O enfoque  na  rotulação  social,  portanto,  aplicado  à  esfera  da  criminologia,  leva  à

conclusão  de  que  a  atribuição  do  caráter  de  criminoso  não  decorre  da  prática  do  ato

considerado  delitivo  em  si  –  desviação  primária  –,  mas  depende  de  uma  criminalização

secundária, consubstanciada na alteração identitária da pessoa rotulada.

Assim,  os  efeitos  degradantes  do  processo  e  da  pena  inevitavelmente  acabam por

revelar-se como fatores que promovem alterações graves na identidade social dos indivíduos

selecionados pelo sistema penal.  Nesse sentido,  Baratta (2002, p. 89) chega a afirmar,  não

obstante a existência de vasta literatura tradicional acerca das chamadas “funções da pena”121,

auxiliary traits characteristic of anyone bearing the label. A man who has been convicted of housebreaking and
thereby labeled criminal is presumed to be a person likely to break into other houses; the police, in the rounding
up known offenders for investigation after a crime has been commited, operate on this premise. Further, he is
considered likely to commit other kinds of crimes as well, because he has shown himself to be a person without
'respect for the law'. Thus, apprehension for one deviant act exposes a person to the likelihood that he will be
regarded as deviant or undesirable in other respects”. E, mais adiante, prossegue:”Treating aperson as though he
were  generally  rather  than  specifically  deviant  produces  a  self-fulfilling  prophecy.It  sets  in  motion  several
mechanisms which conspire to shape the person in the image people have of him. In the first place, one tends to
be cut off, after being identified as deviant, from participation in more conventional groups, even though the
specific consequences od the particular deviant activity might never of themselves have caused the isolation had
there not also been the public knowledge and reaction to it. (…) Put more generally, the point is that the treatment
of deviants denies them the ordinary means of carrying on the routines of everyday life open to most people.
Because of this denial, the deviant must of necessity develop illegitimate routines”.

121 Comumente,  a doutrina classifica as “funções da pena” a partir de teorias absolutas (ou retributivas) e de
teorias relativas (ou preventivas). Para uma visão crítica acerca das teorias tradicionais de justificação das penas,
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que a mais importante consequência da atuação do sistema penal seria a provocação de “uma

decisiva  mudança  da  identidade  social  do  indivíduo;  uma  mudança  que  ocorre  logo  no

momento em que é introduzido o status de desviante”.

Sobre o processo de criminalização secundária levado a cabo pelo sistema de justiça,

manifesta-se Grosner (2008, p. 163), destacando de que forma, durante o processo judicial e

bem antes do trânsito  em julgado da condenação,  o estigma do criminoso é gradualmente

incrustado pelas instâncias de poder sobre a identidade social do indivíduo:

“No processo de criminalização secundária, o indivíduo é investigado pela Polícia e passa
à próxima instância em razão de um juízo positivo: ‘sim, ele é o suspeito’ e, depois, ‘sim,
ele é o possível autor do crime’. Na instância seguinte, operada pelo Ministério Público, o
indivíduo, para passar  à última fase do processo de criminalização,  recebe  novo juízo
positivo: ‘sim, ele é o autor do crime’. E, na fase judicial, o  status de criminoso lhe é
finalmente atribuído: ‘sim, ele é, de fato, o autor do crime (é, por isso, um criminoso, um
delinqüente, um ‘mal’ para a sociedade e deve, portanto, ser segregado, apartado e tratado
para  voltar  ao convívio dela – recorde-se que é o paradigma etiológico,  adotado pela
Criminologia Positivista, que ainda prepondera no sistema penal brasileiro)”. 

A percepção de que o crime é um constructo jurídico e de que a condição de criminoso

não é um dado natural, mas um produto da ação dos mecanismos sociais de controle, levou a

uma mudança radical de abordagem no que respeita ao objeto de estudo da criminologia.

O paradigma da reação social, nos termos da história da ciência de Kuhn, coloca-se

como uma realização científica extraordinária, disputando com o paradigma etiológico, ou do

“fato social bruto”, que, na criminologia, coloca como objeto fundamental de preocupação as

causas ou fatores que levam ao crime.

Conforme ressaltam Muñoz Conde e Hassemer (2008, p. 115):

“Ao destacar estes efeitos como verdadeiros artífices do processo de criminalização, os
teóricos  do  etiquetamento  provocaram  na  Criminologia  tradicional  uma  verdadeira
mudança  de  paradigma;  o  que,  na  verdade,  não  é  de  todo  modo  exagerado,  se  por
mudança de paradigma de entende um câmbio de todos os elementos que caracterizam

cf. Carvalho (2013, pp. 53-139).
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uma ciência estabelecida: mudanças na metas de investigação, em seus instrumentos, nos
critérios  acerca  da  correção  das  perguntas  e  respostas,  nas  exigências  linguísticas,  na
racionalidade e progresso científico,  nos interesses  científicos e sociopolíticos. A partir
deste  ponto  de  vista,  as  mudanças  provocadas  na  criminologia  pela  teoria  do
etiquetamento são realmente fundamentais.  Assim, por exemplo, as  teorias  tradicionais
sobre o delinquente são qualificadas como 'teorias etiológicas' e se contrapõem à teoria da
definição que, no lugar do paradigma causal, utiliza o paradigma do controle, expressão
que põe de manifesto a mudança que comporta uma ou outra visão da delinquência. A
partir  da teoria  do etiquetamento, o delinquente já  não pode seguir  sendo o objeto de
investigação das teorias criminológicas. Em seu lugar, aparecem as instâncias de controle
social, consideradas de certo como 'delinquentes',  como as recém-descobertas fontes da
criminalidade. O interesse da investigação se distancia do desviado e de seu meio social e
se aproxima daqueles que o definam como desviado, analisando os processos de controle e
a gênesis das normas em vez dos déficits de socialização. As justificativas não são mais
buscadas nos controlados, mas nos controladores. Em vez de explicar a criminalidade, o
que se faz  é  explicar  a  criminalização,  e  o  'autor'  do delito  passa a  ser  a  'vítima'  dos
processos de definição”.

O paradigma da reação social impõe, portanto, que a criminologia remova seu foco das

causas da conduta criminosa, passando a estudar as consequências da ação do sistema penal

sobre  o  indivíduo  selecionado,  ou  seja,  essa  teoria,  “rompendo  com  os  fundamentos  do

paradigma etiológico-determinista da criminologia clássica, passou a ater-se aos reflexos do

controle exercido pelo Estado sobre o criminoso” (Araujo, 2007, p. 8)122.

O enfoque  do  etiquetamento  foi  o  substrato  teórico  para  o  surgimento  das  teorias

criminológicas críticas, ou da criminologia radical, que passaram a contestar a legitimidade

dos discursos majoritários do combate ao crime pela via da repressão penal,  visto que ela

consiste  em  modo  formal  de  atribuição  seletiva  de  rótulo  estigmatizante  a  pessoas  e  a

situações subjugadas por estruturas de poder (Shecaira, 2004, pp. 327-361).

122 Sobre  o  paradigma  da  reação  social  na  criminologia,  cf.  Andrade  (1995,  p.  29):  “Modelado  pelo
interacionismo simbólico e a etnometodologia como esquema explicativo da conduta humana (o construtivismo
social)  o  labelling  parte  dos conceitos  de 'conduta  desviada'  e  'reação  social',  como termos reciprocamente
interdependentes,  para  formular  sua  tese central:  a  de que o desvio e  a  criminalidade  não é  uma qualidade
intrínseca da conduta ou uma entidade ontológica preconstituída à reação social  e penal,  mas uma qualidade
(etiqueta)  atribuída  a  determinados  sujeitos  através  de  complexos  processos  de  interação  social;  isto  é,  de
processos formais e informais de definição e seleção. Uma conduta não é criminal “em si” (qualidade negativa ou
nocividade inerente) nem seu autor um criminoso por concretos traços de sua personalidade ou influências de seu
meio-ambiente. A criminalidade se revela, principalmente, como um status  atribuído a determinados indivíduos
mediante um duplo processo: a 'definição' legal de crime, que atribui à conduta o caráter criminal e a 'seleção' que
etiqueta e estigmatiza um autor como criminoso entre todos aqueles que praticam tais condutas”.
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O paradigma da rotulação social, nessa esteira, possibilitou a percepção, por parte da

criminologia,  acerca  da  existência  da  seletividade  penal  como  nota  estrutural  do  sistema

criminal.  A postulação  de  que  a  atribuição  da  etiqueta  de  criminoso  é  uma  processo  que

envolve uma escolha de cunho político leva à conclusão de que o sistema penal atua por meio

da perseguição sistemática de determinados extratos sociais, tidos como perigosos ao sistema

socioeconômico vigente ou indesejáveis e supérfluos em relação ao sistema de produção de

bens e riquezas.

Acerca da seletividade como elemento estrutural do sistema criminal, cita-se Zaffaroni

(2001, p. 27):

“A seletividade estrutural do sistema penal – que só pode exercer seu poder regressivo
legal em um número insignificante das hipóteses de intervenção planificadas – é a mais
elementar demonstração da falsidade da legalidade processual proclamada pelo discurso
jurídico-penal. Os órgãos executivos têm 'espaço legal' para exercerem poder repressivo
sobre qualquer habitante, mas operam quando e contra quem decidem”123.
 

A  seletividade  da  violência  penal,  assim,  baseia-se  em  um  código  latente

discriminatório (second code,  metarregras  ou  basic rules) pautado em substratos regionais,

econômicos e raciais (Baratta, 2002, pp. 104-106). Em outras palavras, desde as abordagens

policiais  até  o  encarceramento,  a  clientela  sobre  a  qual  recai  a  violência  do  sistema  é

majoritariamente  composta  por  pobres,  migrantes,  negros  e  favelados  (Shecaira,  2009,  pp.

274-275)124.

123 Desenvolvendo de forma mais clara essa ideia, Zaffaroni (2001, pp. 26-27) relaciona a hipertrofia das normas
penais e a  seletividade penal, demonstrando de forma clara o fato de que o sistema criminal tem a desigualdade
de sua aplicação como elemento estrutural: “A disparidade entre o exercício de poder programado e a capacidade
operativa dos órgãos é abissal, mas se por uma circunstância inconcebível este poder fosse incrementado a ponto
de chegar a corresponder a todo o exercício programado legislativamente, produzir-se-ia o indesejável efeito de
se criminalizar várias vezes toda a população. Se todos os furtos, todos os adultérios, todos os abortos, todas as
defraudações,  todas  as  falsidades,  todos  os  subornos,  todas  as  lesões,  todas  as  ameaças  etc.  Fossem
concretamente  criminalizadas,  praticamente  não  haveria  habitante  que  não  fosse,  por  diversas  vezes,
criminalizado. (…) Diante da absurda suposição – não desejada por ninguém – de criminalizar reiteradamente
toda  a  população,  torna-se  óbvio  que  o  sistema  penal  está  estruturalmente montado  para  que  a  legalidade
processual não opere e, sim, para que exerça seu poder com altíssimo grau de arbitrariedade seletiva dirigida,
naturalmente, aos setores vulneráveis”.

124 A constatação acerca da seletividade do sistema criminal articulada à perseguição sistemática dos negros pelos
aparelhos do sistema de justiça levaram Flauzina (2008) a sustentar, em sua pesquisa, que estaria em curso, no
Brasil,  um verdadeiro projeto genocida.  Para essa relação acerca  do conceito internacional  de genocídio e a
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Nesse  diapasão,  a  partir  do  paradigma  da  reação  social,  aliado  ao  conceito  de

seletividade penal,  nasce a criminologia crítica de inspiração marxista  de Taylor,  Walton e

Young  (1980),  vislumbrando  no  direito  penal  uma  forma  de  proliferação  de  relações  de

exploração de classes subalternas, clientela preferencial do sistema punitivo.

A criminologia crítica de influência marxista de Taylor, Walton e Young (1980) parte

da concepção do direito penal como instrumento a serviço das classes dominantes no sentido

de manter, pela força, a expropriação da classe subalterna. Dessa forma, o foco precípuo da

criminalização reside na proteção da propriedade privada, com vistas à manutenção do status

quo.

A nova  criminologia,  também chamada  pelos  autores  de  criminologia  materialista,

deveria,  portanto,  postular  a  mudança  de  enfoque em direção  à  criminalidade  das  classes

economicamente privilegiadas, como as fraudes empresariais, convertendo-se o direito penal,

assim, em um instrumento de mudança social. Nesse sentido:

“Tudo isso é para demonstrar que a criminologia radical deve mover-se para além da mera
coleção de dados empíricos adicionais, para a construção de teorias que deem o sentido
das (mensuráveis ou não tão facilmente mensuráveis) mudanças na estrutura de controle
social,  lei  e  crime.  A tarefa  não  é,  simplesmente,  catalogar  desigualdades,  mas  criar
análises  empiricamente  fundadas  que  apontem o  modo de  superar  a  desigualdade,  em
direção a uma sociedade genuinamente justa e humana” (idem, p. 54). 

No Brasil, a criminologia crítica de vertente marxista encontrou seu maior eco na obra

de Juarez Cirino  dos Santos (2008),  especialmente  a  partir  da publicação de sua obra “A

criminologia radical”.

A partir  da  teoria  marxista  e  das  contribuições  dos  criminólogos  críticos  ingleses,

Santos propõe a estruturação de uma criminologia  essencialmente  voltada a tornar-se uma

perseguição sistemática de grupos preferencias para imposição da violência penal no Brasil, cf. também Shimizu
(2010).
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ferramenta  na  luta  de  classes,  colocando-se  ao  lado  do  proletariado  na  construção  do

socialismo.

Santos  aduz  que  os  propalados  objetivos  do  aparelho  penal  de  repressão  da

criminalidade e controle do crime são, na verdade, engodos ideológicos que ocultam os reais

objetivos do sistema penal, assim expostos pelo autor (Santos, 2008, p. 82):

“Os objetivos reais do aparelho penal consistem numa dupla reprodução:  reprodução da
criminalidade  pelo  recorte  de  formas  de  criminalidade  de  classes  e  grupos  sociais
inferiorizados (com exclusão da criminalidade das classes e grupos sociais dominantes) e
reprodução das relações sociais, porque a repressão daquela criminalidade funciona como
'tática de submissão ao poder empregada pelas classes dominantes. Assim, a explicação da
justiça penal não reside nos objetivos aparentes, de repressão da criminalidade e controle
do crime, mas nos objetivos ocultos do sistema carcerário, de reprodução da criminalidade
e reprodução das relações sociais, através do controle diferencial do crime”

A proposta da criminologia radical, segundo Santos, seria o desenvolvimento de um

“conceito  proletário  de  delito”,  que  tome  por  base  “a  violação  de  Direitos  Humanos

entendidos  em  perspectiva  socialista,  sintetizados  nos  conceitos  de  igualdade  social  e

segurança  pessoal”  (idem,  p.  36)125.  Assim,  o  compromisso  da  criminologia  radical  é  a

“abolição  das  desigualdades  sociais  em  riqueza  e  poder”  (idem,  ibidem),  mediante  a

formulação de um direito penal politicamente voltado à construção do socialismo, propondo-

se a descriminalização dos delitos de massa (pequena delinquência, sobretudo patrimonial) e o

recrudescimento penal sobre a criminalidade estrutural, praticada pelos extratos econômicos

125 Sobre o “conceito proletário de crime” de Juarez Cirino dos Santos, manifesta-se Bretas (2010, pp. 364-365):
“O conceito proletário de crime é distinto do conceito burguês de crime. De um lado, o conceito burguês de
crime, elaborado pela criminologia tradicional, acometida por uma cegueira ideológica, exclui a criminalidade
estrutural  das  classes  dominantes,  ainda que seja socialmente danosa,  e  pune a criminalidade individual das
classes dominadas, ainda que não sejam socialmente danosas. O vértice dialético da concepção burguesa é a elite
capitalista que estabelece o parâmetro do normal ao anormal e não enxerga além da aparência: crime seria o que a
lei diz que é; e o criminoso seria quem fosse condenado pela justiça criminal. De outro lado, o conceito proletário
de crime, elaborado pela criminologia radical, acometida por uma visão ideológica, compreende a criminalidade
individual  das  classes  dominadas  como resposta inevitável  às  adversas  condições  estruturais  da sociedade  e
coloca a criminalidade estrutural das classes dominantes no foco da 'real' criminalidade. O vértice dialético da
concepção  proletária  é  a  classe  trabalhadora  que  estabelece  uma  concepção  radical  de  direitos  humanos
socialistas e denuncia como o sistema de produçãoe o sistema de punição estão intimamente articulados entre si,
para assegurar a reprodução do poder das classes dominantes”.
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abastados e que, na visão da proposta radical, são as condutas mais graves, por proliferarem a

exploração do homem pelo homem126.

Nessa  missão  de  tornar-se  ferramenta  na  construção  do socialismo,  a  criminologia

radical assume seu caráter valorativo e engajado com as lutas sociais, ainda que, para isso,

entenda ser necessária a revisão ou a flexibilização do sistema de garantias processuais.

Conforme aduz Santos (idem, p. 50):

“A  violação  desses  direitos  por  indivíduos,  empresas,  instituições,  relações  sociais
capitalistas  ou  imperialistas  constitui  crime  porque  nega  o  direito  à  vida,  à  saúde,  à
liberdade  e  à  dignidade  de centenas  de  milhões  de  seres  humanos;  porque submete  a
maioria da humanidade por sua condição de classe, de raça ou de sexo; porque explora o
trabalho  do  povo,  produz  subnutrição,  carências,  deformações  físicas  e  psíquicas  e,
especialmente, crimes. Nenhuma dessas consequências pode ser autorizada pela garantia
legal do direito de propriedade, ou pela falta de definição legal de crime: a forma legal
burguesa de crime exclui a criminalidade estrutural absoluta das classes dominantes”

O  mesmo  ímpeto  pela  utilização  do  direito  penal  na  repressão  às  condutas  dos

poderosos aparece na obra de Baratta (1999, pp. 202-203), para quem a crítica marxista ao

direito penal como direito desigual teria como desdobramentos consequências analisáveis sob

dois perfis: O recrudescimento da penalização dos delitos econômicos e a descriminalização

das condutas das classes proletárias. Esses, em síntese, seriam os encaminhamentos básicos de

uma política criminal das classes subalternas127.

126 A proposta de Santos acerca da missão de construção de um conceito proletário de crime, na verdade, é  uma
remissão às ideias de Herman e Julia Schwendinger, que postulam que o trabalho do criminólogo seria identificar
as violações a direitos humanos a partir de uma perspectiva materialista: “Os criminólogos devem ser capazes de
identificar  as  formas  de  comportamento  individual  e  as  instituições  sociais  que  devem  ser  acionadas  para
defender  os  direitos  humanos.  Para  defender  os  direitos  humanos,  os  criminólogos  devem  ser  capazes  de
identificar  adequadamente  as  violações  desses  direitos  –  por  quem  e  contra  quem;  como  e  por  quê”.
(Schwendinger e Schwendinger, p. 170).

127 Segundo Baratta (1999 p. 202): “Da crítica do direito penal como direito desigual derivam consequências
analisáveis sob dois perfis. Um primeiro perfil refere-se à aplicação e ao reforço da tutela penal, em áreas de
interesse essencial para a vida dos indivíduos e da comunidade: a saúde, a segurança no trabalho, a integridade
ecológica  etc.  Trata-se  de  dirigir  os  mecanismos  da  reação  institucional  para  o  confronto  da  criminalidade
econômica, dos grandes desvios criminais dos órgãos e do corpo do Estado, da grande criminalidade organizada.
Trata-se, ao mesmo tempo, de assegurar uma maior representação processual em favor dos interesses coletivos”.
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Ainda que, a partir da teoria marxista,  a criminologia radical  esteja correta em seu

diagnóstico  do  sistema  punitivo,  contudo,  deixa  de  explicar  como  seria  possível  aos

criminólogos radicais e às classes subalternas tomarem de assalto as instituições do direito

penal, historicamente forjadas como modos de cristalização da ideologia burguesa e produção

de alienação, colocando-as à serviço da construção do socialismo.

A aposta no direito penal, ainda que substancialmente transformado, como forma de

combate à exploração de classe parece inconsistente, na medida em que, conforme vastamente

explanado na clássica pesquisa de Rusche e Kirchheimer (2004), a própria noção de direito

penal aparece como algo historicamente indissociável do sistema de produção vigente, sendo

sua  consequência  direta,  e  não  um  elemento  transformador  do  movimento  social  de

mercado128.

Essa inviabilidade de transformação do direito penal em uma ferramenta das classes

exploradas é a crítica feita, dentre outros, por Karam (2004, p. 94)129:
128 Sobre  as  correlações  entre  os  sistemas  de  mercado  e  as  práticas  punitivas  identificadas  por  Rusche  e
Kirchheimer, cf. Vasconcelos (2011, p. 36): “Segundo os autores, há uma fina coerência entre a pena baseada na
escravidão e a economia escravocrata; entre o trabalho carcerário e a economia industrial; entre a pena pecuniária
e a economia monetária; assim como, entre o desaparecimento de um certo modelo de produção e o modelo
punitivo a ele interligado. A partir do final do século XVI, quando se atinou para a exploração do trabalho do
detento,  os  métodos punitivos sofreram mudanças  substanciais,  sendo introduzidos:  a  servidão no cárcere,  a
deportação e o trabalho forçado. Tais mudanças baseavam-se em determinadas exigências econômicas e não em
exigências humanitárias, já que os detentos eram tidos como massa à disposição da administração”.

129 Nesse momento, faz-se pertinente mencionar a crítica aguda formulada por Maria Lúcia Karam aos setores da
esquerda que veem no direito penal uma forma plausível de repressão à criminalidade das classes burguesas e
opressoras – a “criminalidade dourada” -, em seu artigo acerca da “esquerda punitiva”: “Inebriados pela reação
punitiva, estes setores da esquerda parecem estranhamente próximos dos arautos neoliberais apregoadores do fim
da história, não conseguindo perceber que, sendo a pena, em essência, pura e simples manifestação de poder – e,
no que nos diz respeito,  poder de classe do Estado capitalista – é  necessária  e prioritariamente dirigida aos
excluídos, aos desprovidos deste poder. Parecendo ter se esquecido das contradições e da divisão da sociedade em
classes, não conseguem perceber que, sob o capitalismo, a seleção de que são objeto os autores de condutas
conflituosas  ou  socialmente  negativas,  definidas  como  crimes  (para  que,  sendo  presos,  processados  ou
condenados, desempenhem o papel de criminosos), naturalmente,  terá de obedecer à regra básica de uma tal
formação social – a desigualdade na distribuição de bens” (Karam, 1996, p. 81). A mesma advertência acerca do
equívoco de parcela  da esquerda  em vislumbrar  um papel  para  o direito  penal  como forma de punição dos
poderosos é feita por Vera Malaguti  Batista (2012, pp. 81-82): “Concluindo, a esquerda real,  que disputou e
disputa o poder no capitalismo atual, precisou pensar em políticas criminais alternativas contra as concepções
consensuais e organicistas da tradição liberal. Muitos equívocos surgem dessa demanda por ordem: da ilusão do
redirecionamento do poder punitivo contra os poderosos, legitimando o sentido preventivo ou o fim da pena, até
as tenebrosas prevenções e terapias contra o delito”.
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“O sacrifício à prisão de um ou outro membro das classes dominantes ou de um ou outro
que se coloque a seu serviço em nada altera o perfil global daqueles que são selecionados
pelo sistema penal.  A eventual  imposição da pena a um ou outro membro das classes
dominantes, ou a algum condenado enriquecido e, assim, supostamente poderoso, serve
tão somente para legitimar o sistema penal e melhor ocultar,  sem maiores perdas,  seu
papel na manutenção e reprodução dos mecanismos de dominação da formação social na
qual  surge.  Aliás,  que  mágica  poderia  fazer  com  que  os  mecanismos  repressores,
acionados por este poderoso instrumento de manutenção e reprodução dos mecanismos de
dominação,  invertessem a  regra  básica  das  formações  sociais  capitalistas,  para,  nelas,
repentinamente, voltarem-se contra as classes dominantes?”

É justamente com base nessa discordância acerca da possibilidade de transformação do

direito penal, por via do discurso criminológico crítico, em um instrumento de construção do

socialismo, que vêm à luz as teorias abolicionistas, que pregam a absoluta dispensabilidade do

direito penal na construção de uma sociedade justa130.

A decisão  condenatória  no  processo  criminal,  de  caráter  precipuamente  punitivo  e

apenas  residualmente  reparatório,  não  confere  uma  resposta  à  situação-problema  que  foi

jurisdicizada,  mas  reveste-se  de  mera  eficácia  simbólica.  De  acordo  com  a  vertente

abolicionista preconizada por Louk Hulsman, a abolição do sistema penal propiciaria que a

matéria  de  resolução  de  conflitos  fosse  repensada  em  uma  nova  linguagem,  o  que  não

eliminaria  as  situações  problemáticas,  mas  significaria  “o fim das  chaves  de interpretação

redutoras e das soluções estereotipadas por ele impostas, de cima e de longe”, permitindo que

“irrompessem  milhares  de  enfoques  e  soluções  que,  hoje,  mal  conseguimos  imaginar”

(Hulsman e Celis, 1993). 

Do ponto de vista abolicionista, a resposta ritualizada do sistema penal a determinadas

situações-problema é necessariamente reducionista e alienante, na medida em que o direito

penal e seus gestores morais elegem situações que consideram conflituosas e, ao submeterem-

nas a um procedimento, reduzem um conflito humano e social a uma questão de subsunção do

fato à norma. Nesse passo, a sentença põe fim ao processo, mas não ao conflito,  que não

130 Para uma visão panorâmica sobre o pensamento abolicionista penal, especialmente no que tange às idéias de
Louk Hulsman, Thomas Mathiesen e Nils Christie, cf. Angotti (2009).
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apenas  permanece  em aberto,  mas  ainda  acaba  por  ser  inevitavelmente  aprofundado pelos

efeitos estigmatizantes e segregacionistas do direito penal.

O paradigma da decidibilidade exige do direito a construção do que Salete Oliveira

(2004)  denominou  como  uma  “linguagem-fronteira”,  ou  seja,  uma  linguagem imbuída  de

limites  racionais  e  discursivos.  O processo e,  mais  especificamente,  a  prova prestam-se a

traduzir  em  uma  linguagem  uniforme  uma  realidade  multifacetada,  cuja  amplitude  de

possibilidades  e  de  pontos  de  vista  impediria  o  advento  de  uma  decisão  tida  como  justa

relativamente a um conflito infinitamente complexo131.

Por isso, a legitimidade e a justiça da decisão judicial dependem da reconstrução da

verdade,  ou  seja,  da  construção  de  uma  verdade  processual132.  Daí,  por  meio  da  criação

artificiosa  de uma realidade plana – bidimensional  –,  torna-se possível a  aplicação de um

enunciado proibitivo ou prescritivo sem o surgimento de muitas exceções perturbadoras.

Sobre  a  tradução  da  realidade  por  meio  da  linguagem-fronteira  do  procedimento,

ressalta Salete Oliveira (idem, p. 122):

“Importa pontuar para esta discussão que o saber da prova não pressupõe a pesquisa da
verdade – não está em jogo qual é a verdade de determinado episódio em questão –, na
medida em que o indivíduo em julgamento está posto diante de um duplo do qual não há
saída, pois ao renunciar à prova perde de antemão, e, ao se submeter a ela, vence ou
fracassa, não havendo outra possibilidade. O regime da prova tem por questão modelar a
aplicação regular do procedimento. É a sua verdade que continua atual no sistema penal.
A prova é a fronteira-verdade do procedimento”.

131 Para algumas observações acerca da incompatibilidade genética entre a “linguagem-fronteira” do direito e a
aproximação empírica com a realidade das ciências sociais, cf. Shimizu (2009).

132 Ainda que o direito processual brasileiro seja informado pelo princípio da persuasão racional do juiz, ele, ao
decidir, é vinculado à prova e aos elementos existentes nos autos, sendo válido para o ordenamento pátrio o
brocardo  quod non est  in  actis  non est  in  mundo,  ou seja,  “o  que não  está  nos autos  não está  no mundo”
(Grinover, Cintra e Dinamarco, 2004, p. 68).
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Tal  constatação  é  ressaltada  como  argumento  abolicionista  penal,  no  sentido  da

proposição de extinção das linguagens-fronteira e da instituição de linguagens-percurso, de

permanente mutabilidade, vinculadas à realidade empírica (idem, p.130).

Conforme insiste Hulsman133, o abolicionismo penal não constitui uma teoria que traga

fórmulas prontas para a pergunta “o que fazer com o criminoso?”. Tal pergunta, aliás, carece

de coerência, na medida em que se tem em conta o fato de que o rótulo de criminoso carece de

um substrato ontológico, sendo uma categoria meramente definitorial.

A proposta abolicionista consiste, justamente, em um convite para que abandonemos as

ideias pré-concebidas e internalizadas de imputação de culpa que sustentam o sistema penal, a

fim de que busquemos encontrar soluções efetivas para as situações-problema que subjazem

ao rótulo do crime, as quais, justamente por conta da imposição desse rótulo, não encontram

solução e acabam sendo aprofundadas pela ação dos mecanismos do sistema criminal.134

133 Passeti  (2012,  p.  74),  em artigo  publicado  em livro-tributo  a  Hulsman,  assim  define  a  essência  de  seu
pensamento: “O abolicionismo penal de Louk Hulsman é um ensaio de existência libertária, desafiador como
uma ação direta, instigador e instaurador de uma maneira contemporânea de resistir (no sentido foucaultiano de
resistência  ativa,  inovadora  e  libertadora)  de habitar  uma linha de  fuga  (no  sentido deleuziano  de que  tudo
começa com uma fuga, pelo que é inventivo). Mas como pode ser uma resistência às modulações na sociedade de
controle se Hulsman nos fala de modelos de abolicionismo penal? Aceitemos o convite para  ensaiar com ele
experimentações de liberdade”.

134 Nils Christie (1997, p.  247) fornece um exemplo bastante elucidador que demonstra a forma pela qual a
legitimidade que as pessoas conferem à ação do sistema de repressão criminal é intimamente vinculada ao grau
de desconhecimento que se tem acerca dos reais conflitos envolvidos na situação-problema que foi criminalizada
pelas instâncias de controle: “Vamos tomar o roubo como exemplo. Roubo é pegar algo que pertence ao outro.
Mas  se  nós,  por  um  momento,  considerarmos  a  vida  cotidiana  entre  pessoas  comuns  isto  se  torna  mais
complicado. Há um exemplo em um livro infantil muito antigo sobre crianças. A maioria, segundo a lei, age, às
vezes, de uma maneira que seria considerada crime. Algum dinheiro desaparece de uma carteira. O filho não
conta a verdade, ao menos não toda a verdade, em relação a onde ele passou a noite. Ele bate no seu irmão. Ainda
assim não aplicamos categorias da lei penal. Nós não chamamos a criança de criminosa e não chamamos seus
atos de crimes. Por quê? Isso não parece direito. Por que não? Porque sabemos demais. Sabemos o contexto, o
filho estava em necessidade desesperada de dinheiro, estava apaixonado pela primeira vez, seu irmão o provocou
mais do que alguém poderia suportar – seus atos foram cheios de significados, nada seria acrescentado se os
víssemos sob a perspectiva da lei penal. E nosso próprio filho, nós o conhecemos tão bem. Para nossa amplitude
de conhecimento uma categoria da lei é muito restrita. Ele pegou aquele dinheiro, mas nós lembramos todas as
vezes que ele generosamente partilhou seu dinheiro ou doces ou calor. Ele bateu no seu irmão, mas ele o conforta
com mais frequência; ele mentiu, mas em geral é profundamente confiável. Ele é. Mas isso não necessariamente é
verdade sobre o menino estranho que acabou de mudar-se para a casa em frente. Tendo isto como nosso ponto de
partida temos que abordar nosso problema assim: primeiro existem relações.  A compreensão dessas ações,  o
sentido dado a elas depende dos quadros sociais em que elas são vistas. Ações não existem, elas tornam-se!”.
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Nesse sentido, manifesta-se Hulsman (Hulsman e Celis, 1993, pp. 91-92):

“É preciso abolir o sistema penal. Isso significa romper os laços que, de maneira incontrolada e
irresponsável, em detrimento das pessoas diretamente envolvidas, sob uma ideologia de outra era
e se apoiando em um falso consenso, unem os órgãos de uma máquina cega cujo objeto mesmo é
a produção de um sofrimento estéril.
Um sistema dessa natureza é um mal social. Os problemas que ele pretende resolver – e que, de
forma alguma, resolve, pois nunca faz o que pretende – deverão ser enfrentados de outra maneira.
Existe outro enfoque. Quero apontá-lo, quero estimular sua execução consciente, mostrando suas
vantagens. Longe de levar a uma situação alarmante, a abolição do sistema penal, da forma em
que a vejo, será um sinal de renascimento do tecido social. Trata-se, afinal, de deixar viver, fora
das  instituições,  modalidades  de  relações  que  o  sistema,  hoje,  asfixia,  e  dar  às  instituições
existentes uma chance de apoiar os processos sociais naturais, ao invés de contrariá-los e sufocá-
los. Na minha mente, abolir o sistema penal significa das vida às comunidades, às instituições e
aos homens”

Por todo o exposto, verifica-se que o surgimento do paradigma da reação social trouxe

uma verdadeira revolução no modo de pensar-se a criminologia. Seja a partir de suas vertentes

radicais de fundamento marxista, seja no que toca às suas correntes abolicionistas (vertentes

criminológicas  que,  aqui,  foram apenas  exemplificadas  a  partir  do  pensamento  de  Juarez

Cirino dos Santos e Louk Hulsman), o fato é que o paradigma da reação social inaugurou uma

nova forma do fazer criminológico135, permitindo ao estudioso pensar o fenômeno criminal a

partir  das  instâncias  de  poder  que  criam,  atualizam  e  reproduzem  os  estigmas  e  a

criminalização.

Comumente,  o  pensamento  criminológico  pautado  no  paradigma  da  reação  social

acaba por receber a alcunha de “criminologia crítica”, categoria abrangente e, portanto, dotada

de  equivocidade,  eis  que  acaba  por  designar  uma  gama  muito  grande  de  abordagens

criminológicas, muitas vezes contraditórias entre si.

135 Note-se que, ainda que contraditórias, as vertentes criminológicas tradadas neste trabalho reconhecem-se, de
forma tranquila, como tributárias das abordagens sociológicas do etiquetamento (paradigma da reação social).
Nesse  sentido,  postula  Hulsman (2004.  p.  44):  “Se  compararmos  os  fatos  criminais  com outros  fatos,  não
encontraremos – ao nível de quem está diretamente envolvido – nada de intrínseco que leve à distinção destes
eventos 'criminais' de outras dificuldades e situações desagradáveis. (…) Tudo isso significa que não existe uma
realidade ontológica do crime”. No mesmo sentido, manifesta-se Santos (2008, p. 20): “A concepção de crime
como produto de  normas  (criação do crime) e de  poder (aplicação de normas) define a lei  e o processo de
criminalização como 'causas' do crime, rompendo o esquema teórico do positivismo e dirigindo o foco para a
relação  entre  estigmatização  criminal e  formação  de  carreiras  criminosas:  a  criminalização  inicial  produz
estigmatização que, por sua vez, produz criminalizações posteriores (reincidências)”.
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De todo modo, a teoria do labelling  e, posteriormente,  as teorias críticas trazem ao

pensamento criminológico uma inversão no que tange às suas perguntas fundamentais. Não se

pretende descobrir por que as pessoas cometem crimes, mas sim, por que algumas condutas

são criminalizadas enquanto outras, ainda que socialmente lesivas, não o são. Mais além, tal

enfoque pretende responder por que algumas pessoas são mais criminalizáveis (vulneráveis

perante o sistema repressor) que outras, mesmo mediante a prática de condutas idênticas136.

Como consequência dessa viragem paradigmática, os autores adeptos do paradigma da

reação  social  invariavelmente  acabam por  desqualificar  o  saber  criminológico  calcado  no

paradigma etiológico (ou do “fato social bruto”).

Nesse  sentido  e  especificamente  sobre  a  frustração  da  tentativa  de  estudar-se

criminologia como uma ciência natural, já que o conceito de crime carece de uma realidade

ontológica, é contundente a conclusão de Thompson (2007, p. 41):

“Creio  que  se  me  permitirá  repetir,  a  essa  altura,  o  antes  afirmado:  o  pretenso
fundamento  científico  da  criminologia  amesquinha-se  a  uma  arenga  empolada,  que
gravita em torno de um núcleo cuja essência se compõe de mero senso comum”.

Esse tipo de declaração, tendente a desqualificar por completo o saber criminológico

tradicional,  parece exagerada,  mas não deixa de traduzir  uma reação justa  ao fracasso das

teorias tradicionais na explicação do fenômeno criminal, dada a insuficiência dos discursos de
136 Cita-se a síntese dos principais elementos do paradigma da reação social feita por Zaccone (2008, pp. 42-43):
“Assim,  a  criminologia  da  reação  social  experimenta  uma  troca  de  paradigmas,  deslocando  o  interesse
desenvolvido pela criminologia positivista na investigação das 'causas' do crime e, consequentemente, no estudo
do criminoso, para a reação social da conduta desviada. Ao invés de indagar, como a criminologia tradicional,
'quem é o criminoso?', 'por que é que o criminoso comete crime?', o labelling passa a indagar 'quem é definido
como desviante?', 'por que determinados indivíduos são definidos como tais?', 'em que condições um indivíduo
pode ser tornar objeto de uma definição?', 'que efeito decorre desta definição sobre o indivíduo?', 'quem define
quem?'  e,  enfim,  'com  base  em  que  leis  sociais  se  distribui  e  concentra  o  poder  de  definição?'.  Definir
politicamente algumas condutas como delitivas; selecionar e estigmatizar criminosos, essas são as reais funções
exercidas  pelo  sistema  penal  na  dimensão  estabelecida  pela  criminologia  da  reação  social,  que  rompe
definitivamente  com  o  paradigma  etiológico  da  criminologia  positivista,  a  qual  investiga  as  causas  da
criminalidade a partir de definições antropológicas e patológicas centradas no 'criminoso'. O objeto de estudo da
criminologia se desloca do crime para a criminalização ao acentuar que a criminalidade não é o objeto, mas o
produto da reação social”.
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linhagem etiológica. Thompson, aliás, de forma provocativa, postula serem tão somente duas

as causas do crime, a saber: a própria legislação e a atividade do mecanismo de repressão

penal (idem, p. 42).

Essa atividade de erosão do paradigma do “fato social bruto” pela criminologia críticos

teve  como consequência  esperada  o  abandono da criminologia  psicanalítica  por  parte  dos

criminólogos de orientação não-legitimadora do sistema punitivo.

Ainda que, invariavelmente,  os autores críticos reconheçam a importância de Freud

para o pensamento ocidental e seu potencial crítico em relação ao sistema vigente137, não raro,

a criminologia psicanalítica acaba relegada a um capítulo da história da criminologia, muitas

vezes  habitando,  nos  manuais  de  criminologia  de  orientação  crítica,  a  “vala  comum” dos

“psicologicismos” criminológicos ou dos modelos psiquiátricos.

Como coloca Santos (2008, p. 62):

“Assim,  o defeito  das  teorias  psicológicas  e  psicanalíticas  da criminologia  dominante
sobre a origem individual do crime, ou as funções sócio-psicológicas  da punição etc.,
resultaria da ausência de uma teoria social geral  que situasse o fenômeno punitivo na
estrutura das relações econômicas,  evitando as abstrações idealistas que absolutizam e
petrificam as condições históricas vigentes”

Com efeito, as críticas à criminologia psicanalítica são bastante fundadas, tendo-se em

conta que, posteriormente a Freud, conforme pretendeu-se demonstrar no primeiro capítulo

deste  trabalho,  os  encaminhamentos  teóricos  criminológicos  a  partir  da  psicanálise  foram

pouco  mais  que  discursos  legitimadores  ou,  ao  menos,  não  questionadores  da  violência

penal138.

137 Nesse sentido, cf. Anitua (2008, p. 402): “De qualquer forma, e como Baratta já observou, a contribuição
deslegitimadora freudiana é muito valiosa para analisar e criticar o sistema existente e talvez tenha sido isso,
como observa Zaffaroni, que valeu a Freud ter sido perseguido pelo nazismo, o qual havia previsto, em grande
medida, no final de O mal-estar na cultura”.

138 A mesma crítica acerca dos trabalhos em criminologia psicanalítica feita no primeiro capítulo desse trabalho é
compartilhada por Zaffaroni (2013, p. 178): “A psicanálise impactou no começo a criminologia etiológica do
canto com uma montanha de trabalhos,  alguns dos quais só extraíram sua profundidade do que seus autores
haviam lido  em Freud  no  metrô.  Nos  anos  1930,  fez  furor  O delinquente  e  seus  juízes  do  ponto  de  vista
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Contudo,  essa  prevenção  da  “crítica”  em relação  a  uma  criminologia  psicanalítica

acaba  por  abrir  mão  de  toda  a  radicalidade  do  pensamento  freudiano  enquanto  discurso

precipuamente contestador das diversas formas de opressão.

A circunscrição da psicanálise ao fazer clínico,  no que tange à criminologia,  traduz

concepção equivocada de um sistema de pensamento muito mais complexo, onde o social e o

subjetivo se intercruzam, a ponto de tornarem-se indistintos139, objetivando um caminho de

emancipação e autonomia em relação às repressões internas e externas.

O  resgate  da  insubmissão  do  pensamento  freudiano  na  construção  de  um  modelo

criminológico deslegitimante da opressão penal é, justamente, o objeto central desse trabalho,

a ser tratado no terceiro capítulo.

Para  tanto,  pretende-se  demonstrar  que  a  psicanálise  transcende  em muito  o  fazer

apenas clínico, consubstanciando um modo radical de pensar a cultura. Nesse diapasão, tentar-

se-á reestruturar o discurso da criminologia psicanalítica no sentido de qualificá-la como berço

de  categorias  e  chaves  teóricas  importantes  para  a  leitura  do  sistema  penal  como  forma

seletiva de imposição de violência e como um dos locais privilegiados da barbárie que permeia

as “instituições civilizadas” .

psicanalítico,  de Franz Alexander (psicólogo) e Hugo Staub (jurista),  do qual quase todos os outros escritos
foram tributários (alguns o plagiaram)”.

139   Freud inicia sua obra “Psicologia das massas e análise do ego” justamente relativizando a dicotomia entre
psicologia individual e psicologia social, afirmando que o que conforma a psicologia individual é, justamente, a
introjeção de modelos e as relações que se estabelecem entre o indivíduo e as pessoas de seu entorno desde tenra
idade. Em outras palavras, carece de sentido uma tentativa de separação rígida entre o individual e o coletivo em
psicologia, uma vez que não há psicologia individual sem a existência do outro (Freud, 1921/1996, pp. 81-82).
Nesse sentido, por exemplo, cf. a leitura bioniana sobre esse texto de Freud (Bion, 1969, p. 186): “Freud afirma
que a  psicologia  individual  e  a  grupal  não  podem ser  absolutamente  diferenciadas,  porque  a  psicologia  do
indivíduo já é, em si mesma, uma função das relações entre uma pessoa e outra. Objetou que é difícil atribuir ao
número um significado tão grande que torne por si viável suscitar-se em nossa vida mental um novo instinto que
não entrasse em jogo de algum modo. Penso que Freud tem razão em seu ponto de vista; em momento algum
encontrei  fenômenos  que  exigissem explicação  através  de  postulados  do  instinto gregário.  O indivíduo é,  e
sempre foi, um membro de um grupo, mesmo que a sua filiação consista em comportar-se de tal modo que se dê
realidade à ideia dele não pertencer a grupo nenhum. O indivíduo é um animal grupal em conflito com o grupo e
com aqueles aspectos de sua personalidade que constituem o seu ‘grupalismo’”.
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Por outro lado,  também em sua faceta  clínica,  conforme igualmente  trataremos  no

capítulo  final,  parece  haver  encaminhamentos  profícuos  para  a  psicanálise  no  campo

criminológico,  como forma de elaboração dos fatores  de vulnerabilidade  social  e psíquica

relacionados ao processo de criminalização secundária140. 

Contudo,  antes  dessa  incursão,  faz-se  necessário  tratar,  ainda  que  brevemente,  do

impacto do paradigma da reação social sobre a vertente clínica da criminologia – de onde

surge  a  criminologia  psicanalítica  –,  bem  como  das  tentativas  de  superação  do  impasse

causado pelas teorias do etiquetamento à tradição criminológica de análise da subjetividade do

indivíduo criminoso.

2.    O paradigma das inter-relações sociais e a criminologia clínica de inclusão social

Tradicionalmente, a vertente clínica da criminologia é entendida como o saber que visa

à  intervenção  no  curso  da  execução  penal,  sobre  a  pessoa  do  infrator  individualmente

considerada, realizando o “estudo do fenômeno criminal por meio do exame da personalidade

do culpado” (Di Tullio, 1967, p. 4).

Sobre a natureza da atuação da criminologia clínica na execução penal, aduz Araújo

(1998, p. 8):

“A Criminologia Clínica, aparentemente, tem suas raízes na ‘Antropologia Criminal’ e,
frequentemente,  usa  de  terminologia  de  natureza  ‘médica’.  Através  de  uma  ‘postura

140 Nesse sentido, por exemplo, conforme reconhecido por Zaffaroni (2013, p. 179), a compreensão acerca da
violência estrutural do sistema criminal e da manipulação social da identidade por meio do rótulo criminalizante
trazem um campo importante a ser explorado pelos saberes da psique: “A criminologia crítica bem entendida, em
lugar de limitar o campo psi em sua matéria, o amplia. O etiquetamento não é algo que opera de forma mecânica
nem afeta a todos por igual, pois o ser humano não é uma marionete. Há pessoas que assumem a etiqueta do
estereótipo e outras que não o fazem. É óbvio, pois, que existe um grau de  fragilidade  que condiciona uma
vulnerabilidade ao etiquetamento. Esta é questão que faz o sujeito concreto e nesse terreno são as disciplinas psi
que devem nos informar”.
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clínica’,  chega  a  um ‘diagnóstico’,  pretende  realizar  uma  ressocialização  do  infrator
(‘terapia’) e elabora um ‘prognóstico’ (quanto a uma possível e provável reincidência)”.

Diante dessa concepção tradicional  de criminologia  clínica,  parecem justificadas  as

críticas que os criminólogos adeptos do paradigma da “reação social” fazem a essa área do

saber.

A partir da viragem paradigmática no saber criminológico propiciada pelo enfoque do

etiquetamento, a vertente clínica da criminologia, acostumada à intervenção individual sobre o

criminoso,  passou  a  ser  enxergada  como  um  saber  estranho,  símbolo  da  criminologia

tradicional,  legitimadora  da violência  penal  sobre as classes  indesejadas por meio  de seus

exames  biotipológicos,  pareceres  criminológicos,  intervenções  psiquiátricas  e  taxonomias

geradoras de desviação141.

Com efeito, a concepção de que o crime constitui uma realidade construída, sendo os

atos  e  pessoas  criminalizados  o  resultado  de  uma  escolha  política  das  elites  e  dos  meios

formais  de  repressão,  faz  carecer  de  sentido  a  pesquisa  acerca  da  etiologia  dos

comportamentos  criminosos.  Em suma:  se  o  crime  é  um constructo  social  e  definitorial,

moldado pela  legislação repressiva e pela  atuação do aparato de contenção penal,  não faz

sentido que se perquiram as características subjetivas que fazem de alguém criminoso, eis que

tal  manobra  simplesmente  legitima,  de  forma  alienante,  a  atuação  do  sistema  criminal,

transportando artificialmente para o corpo e para a mente do indivíduo selecionado algo que

nada mais é que um rótulo externo que lhe foi atribuído socialmente.

141 Sobre  a  função  de  legitimação  da  violência  penal  desempenhada  pela  criminologia  clínica,  vale  citar  a
conclusão de Rauter (2003, p.  75): “Um último ponto a mencionar seria  o próprio modo como o Judiciário
incorpora  essa  tecnologia  disciplinar:  o  discurso  criminológico  não  pode  aparecer  sem  um  excesso  de
utilitarismo,  o  que  o  torna  claramente  comprometido  com  a  repressão.  Essa  característica  do  discurso
criminológico torna-se particularmente visível na realidade brasileira, mas não seria exclusiva da implantação
desse discurso entre nós.  A criminologia,  como a mais utilitária  das ciências humanas,  não pode propor um
'tratamento' do delinquente sem enfatizar a necessidade de vigilância, ou não pode falar de reforma social sem
defender a repressão policial, ligada ao chamado combate ao crime. Contraditório, impreciso, desordenado, o
discurso da criminologia não deixa de ter, entretanto, para o Judiciário, a função de dotá-lo de uma racionalidade
científica,  de  transformar  a  função  repressiva  numa  função  técnica,  fruto  da  'neutra'  observação  dos  fatos
individuais e sociais”. 
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Nesse sentido, acerca do impasse criado pelo paradigma da reação social  ao estudo

etiológico tradicional da criminologia, cita-se Veras (2010, p. 81):

“O que têm então os criminosos em comum para uma abordagem do ponto de vista de
uma teoria geral? Apenas, e tão somente, a experiência de terem sido qualificados por
órgãos  oficiais,  após  um processo,  como criminosos.  Então,  para  o criminólogo do
interacionismo, mais importante do que estudar as características pessoais e sociais do
condenado  é  estudar  o  processo  pelo  qual  ele  foi  reconhecido  como criminoso,  os
agentes que realizam em caráter oficial essa definição e, consequentemente, a reação do
indivíduo rotulado de criminosos e da sociedade ao julgamento”.

A demonstrar  a  ruptura  paradigmática  provocada  na  criminologia  pelo  enfoque do

etiquetamento e suas derivações criminológicas, verifica-se que é extremamente raro que se

encontre,  na obra dos criminólogos clínicos mais tradicionais,  qualquer menção crítica aos

sistemas criminais ou mesmo às circunstâncias socioeconômicas envolvidas no fenômeno da

criminalidade.

As  “aproximações  sociológicas”  dos  criminólogos  clínicos  tradicionais  dificilmente

superam a constatação pura, sem qualquer elaboração teórica, no sentido de que a convivência

em comunidades marginais – a “malvivência” – é um fator exógeno passível de desencadear a

vida do crime no indivíduo que já apresente disposições básicas para tanto (Ingenieros, 1924;

Pende, 1932; Veiga de Carvalho, 1963; Pareta, 1995; Fernandes e Fernandes, 2002).

Tais discursos reforçam, portanto, o caráter estigmatizante do direito penal, ao verem

no delito um fenômeno precipuamente individual, advindo do mal funcionamento psíquico ou

biológico do indivíduo criminalizado.

Em sua “Sugestão de um esboço de bases conceituais para um sistema penitenciário”,

que  compõe  o  “Manual  de  projetos  de  reintegração  social”  da  Secretaria  de  Estado  da

Administração Penitenciária de São Paulo, Alvino Augusto de Sá (2005) externa compreensão

bem mais atual da matéria, identificando três possíveis conceituações da criminologia clínica:

uma tradicional, uma moderna e uma crítica142.
142 Essa  tipologia  dos  modelos  de  criminologia  clínica  de  Alvino Augusto  de  Sá,  conforme  será  visto,  foi
posteriormente  reformulada  em  sua  tese  de  livre-docência  (Sá,  2010),  a  fim  de  que  se  estabelecesse  uma
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De  acordo  com  uma  conceituação  tradicional,  a  criminologia  clínica  é  um  saber

médico-psicológico, voltado à busca da causa do crime, o que se dá desde uma concepção pré-

determinista ou etiológica do fenômeno criminal. Nesse diapasão, a intervenção criminológica

segue o paradigma do tratamento penitenciário, em evidente analogia à intervenção médica

sobre as disfunções orgânicas.

Uma concepção moderna de criminologia clínica tende a abrir-se para outros ramos do

conhecimento,  pregando ser  o crime um fenômeno condicionado a uma multiplicidade  de

fatores  endógenos  e  provenientes  do  meio  social.  Possibilitar-se-ia,  assim,  um  modelo

psicossocial de criminologia clínica. Abandona-se a crença herdada da antropologia criminal

italiana  segundo  a  qual  a  condição  de  criminoso  seria  algo  imanente  à  personalidade  do

agente.

Dessarte, o comportamento criminoso nasce a partir do interjogo dos fatores internos

(personalidade  do  agente)  e  dos  fatores  externos,  sendo que  uma  classe  de  fatores  não é

reduzida ou subordinada a outra, estando-se diante da autonomia dos fatores sociais e de sua

relação com a personalidade individual.

Por fim, o paradigma crítico da criminologia clínica, assentado sobre a concepção de

“clinica da vulnerabilidade”, desenvolvida por Zaffaroni (1998, pp. 1-30), inverte a questão

fundamental que move o saber criminológico. Partindo-se do pressuposto segundo o qual o

crime não possui uma realidade ontológica, mas tão somente definitorial, não faz sentido que

se pergunte quais são os fatores – de personalidade ou do meio – que levam o agente ao crime.

A generalidade da pergunta não se coaduna com a multiplicidade e com a heterogeneidade das

condutas que o legislador define como ilícitos penais.

classificação tripartite das dimensões da criminologia clínca, postulando-se um modelo clínico-criminológico de
“terceira geração”, ao qual o autor nomeou “criminologia clínica de inclusão social”, conforme será visto neste
mesmo item.
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Nesse diapasão, a constatação da seletividade da violência penal implica a preocupação

com a investigação dos fatores de fragilização da personalidade dos indivíduos que acabam

por  ser  escolhidas  pelo  sistema.  Desse  modo,  passa  a  ser  o  papel  de  intervenção  da

criminologia o fortalecimento psíquico e o fomento à cidadania do selecionado pelo sistema

penal143.

Não obstante essa visão ampliada acerca da criminologia clínica externada por Sá e de

outros encaminhamentos sugeridos por autores preocupados com essa área do saber, o fato é

que  as  práticas  e  discursos  da  criminologia  clínica,  ainda  hoje,  dificilmente  superam  o

paradigma causalista do modelo tradicional.

Não causa espécie,  portanto,  que a criminologia psicanalítica venha sendo alvo das

mesmas críticas dispensadas à criminologia clínica como um todo. Ainda que a psicanálise,

por certo,  não se resuma à clínica individual,  o fato é que a tradição psicanalítica sempre

ocupou-se precipuamente da perquirição do psiquismo do paciente clínico, tendo-se em vista

que a psicanálise constituiu-se como um saber, ao menos inicialmente, a partir dos achados

clínicos obtidos por meio do tratamento psicológico das neuroses144.

143 O conceito e os contornos da “clínica da vulnerabilidade”, preconizada por Zaffaroni, serão objeto de análise
em item específico deste capítulo.

144 Note-se que, como observa Assoun, o interesse de Freud pela cultura, que toma grande profundidade a partir
de Totem e Tabu, aparece como algo relativamente inesperado. Conforme Freud relata, de forma bem humorada e
em linguagem figurada, em carta a Carl G. Jung, no que diz respeito a sua relação com a cultura, ele queria
apenas um “pequeno caso” e, com o tempo, descobriu que deveria “casar-se com outra mulher”. De toda forma, o
fato é que, por mais profundas que possam ser suas reflexões sobre a cultura, Freud nunca negou que a origem de
seu pensamento reside no saber acumulado a partir da clínica do sujeito. Vale transcrever trecho de Assoun (2012,
pp. 10-11): “Quando Freud acaba de dar à luz sua principal obra nesse domínio, esse livro genial e perturbador
intitulado  Totem e  tabu,  no qual,  levado por seu  próprio  discurso inspirado  em sua  experiência  clínica,  ele
introduz um 'cavalo de Troia'  nas  ciências  do social,  ocorre-lhe uma imagem reveladora:  'Tenho às vezes  a
impressão de que quis manter apenas um pequeno caso e descobri com o tempo que deveria me casar com outra
mulher'! A 'outra mulher', aqui, é o que reuni no presente livro sob a rubrica 'ciências sociais' e teoria da Cultura.
(…) O criador da psicanálise apresenta as coisas, com seu habitual realismo humorístico, como se ele tivesse se
deixado levar fortuitamente, no movimento de sua investigação clínica, a penetrar em territórios estrangeiros,
antes de se compenetrar de uma reorientação durável e 'séria' de sua libido de pesquisa e sem jamais perder
contato  com seu  próprio  terreno  de  investigação  clínica.  Com efeito,  é  no  movimento mesmo do saber  do
inconsciente, adquirido sobre e por meio da clínica do sujeito, que o primeiro analista se torna pesquisador em
'ciências sociais', ou melhor, que ele se revela possuidor de recursos para esclarecer o vínculo social”.
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Ademais,  como  bem pontua  Baratta  (1997,  p.  57),  os  encaminhamentos  dados  ao

campo da criminologia  psicanalítica  “não conseguiram superar  os  limites  fundamentais  da

criminologia tradicional”, atendo-se ao paradigma etiológico de motivação criminal, conforme

cremos ter demonstrado no capítulo anterior.

A superveniência do paradigma da “reação social”, que passou a sustentar um novo

enfoque  acerca  do  estudo  dos  atos  socialmente  considerados  como  desviantes,  gerou,

conforme  visto,  um  problema  lógico  e  epistemológico  acerca  do  objeto  de  estudo  da

criminologia,  bem como das aproximações  tradicionais  entre criminologia e psicanálise.  A

pecha de “legitimante”, atribuída pelos criminólogos de vertente crítica ao modelo etiológico,

acabou por relegar, em boa medida, a criminologia psicanalítica à “vala comum” das ciências

voltadas à justificação da violência penal.

É a partir desse dilema imposto à criminologia que se pretende, neste trabalho, delinear

as possibilidades de coexistência entre a criminologia clínica e os discursos críticos e, além

disso, demonstrar a potência dos discursos psicanalíticos, sobretudo o freudiano, como chave

teórica  para  a  compreensão e  para  a  deslegitimação  da barbárie  provocada pela  ação  dos

mecanismos punitivos nas sociedades contemporâneas. Para tanto, contudo, necessário será

realizar-se uma breve digressão epistemológica acerca da disputa sobre o objeto de estudo da

criminologia

Não  há,  do  ponto  de  vista  acadêmico,  consenso  quanto  a  qual  seja  a  missão  da

criminologia,  tendo-se  em  vista  a  convivência  do  paradigma  da  “reação  social”  com  o

paradigma precedente - paradigma do “fato social bruto” (Pires, 1993, p. 135) - concentrado

em explicar a etiologia do comportamento criminoso145.
145 Sá (2011, p. 243) atribui ao paradigma etiológico do ato o nome de “paradigma do fato social bruto” ou de
“paradigma da passagem ao ato”. Nesse trabalho, contudo, evitaremos o uso da nomenclatura “paradigma da
passagem ao ato”, eis que sua definição é tormentosa, não havendo terreno sólido o suficiente na psicanálise
acerca de sua diferenciação em relação ao acting out. Plon e Roudinesco (1998, p. 5), por exemplo, tratam como
idênticos os conceitos de “passagem ao ato” e de “acting out”. Assim, ao definirem acting out, manifestam-se:
“Noção criada pelos psicanalistas de língua inglesa e depois retomada tal e qual em francês, para traduzir o que
Sigmund Freud denomina de colocação em prática ou em ato, segundo o verbo alemão agieren. O termo remete à
técnica psicanalítica e designa a maneira como um sujeito passa inconscientemente ao ato, fora ou dentro do
tratamento psicanalítico, ao mesmo tempo para evitar a verbalização da lembrança recalcada e para se furtar à
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Conforme aponta Pires, o objeto de estudo da criminologia é imbuído de um caráter

paradoxal, tendo-se em vista a coexistência não harmônica dos paradigmas do “fato social

bruto” e da “reação social”.

Nesse sentido, manifesta-se o autor, colocando diversas perguntas acerca da coerência

lógica do objeto de estudo da criminologia (idem, p. 129):

“O que queremos dizer exatamente quando afirmamos, hodiernamente, de uma maneira
(ainda) inusitada, que o crime e a criminalidade não existem ou constituem uma realidade
(socialmente)  construída  pelo sistema penal?  Queremos dizer  com isso que o fato de
matar uma pessoa não existiria? E qual deve ser o objeto de estudo da  criminologia:o
estudo do sistema penal como uma forma de construção social da realidade 'crime' ou, ao
contrário,  o  estudo  dos  comportamentos  criminalizados?  Ainda,  é  possível  e  lógico
sustentar que o crime é uma realidade construída e, ao mesmo tempo, que a explicação
dos comportamentos constitui um dos objetos legítimos de estudo da criminologia? Com
efeito,  podemos afirmar que as disciplinas que trabalham no campo penal têm relação
com um objeto paradoxal consistente em simultaneamente explicar o comportamento e
analisar os processos de criminalização?”146

transferência”. Por outro lado, há uma gama considerável de autores que veem diferenças conceituais profundas
entre  as  categorias.  Normalmente,  verifica-se  a  ideia  de  acting  out  quando  uma  ação  inconscientemente
determinada vem prestar-se como sintoma representável de um conteúdo recalcado. A “passagem ao ato”, por
outro lado, comumente é utilizada como conceito explicativo de um extravasamento de conteúdos inconscientes
reprimidos  que,  em  algo  próximo  a  um  surto,  não  encontram  mais  freios  à  sua  manifestação.  Logo,
diferentemente do acting out, onde a ação aparece como símbolo de um conteúdo inconsciente, intermediado pela
linguagem, na passagem ao ato, a ação coloca-se como algo da ordem do irrepresentável, da externalização do
conteúdo inconsciente  em si,  sem a  intermediação  de  símbolos  linguísticos.  Ainda que  se  possa  fazer  essa
diferenciação sobre os conceitos,  a diferenciação entre as categorias  na clínica,  contudo, é sempre nebulosa,
sendo inevitável a conclusão de que se trata de “tipos ideais”, eis que nenhum ato será integralmente da ordem do
simbólico ou do irrepresentável. Sobre a utilização da categoria da “passagem ao ato” em criminologia, Birman
(2010) debruça-se sobre um crime cometido por uma pessoa sempre dócil e amável que, um dia, sem qualquer
razão aparente, comete o assassinato de uma criança: “Pode-se enunciar, à guisa de conclusão, portanto, que na
passagem ao ato o sujeito ocupa a posição do pai onipotente primordial, na medida em que o pai simbólico não
pôde  sustentar  o  seu  lugar  e  sua  promessa,  de  ser  a  mediação  dos  laços  sociais.  Em decorrência  disso,  o
criminoso, no seu gesto violento e brutal, realiza uma ação absoluta, afirmando com sua crueldade, enfim, a
soberania do ato” (idem, p. 133). Vê-se, portanto, que, em muitos casos, como no exemplo dos “delinquentes por
sentimento de culpa” relatados por Freud (1916/1996, pp. 347-348), não se parece estar diante de “passagem ao
ato”, no sentido que lhe dá Birman, de ocupação da posição de pai onipotente, mas sim, parece ser mais adequado
interpretar os pequenos atos antissociais levados à clínica como acting out. Sendo assim, no presente trabalho,
optou-se por  evitar  a  nomenclatura  “paradigma de  passagem ao ato”,  tendo-se em vista  que  uma discussão
devidamente profunda acerca da questão extrapolaria o objeto da presente pesquisa.

146 Tradução livre do autor, do original (Pires, 1993, p. 129): “Que veut-on dire au juste lorsque nous affirmons
aujourd'hui, d'une façon (encore) inusitée, que le crime et la criminalité n'existent pas ou constituent une réalité
(socialement) construite par le système pénal? Veut-on dire par là que le fait de tuer une personne n'existirait pas?
Et quel doit être l'objet d'étude de la criminologie:  l'étude du système pénal comme une forme de construction
sociale de la réalité 'crime' ou, au contraire, l'étude des comportaments criminalisés? En outre, est-il possible,
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Pires pontua que a criminologia desenvolveu-se, a partir do século XIX147, como uma

“ciência dos fatos”, voltada a encontrar as causas do comportamento criminoso (idem, p. 135).

Em sua vertente mais ortodoxa, esse paradigma tenta descobrir,  como nas investigações da

escola positiva italiana, o delito no interior do delinquente.

Nesta  esteira,  o  advento  do  paradigma  da  “reação  social”,  ao  desviar  o  foco  da

criminologia do indivíduo criminalizado para as instância de controle social  e sua atuação

seletiva, fez com que se constituísse um paradoxo quanto à delimitação do objeto de estudo da

criminologia. O paradoxo apontado, conforme sistematiza Sá, revela-se a partir do seguinte

dilema:  “Interesse exclusivo pela  gênese do ato (do autor)  versus  Interesse exclusivo pela

reação social em relação ao ato (do autor)” (Sá, 2011, p. 245).

O  caráter  paradoxal  do  objeto  da  criminologia,  vislumbrado  no  choque  entre  o

paradigma do “fato social bruto” e da “reação social”, fez com que Pires e Digneffe (1992)

propusessem um terceiro paradigma, denominado “paradigma das inter-relações sociais”,  a

fim  de  acomodar  ambos  os  paradigmas  anteriores,  sem,  contudo,  pretender  solucionar  o

paradoxo posto.

voire  logique,  de  soutenir  que  le  crime  est  une  réalité  construite  et,  en  même temps,  que  l'explication  des
comportaments demeure un des objets légitimes de la criminologie? En effet, peut-on affirmer que les disciplines
oevrant  dans  le  champ  pénal  ont  affaire  àun  objet  paradoxal  consistent  à  la  fois  dans  l'explication  des
comportaments et dans l'analyse des processus de criminalisation?”

147 Comumente,  como  o  faz  Pires  (1993,  p.  137),  os  autores  apontam  como  período  do  nascimento  da
criminologia o século XIX, sobretudo depois da publicação, em 1874, de “O homem delinquente”, de Cesare
Lombroso (2007). Tal afirmativa é justificada, normalmente, pelo fato de que, a partir da escola positiva italiana,
inaugurada  por  Lombroso  e  tendo  como  principais  expoentes,  além  de  Lombroso,  Enrico  Ferri  e  Rafaele
Garófalo, as pesquisas acerca da criminalidade teriam passado a perseguir um “método científico”, seguindo os
preceitos do pensamento positivista hegemônico, à época, no meio acadêmico. Em sentido contrário, contudo,
pode-se citar a posição de Shecaira (2004, pp. 77-90), para quem a criminologia apenas alcançou o  status  de
ciência  com  os  autores  da  escola  ecológica  de  Chicago,  relegando  à  escola  italiana  o  caráter  de  “semi-
cientificidade”.  Com efeito,  ainda  que  a  antropologia  criminal  estivesse  imbuída  de  um verdadeiro  “fervor
científico”, é possível apontar um sem-número de inconsistências metodológicas e de influências ideológicas no
estudo criminológico levado a cabo pelos autores italianos de então. Devido a essas inconsistências,  Darmon
(1991) chega a referir-se ao pensamento lombrosiano como “delírio positivista”. Ademais, Shecaira coloca-se
contrariamente à consideração da escola positiva como marco inicial do estudo criminológico pela existência de
inúmeros trabalhos anteriores a Lombroso que antecederam as conclusões da antropologia criminal. A própria
ideia de um “criminoso nato”, por exemplo, já havia sido enunciada em 1874 por Gaspar Virgílio, dois anos antes
da publicação de “O homem delinquente” de Lombroso (idem, p. 83).
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A construção do paradigma das inter-relações sociais parte da visão acerca do sujeito

criminalizado  (ou  autor  do  fato  criminoso)  como  sendo  um “ator  situado”  (acteur  situé),

conceito formulado por Debuyst (1992).

Assim, o dito “autor do fato” deixa de ser visto como o responsável exclusivo pelo

conduta, mas, por outro lado, não é reduzido ao objeto de um processo histórico ou social de

opressão, reducionismo esse que faria com que se desconsiderassem sua personalidade, seu

desejo e sua individualidade. O sujeito criminalizado (ou autor do fato) passa a ser visto como

um ator contextualizado de um comportamento, sendo que esse comportamento não pode ser

analisado senão levando-se em conta todo o histórico de exclusão e vulnerabilidade que o

levaram a ser criminalizado pelas instâncias formais e informais de poder.

 Sobre a figura do “ator situado”, manifesta-se Sá (2011, p. 245):

 

“Trata-se exatamente do ator complexamente e completamente contextualizado. Não se
trata simplesmente de reconhecer a influência dos fatores ambientais, sociais etc., pois
isto  não  traria  novidade  absolutamente  alguma.  Trata-se,  isto  sim,  de  reconhecer  a
participação dos fatores ambientais, sociais, políticos, legais etc., como corresponsáveis
pela realização do ato que se torna crime a partir da definição legal”148.

A partir  dessa  concepção,  portanto,  o  indivíduo  selecionado  pelo  sistema  penal  é,

simultaneamente,  vítima  de  um  mecanismo  social  de  estigmatização  e  imposição  de

148 Em outro trabalho, Sá (2013, p. 30) assim se manifesta sobre a categoria do  ator situado na criminologia
clínica: “Na linha do que tive oportunidade de desenvolver no Capítulo 4 de meu livro Criminologia clínica e
execução penal, o crime é um comportamento socialmente problemático que se dá dentro de um contexto muito
complexo e  em função  desse  contexto,  do  qual  faz  parte  o  tecido  social.  Esse  comportamento  socialmente
problemático é expressão, é consequência de uma forma problemática de inserção do indivíduo – seu autor – no
tecido  social  e  na  malha  das  interações  sociais.  No  entanto,  atente-se  para  o  fato  de  que  o  autor  deste
comportamento  não  é  o  único  responsável  por ele.  Todo o contexto,  toda  a  malha das  interações  sociais  é
corresponsável. Desta forma, o indivíduo é, não propriamente autor, mas um ator situado, na feliz expressão de
Débuyst,  isto  é,  um  ator  interatuando  com  outros  atores,  dentro  de  um  contexto.  Ora,  se  o  crime  é  um
comportamento socialmente problemático e, como tal, é expressão de uma forma problemática de inserção do
indivíduo no contexto social e na malha das interações sociais, o que deve estar em jogo na tentativa de revisão
de todo esse processo não é simplesmente seu  autor,  mas o contexto de interações.  Portanto,  no âmago do
processo  de  revisão  dessa  forma  de  inserção  problemática  está  a  retomada  de  experiências  refletidas  e
significativas de relações por meio de experiências de diálogo”.
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sofrimento  por  uma  escolha  política  dos  “gestores  da  moral”,  bem  como  agente  de  um

comportamento que tem em si uma realidade do ponto de vista ontológico,  ainda que seu

caráter  criminoso  seja  fruto  apenas  da  existência  de  uma  definição  jurídico-penal  e  da

subsunção deste comportamento à norma incriminadora pela atuação dos mecanismos penais

de repressão.

Não se trata, portanto, de um  autor  propriamente dito, mas de um  ator, que possui

falas,  que  tem  consciência  (ainda  que  mais  ou  menos  alienada  ou  turvada)  sobre  seu

comportamento  e  que  participa  ativamente  dos  seus  resultados,  mas  não  exclusivamente,

sendo míope a análise do fato que não leve em conta as distorções e a seletividade do sistema

de justiça e o grau de vulnerabilidade da pessoa ao sistema punitivo.

Por outro lado, igualmente reducionista  é  a radicalização do paradigma da “reação

social”, ao negar ao indivíduo criminalizado sua parcela de responsabilidade sobre a conduta e

controle  sobre  os  resultados,  o  que,  no  limite,  nega  o  próprio  potencial  humano  e

transformador  do indivíduo,  ao relegar-lhe  à  posição  de  objeto  da  história,  privando-o da

possibilidade de tornar-se protagonista de sua própria história149.

149 Acerca desta concepção de “ator situado”, Debuyst fornece exemplo relativamente aos agentes que praticam
furtos  em  grandes  magazines.  Como  é  cediço,  essas  grandes  lojas  empenham-se  por  criar,  por  meio  da
publicidade,  o  desejo  no  potencial  consumidor  de  ter  determinados  objetos,  o  que  vai  ao  encontro  dos
fundamentos  da  sociedade  de  consumo.  Nesse  passo,  os  produtos  são  deixados  expostos,  a  fim de  que  os
frequentadores da loja possam examiná-los, tocá-los e experimentá-los, criando no público o desejo de possuí-
los.  Tal  exposição  dos  produtos,  por  certo,  aumenta  o  número  de  pequenos  furtos  praticados  nesses
estabelecimentos. Tal risco, no entanto, é assumido pelo comerciante, que incorpora os prejuízos advindos desses
furtos no preço da mercadoria, a fim de atingir uma margem otimizada de lucro. Ou seja, os pequenos furtos em
magazines são esperados e se colocam como consequência natural de uma escolha econômica do comerciante
que, no mais das vezes, possui meios de sequer arcar com o prejuízo advindo desses fatos. Nesse contexto, parece
absurdo  que,  quando  um  caso  desses  chega  ao  sistema  de  justiça,  todo  esse  contexto  sócio-político  seja
simplesmente ignorado pelo julgador, adstrito a uma visão reducionista e formalista que lhe induz o discurso
penal. Por outro lado, esse contexto não exclui que o comportamento de quem realiza os pequenos furtos também
pode ser significativo, no sentido de apontar um quadro de vulnerabilidade social ou psíquica do agente que,
possivelmente  indefeso  em face  da  perversidade  do  movimento  de  criação  artificial  do  desejo  por  objetos
intrínseco à sociedade de consumo, coloca-se como “presa fácil” para os mecanismos de opressão do Estado.
Nesse sentido, cita-se Debuyst (1992, pp. 66-67): “Dans le cas du vol dans les grands magasins, on voit fort bien,
dans le domaine de la criminologie,  ce qui différencierait  les deux attitudes que nous avons souglignées  au
départ: la première consisterait à ne pas tenir compte du contexte général ni de la plupart des acteurs, si ce n'est
d'une manière totalement accessoire. Centrée sur le fait qu'il s'agit d'une infraction, l'infracteur uniquement sera
pris em compte. Il peut l'être em faisant, par exemple, l'objet d'une investigation psychologique ou psychosociale
em vue de déterminer son 'degré d'engagement dans la délinquence' et em permettant, par le fait même, de voir si
cela vaut la peine ou non d'intervenir et comment le faire. La seconde attitude consisterait à poser le problème du
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O advento do paradigma da reação social, portanto, embora desloque o foco de seus

interesses, não supre o campo a ser investigado pelos saberes da psique, vez que são esses

saberes que irão possibilitar  ao criminólogo a compreensão do autor,  de sua história  e do

contexto sócio-psíquico que o levou a ser selecionado pelo sistema punitivo.

A  radicalização  do  paradigma  da  “reação  social”,  portanto,  sobretudo  em  suas

vertentes mais próximas da ortodoxia do materialismo histórico, possui uma face autoritária

pouco identificada pelos criminólogos, consistente na neutralização, pela via do discurso do

estudioso do fenômeno criminal, da pessoa criminalizada, que deixa de ser reconhecida como

um sujeito, para ser definida como simples objeto capturado pela violência institucional que

decorre do sistema capitalista de produção.

Nesse sentido, conforme bem observa Zaffaroni (2013, p. 180):

“Ignorar, desde a criminologia, o campo psi é um erro preconceituoso gravíssimo, que faz
perder de vista o sujeito concreto, é tão negativo como pretender transferir as observações
sobre  este  do  campo  psi às  políticas  sociais.  São  duas  perspectivas  que  devem  se
encontrar,  sem  pretender  ignorar-se  nem  neutralizar-se,  mas  sim,  simplesmente,
reconhecendo que trazem visões diferentes  sobre a conduta humana,  que é um objeto
configurador de extrema complexidade”

É justamente a partir  da proposição,  por Pires e Digneffe,  do paradigma das inter-

relações sociais  que Alvino Augusto de Sá,  em seu trabalho de livre-docência (Sá,  2010),

propôs a ideia de um conceito de criminologia clínica de terceira geração, constituído a partir

do  paradoxo  gerado  pelo  choque  entre  os  paradigmas  do  “fato  social  bruto”  (etiológico

tradicional) e o paradigma da reação social.

vol dans les grands magasins (et non un comportement de vol commis par X ou par Y) comme constituant une
entité prpre qui doit se comprendre em rapportavec le fait qu'une pluralité d'acteurs-intervenants jouent un rôle
em ce qui concerne la 'construction' de línfraction comme à celui de la 'construction' du culpable. Non pas pour le
'punir',  mais  comme  constituant  des  'variables'  déterminant  la  manière  dont  l'interdit  est  réellement  (ou
raisonnablement) posé, la manière dont il est vécu et la manière dont il doit réellemente être pris em compte. Il
faut bien admettre que le sujet, qui se fait appréhender pour le vol commis et qui, dans la suite, fait l'objet d'une
sanction  ou d'une absence de sanction,  est conscient de la situation particulière dans laquelle son acte prend
place. Il se heurte à une loi dont le sens est ambigu et, en tout cas, ne fait pas l'experience d'une interrelation
sociale qui serait régie par une certaine forme d'équité”.
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A concepção de uma “terceira geração” de criminologia clínica contrapõe-se aos dois

modelos  anteriores identificados pelo autor.  Uma criminologia clínica de primeira  geração

(Sá,  2011,  pp.  61-161)  seria  aquela  adstrita  ao  paradigma  causal  de  motivação  criminal,

inscrevendo-se como um saber eminentemente médico-psicológico. Uma criminologia clínica

de segunda geração (idem, pp. 162-225) seria aquela que, incorporando os saberes sociais,

passaria ao paradigma multifatorial  de motivação criminal,  buscando a causa do crime em

fatores ambientais  e internos, sem que se reduza uns aos outros, abrindo espaço para uma

criminologia de aspiração psicossocial. Note-se que ambos os modelos aderem ao paradigma

do “fato social bruto”, na medida em que, cada um ao seu modo, buscam a compreensão do

ato criminoso sem vislumbrar a ação dos mecanismos de opressão e seletividade penal e sem

levar  em  conta  a  rotulação  social  que  decorre  da  própria  ação  dos  instrumentos  de

criminalização.

O modelo de terceira geração, elaborado por Sá (2011, pp. 226-330), vem justamente

incorporar  os  elementos  do  paradigma  da  reação  social  ao  fazer  da  criminologia  clínica,

dialogando, assim, com a criminologia crítica. Se, em seu texto já citado (Sá, 2005), a única

aproximação entre a criminologia clínica e o paradigma criminológico crítico resumia-se à

proposição de Zaffaroni acerca da “clínica da vulnerabilidade”, em sua tese de livre-docência,

Alvino Augusto de Sá (2010) elaborou um novo modelo de criminologia clínica, bastante mais

complexo, ao qual nomeou “criminologia clínica de inclusão social”150.

Posteriormente, sua tese foi publicada comercialmente (Sá, 2011), versão da obra que

será utilizada  no  presente  trabalho para  a  descrição  deste  modelo  de  criminologia  clínica

proposto pelo autor.

150 A descrição  do  modelo  de  inclusão  social  de  Alvino  Augusto  de  Sá,  aqui,  terá  como  base  a  resenha
bibliográfica  da  versão  comercial  de  sua  tese  de  livre-docência  (Sá,  2011),  que  tivemos  a  oportunidade  de
escrever juntamente com Vivian Calderoni (Calderoni e Shimizu, 2011). 
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O modelo de inclusão social,  de terceira  geração,  é certamente o mais  complexo e

libertador dos modelos identificados por Sá. Na medida em que ele entende que o objetivo do

direito criminal e da execução penal só será legítimo se buscar a inclusão social, o diálogo

simétrico assume o protagonismo da criminologia clínica151.

A propositura de um novo modelo leva o autor a sugerir a ampliação do conceito de

criminologia clínica. Assim, ele não entende a criminologia clínica meramente como um saber

que  se  debruça  sobre  a  pessoa  do  condenado  para  traçar  estratégias  de  tratamento  ou

ressocialização, mas como uma área de muito maior abrangência.

A fim  de  atender  à  abrangência  dos  diversos  modelos  de  criminologia  clínica  e,

especialmente, para abrir espaço ao seu modelo de terceira geração, o autor lança o seguinte

conceito de criminologia clínica (Sá, 2011, pp. 58-59):

“Criminologia  Clínica  é  uma  atividade  complexa  de  conhecimentos  interdisciplinares
predominantemente científicos, voltada para a prática profissional. Nesta prática, ela se
propõe  a  fazer  uma  escuta  compreensiva  de  casos  individuais  referentes  a  pessoas
envolvidas com a justiça e, particularmente, a pessoas encarceradas, bem como fazer uma
leitura da dinâmica da instituição enquanto instância de controle, na qual estão envolvidas
essas pessoas e os profissionais que ali militam. Busca compreender os comportamentos
problemáticos, encarando-os como expressão de conflitos e confrontos que seus atores
têm em relação às expectativas, normas e valores sociais e culturais, e também levando
em conta seu caráter de lesividade e conflitualidade na dinâmica que se estabelece entre o
autor  e  a  vítima.  Interessa-se  por  avaliar  os  desdobramentos  possíveis  dos
comportamentos  problemáticos  das  referidas  pessoas  e  formular  estratégias  que
contribuam para que elas tenham um sucesso saudável, quando de seu retorno ao convívio
social  livre,  inclusive através  da conquista  de um melhor equilíbrio interno e em sua
relação com seu contexto social”.

Assim, fica claro que a proposição de um terceiro modelo de clínica tem o condão de

transformar o saber criminológico em uma seara epistemologicamente muito mais rica.

151 Sobre a meta de inclusão social da criminologia clínica de terceira geração, cita-se Sá (2011, p. 288): “Atente-
se  para  este  pressuposto  muito  importante,  imprescindível  para  se  manter  a  coerência  com  o  modelo  da
Criminologia Clínica de inclusão social: a inclusão social não é meta a ser perseguida somente em relação aos
encarcerados,  mas a todos os que o direito criminal  puniu ou pretende punir,  por conta de comportamentos
socialmente problemáticos que tiveram. Esta inclusão social, que isto fique bem claro, não se define por melhor
adequação do indivíduo às normas sociais, mas por um padrão de condutas que o tornam mais feliz, que lhe
permitem soluções  mais  exitosas  em  sua  vida,  e,  assim,  lhe  possibilitam gozar  de  seus  plenos  direitos  de
cidadão”.
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As indagações que regem o modelo de terceira geração distanciam-se das indagações

formuladas e respondidas pelos outros dois modelos, pois a clínica de inclusão social passa a

olhar  para  a  sociedade  punitiva  como  um  todo,  e  não  apenas  para  o  indivíduo  e  sua

constituição psicológica e social. 

Por  outro  lado,  não  apenas  as  agências  formais  de  controle  e  a  reação  social  são

consideradas no modelo de inclusão social, mas também o encarcerado é compreendido como

sujeito.  A  proposta  trata  do  encarcerado  enquanto  “pessoa  total”,  e  não  apenas  como

criminoso, como os outros dois modelos abordados152.

O terceiro modelo, aliás, baseado no paradigma das inter-relações sociais, pretende ser

uma superação, sem fugir ao paradoxo, da contraposição entre os paradigmas do fato social

bruto  e  da  reação  social.  Assim,  busca-se  um  equilíbrio  complexo  entre  a  criminologia

derivada dos enfoques do etiquetamento e o estudo da conduta e de seu agente.

Em outras palavras, o modelo de criminologia clínica de terceira geração debruça-se

sobre o ato considerado como criminoso e sobre seu agente,  mas esse agente é  sempre  e

radicalmente entendido como um “ator situado”, em uma malha de inter-relações na qual a

corresponsabilidade  social,  a  vulnerabilidade  do  agente  e  a  sua  estigmatização  social  são

aspectos indissociáveis e centrais no objeto de estudo da criminologia segundo esse modelo153.

152 Acerca dessa compreensão total da pessoa criminalizada pela criminologia de inclusão social, cf. Sá (2011, p.
306): “Já se tem dito acima, e é bom repetir, que a inclusão social é entendida neste contexto como sendo um
processo no qual o indivíduo (incluído ou a ser incluído) é um membro nato da sociedade,  é um sujeito de
direitos, deve ter participação ativa, consciente, crítica, de autodescoberta e autovalorização, de reconhecimento
de suas responsabilidades e das responsabilidades do contexto social a que pertence”.

153 Nesse sentido, cf. Sá (2011, p. 229): “Em qualquer hipótese, para qualquer outro tipo ou quantum de punição,
a meta de inclusão social deve ser prioritária, ainda que se atente para um necessidade especial de contenção. O
indivíduo punido deverá ser  tratado como pessoa,  uma pessoa que teve em seu passado um comportamento
problemático, perante uma situação que se apresentou para ele como particularmente problemática, sendo que
esse comportamento foi, a seu ver, a resposta mais eficaz que ele poderia ter dado naquele momento e naquele
contexto. Essa situação problemática, sendo compreendida em toda sua complexidade na história do indivíduo,
incluída aí a responsabilidade dos mais diversos protagonistas, a começar pelas instâncias de controle, em sua
definição legal  seletiva de crime e de punição, e pela agenda social, em sua reação seletiva e estigmatizante
diante da conduta criminosa”.
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A reintegração  social,  fim  último  da  proposta  da  criminologia  clínica  de  terceira

geração, está inserida na compreensão de que a ruptura e as contradições integram o sistema

social.  Nas  palavras  de  Sá  (idem,  p.  324): “São  partes  que  não  se  justapõem,  mas  se

sobrepõem e guardam entre si uma relação dialética, uma dialética, porém, para a qual jamais

se chegará a uma síntese”.

Nesta linha é que o autor afirma que a reintegração se dá entre pessoas e dentro de

cada pessoa, “não como um processo passivo de adequação às normas, mas como um processo

dinâmico, graças ao qual o indivíduo vai se revalorizando, conquistando espaços legítimos e

processando sua conduta como cidadão de direitos” (idem, p. 329).

Para isso é necessário que se promova a conscientização sobre a complexidade do

comportamento problemático (criminalizado pelo sistema penal), de modo a ativar uma visão

fundada na alteridade.  Deste modo, estar-se-ia buscando a compreensão do outro enquanto

pessoa, não de forma reduzida e parcial.

No momento em que todos assumirem sua parcela de responsabilidade sobre os fatos

socialmente problemáticos será possível que todos busquem – inclusive, é claro, o condenado

- uma “readequação das suas respostas e a melhora adaptativa da sua conduta, a melhora da

sua qualidade de vida e, consequentemente, de sua felicidade” (idem, p. 329)154.

Poderíamos dizer,  sinteticamente,  que são,  ao menos,  sete os pontos que realmente

distanciam o modelo de terceira geração dos dois outros apresentados por Sá: 

154 Nesse sentido, cf. Sá (2011, p. 332): “Dos dois modelos que reconhecem estar unicamente no indivíduo o
centro da responsabilidade por sua conduta criminosa, devendo ele ser tratado, ou recuperado, ou ressocializado,
por  conta  dessa  conduta,  passa-se  à  proposta  de  um terceiro  modelo,  que  centra  o  seu  foco  de  atenção  no
indivíduo, sem dúvida, mas enquanto acteur situé, enquanto ator profundamente situado e compromissado com
um  contexto  social.  A diferença  em  relação  ao  modelo  psicossocial  é  que,  aqui,  o  contexto  social  não  é
simplesmente autônomo em sua repercussão sobre a conduta do indivíduo, mas seus componentes também são
atores, de tal sorte que o contexto social é igualmente corresponsável pela conduta criminosa, dentro da malha
paradigmática das inter-relações sociais”. 
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a) A compreensão  de  que  o  direito  criminal  deve  buscar  a  inclusão  social,  não  a

punição e/ou exclusão;

b) A intenção de compreender o comportamento criminoso como um comportamento

socialmente problemático que está inserido na malha paradigmática do cenário do

crime – o que inclui o contexto social do infrator e a corresponsabilidade social;

c) O  entendimento,  ainda,  de  que  o  comportamento  problemático  definido  como

crime  é  expressão  de  uma  forma  socialmente  problemática  de  inserção  do

indivíduo  criminalizado  no tecido  social  (ainda  que  essa  inserção  problemática

possa se dar não necessariamente por características do agente ou do seu ato, mas

sim, pelo próprio caráter excludente e opressor que o tecido social cristaliza em

suas normas e aparatos jurídicos);

d) A compreensão de que o contexto social é corresponsável pela conduta criminosa,

dentro da malha paradigmática das inter-relações sociais;

e) A compreensão de que os “delinquentes” e os “não delinquentes” fazem parte de

um todo, que é a sociedade,  cabendo à intervenção criminológica a redução da

assimetria entre as partes; 

f) A afirmação da relação simétrica entre a parte não encarcerada da sociedade e a

parte encarcerada, já que todos são iguais enquanto sujeitos de direitos, compõem a

mesma sociedade e são capazes de decidir,  porém não incondicionados em suas

escolhas;

g) A pressuposição da participação ativa de todas as partes envolvidas no processo de

inclusão social  e, por óbvio, do próprio encarcerado, entendido como sujeito de

direitos e deveres e, portanto, como alguém que conhece seus desejos e vontades e

tem condições de fazer escolhas e assumir responsabilidades.
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Para se alcançar a inclusão social – meta do direito criminal, de acordo com o modelo

de terceira geração – é necessário buscar a reintegração social155, através de processos criativos

de  diálogo  simétrico.  Diferentemente  da  ressocialização,  que  se  centra  na  mera  absorção

acrítica  de  valores  sociais  e  morais  pelo  sujeito,  o  paradigma  da  reintegração  busca  a

emancipação e o desenvolvimento da autonomia ética do sujeito, o que apenas é possível por

meio do respeito à alteridade.

O autor propõe o diálogo como saída – mas não como solução – para a ruptura entre a

parte encarcerada e não encarcerada da sociedade: diálogo compreensivo e construtivo entre

profissionais do sistema penitenciário, encarcerados e os diversos segmentos da parcela não

encarcerada da sociedade156.

A exclusão  social,  eleita  como alvo  de  enfrentamento  pela  criminologia  clínica  de

terceira geração, é entendida por Sá nos termos colocados por Sawaia (2012, pp. 101-108),

para quem a exclusão constitui um tipo de “sofrimento ético-político”, ou seja, um detrimento

subjetivo do indivíduo que possui sua gênese em intersubjetividades delineadas socialmente

(idem, p. 101)157.

155 Mais adiante,  ao tratarmos do conceito crítico de reintegração social  preconizado por Alessandro Baratta,
teremos  a  oportunidade  de  estabelecer  do  que  se  trata  tal  conceito,  bem como  diferenciá-lo  das  ideias  de
tratamento criminológico ou de ressocialização.

156 Nesse sentido, cf. Sá (2011, p. 334): “Para se buscar uma saída, ainda que utópica, para o grande impasse da
ruptura artificial existente entre a parte encarcerada da sociedade e a parte não encarcerada, esta é a palavra-
chave:  diálogo.  Diálogo  é  a  saída  que  pode  oferecer  alguma  esperança  para  a  questão  carcerária  e,  por
consequência, uma saída a ser seriamente levada em conta para o enfrentamento da criminalidade e, hoje em dia,
até mesmo para o grave problema das chamadas facções criminosas. Trata-se de umpreitada difícil, mas que deve
ser perseguida com esperança. Mesmo porque, experiências exitosas nesse sentido não faltam. Repita-se: trata-se
de uma saída. Não de solução”.

157 Sobre a exclusão social entendida como um “sofrimento ético-político”, cita-se Sawaia (2012, pp. 100-101):
“A  exclusão  vista  como  sofrimento  de  diferentes  qualidades  recupera  o  indivíduo  perdido  nas  análises
econômicas e políticas, sem perder o coletivo. Dá força ao sujeito, sem tirar a responsabilidade do Estado. É no
sujeito que se objetivam as várias formas de exclusão, a qual é vivida como motivação, carência,  emoção e
necessidade do eu. Mas ele não é uma mônada responsável por sua situação social e capaz de, por si mesmo,
superá-la. É o indivíduo que sofre, porém, esse sofrimento não tem a gênese nele, e sim em intersubjetividades
delineadas socialmente”.
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A partir de seu modelo de inclusão social, cabe à criminologia clínica traçar estratégias

que, levando em conta a constituição da intervenção penal como imposição seletiva de um

sofrimento sobre indivíduos vulneráveis, possam promover a integração do indivíduo rotulado

à comunidade da qual foi artificialmente segregado.

Nessa  toada,  pertence  ao  campo  criminológico  a  formulação  de  estratégias  de

aproximação entre os setores criminalizados e não criminalizados da sociedade, resistindo ao

efeito segregacionista do direito penal, levando em conta o paradigma da “reação social”, sem

perder o foco no indivíduo e nos possíveis significados de sua conduta criminalizada.

Sá, avançando na investigação das tarefas afetas a este campo, propõe que, enquanto

saber crítico  sobre o sistema penal,  a criminologia  funcione como vetor transformador  do

próprio direito criminal, por meio de uma mudança de concepção que centralize o objetivo

primordial de sua existência na inclusão social do indivíduo selecionado.

Nessa esteira, Sá (2011, pp. 307) aponta as contribuições da criminologia clínica de

inclusão social para a reforma do direito criminal:

“No que diz respeito à contribuição para a reforma do direito criminal, (…) a esperança é
que, com a desconstrução gradativa da estrutura cognitiva da administração da execução
da pena, consiga-se uma desconstrução da estrutura cognitiva da execução penal e, quem
sabe, até mesmo do direito criminal”.

Para tanto, Sá (idem, pp. 307-308) propõe uma série de “inversões lógicas” acerca das

práticas punitivas, a saber:

“a) A segurança no presídio deve subordinar-se à individualização. Não é a segurança
que deve ser garantia  para a individualização, mas a individualização é que deve ser
garantia para a segurança.
b) Não é a ressocialização (entendida como adequação social da conduta do indivíduo
punido) que deve ser um pressuposto para a inclusão social (reintegração social), mas a
inclusão social é que deve ser um pressuposto para a ressocialização.
c) As penas hoje tidas como alternativas devem ter prioridade sobre a pena de prisão,
pelo que esta se converteria em alternativa, para os casos de real necessidade.
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d) Não é a meta de inclusão social que deve subordinar-se ao tipo e quantum de punição,
mas é o tipo eu quantum de punição que deve subordinar-se à meta de inclusão social e
tê-la como pressuposto”.

 Como se vê, o modelo de terceira geração de criminologia clínica de Sá opta por não

rechaçar  por  completo  o  sistema  de  justiça  criminal,  aceitando  a  possibilidade  de

transformação desse aparato em um conjunto de práticas voltadas  à inclusão do indivíduo

criminalizado.

Ao manifestar-se pela conservação das categorias de “crime” e de “pena”, certamente o

modelo de Sá perde em radicalidade, tornando-se suscetível a críticas no que diz respeito à

inviabilidade de transformação de um sistema estruturalmente desenhado para a promoção da

segregação e da estigmatização em seu oposto158.

Por outro lado, ao não colocar-se como abolicionista, o autor obtém a vantagem de

dotar seu discurso de uma facilidade maior  no que toca ao diálogo com os operadores do

direito criminal, aumentando as chances de que suas exortações acerca do fazer criminológico

possam  humanizar  o  sistema  penal  e,  assim,  como  o  próprio  autor  coloca,  abrir  uma

possibilidade de “desconstrução da estrutura cognitiva do direito penal” (idem, p. 307).

Não se pode perder de vista, contudo, que a insistência na categoria de “crime”, bem

como a aceitação da pena de prisão, ainda que em caráter extremamente restrito, afiguram-se

como fragilidades do modelo de criminologia clínica de inclusão social, no que diz respeito à

sua coerência interna.

158 Nesse sentido, por exemplo, retorna-se ao pensamento de Maria Lúcia Karam, para quem o direito penal, por
essência, é uma forma de produção de sofrimento irracional, de modo que qualquer teoria que não enxergue essa
sua característica  distintiva serviria  apenas à  manutenção  e reprodução do poder dos segmentos  sociais  que
sustentam esse sistema. Em suas palavras (Karam, 2004, p. 82): “Todas estas teorias legitimadoras, fundadas nas
irrealizáveis ideias de retribuição e prevenção, servem para esconder o fato de que a pena, na realidade, só se
explica – e só pode se explicar – em sua função simbólica de manifestação de poder e em sua finalidade não
explicitada de manutenção e reprodução deste poder. A inidoneidade para resolver conflitos, ao contrário do que
ocorre, pelo menos de forma abstrata, com outras sanções jurídicas, adotadas fora do âmbito do direito penal, e
sua  característica  de  infligir  dor  são  os  dados  de  realidade  da  pena,  a  torná-la  o  sofrimento  órfão  de
racionalidade, de que fala Zaffaroni”.
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Ora, tendo-se em conta que o objetivo da criminologia seria precipuamente o fomento

de estratégias de inclusão social, parece inexplicável que se admita a imprescindibilidade do

conceito de “crime”, “criminoso”, “pena” etc., eis que tais conceitos justamente produzem os

estigmas contra os quais se quer batalhar.

Nesse sentido, Hulsman (1993, p. 95) alerta para o fato de que a superação da lógica

punitiva  passa,  necessariamente,  pela  rejeição  dos  conceitos  linguísticos  que   fornecem

sustentação  ideológica  ao sistema penal.  Em suas  palavras:  “em primeiro  lugar,  é  preciso

mudar a linguagem. Não conseguiremos superar a lógica do sistema penal, se não rejeitarmos

o vocabulário que a sustenta”.

3.    A clínica da vulnerabilidade

Em sua obra “Criminología: aproximación desde un margen”, Eugenio Raúl Zaffaroni

(1998) propõe uma possível solução ao impasse criado pelo paradigma da reação social e pelas

teorias criminológicas críticas ao fazer da criminologia clínica.

Em item denominado “¿Criminología clínica o clínica de la vulnerabilidad?” (idem,

pp. 24-28), Zaffaroni postula que a vertente clínica da criminologia, assentada precipuamente

sobre  saberes  médicos,  psiquiátricos,  psicológicos  ou  psicanalíticos,  tem  o  condão  de

funcionar como discurso encobridor do real sentido político da atividade do criminólogo, o

que  lhe  valeu  um sem número  de  críticas  e  refutações  por  parte  da  criminologia  que  se

pretende não legitimadora da violência penal159.

159  Nas palavras de Zaffaroni (1993, p. 24): “La criminología crítica central, con buen criterio, hizo un análisis
bastante  demoledor  y  desencubridor  de  la  llamada  'criminología  clínica',  es  decir,  de  la  criminología
biopsicológica o psicológica fundamentalmente europea que, con múltiples escuelas y corrientes, se ocupa del
'diagnóstico' y del 'pronóstico' de conducta del criminalizado. En definitiva, se trataría de formas de medicina
psicológica institucionales, particularmente de instituciones 'cerradas' y, en nuestro caso, medicina, psiquiatría o
psicología  carcelarias.  En  razón  del  marcado  carácter  encubridor  del  sentido  político  del  discurso  de  la
criminología clínica, la crítica criminológica central parece inclinarse frecuentemente a descartarla o a negarla, lo
que resulta válido en cuanto esa crítica alcanza a las tendencias clínicas 'etiológicas' que agotan su discurso en el
plano biológico o psicológico, conforme al esquema tradicional de "factores bio-psico-sociales".
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De outra banda, o autor pontua que, a partir dos discursos da criminologia crítica, bem

como de uma mera observação da realidade que nos cerca, é possível admitir que o sistema

penal elege como alvo de sua violência institucional classes de indivíduos que, por diversas

razões, encontram-se vulneráveis socialmente.

Tal  vulnerabilidade  social,  invariavelmente,  vem  acompanhada  de  uma

vulnerabilidade  psíquica,  fabricada  por  um  processo  prévio  de  condicionamento  e

marginalização (idem, p. 25).

Essa  vulnerabilidade  social  e  psíquica,  que  antecede  a  seleção  pelo  sistema penal,

acaba por ser imensamente aprofundada pela atuação do próprio aparato repressivo, tendo-se

em  vista  que  a  pena,  ao  formalizar  uma  situação  prévia  de  marginalidade,  aprofunda  a

segregação social, quer do ponto de vista simbólico ou linguístico, pela via da imposição do

estigma,  quer  do  ponto  de  vista  estritamente  material,  pela  submissão  do  selecionado  ao

cumprimento de uma sanção degradante, como sói acontecer nos sistemas penais marginais.

O resultado da ação do sistema penal sobre o indivíduo, portanto, não poderia ser outro

que não a criação de uma “pessoa deteriorada” (idem, ibidem)160.

160 Nesse sentido, manifesta-se Zaffaroni (1993, p. 25):   “Más adelante veremos que uno de los resultados del
sistema penal parece ser la neutralización por deterioro de la persona,  acelerando o determinando un proceso de
decadencia biosíquica de la misma. Nada de extraño hay en que la desnutrición de la madre durante la gestación,
la subalimentación en los primeros años de la vida, el  hacinamiento habitacional con todas sus secuelas,  las
infecciones,  la  deficiente  o  inexistente  asistencia  sanitaria,  las  intoxicaciones  precoces  del  medio  ambiente
envenenado de los suburbios en la concentración urbana gigantesca, la escolaridad incompleta o inexistente, la
inadaptación escolar, el padecimiento de la violencia y la necesidad prematura de la violencia o la astucia como
único mecanismo de supervivencia, la institucionalización prematura, el abandono en sentido psicológico con su
secuela  de  inseguridad,  la  discriminación  laboral  y  escolar,  el  estigma  de  las  primeras  criminalizaciones  o
institucionalizaciones  sin  motivo  real,  la  acción  despersonalizante  de  ¡as  instituciones  totales,  la  lesión a la
autoestima  provocada  por  vejámenes  y  torturas,  configuren  un  cuadro  que,  con  demasiada  frecuencia,  nos
presenta a una persona necesitada, carenciada, que, no obstante, suele dramatizar sus necesidades como medio de
obtener mejoras circunstanciales, pero que no tiene una real comprensión de las mismas, siendo este fenómeno
más frecuente y agudo cuanto mayor es el deterioro sufrido”.
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A constatação da deterioração social  e psíquica do indivíduo submetido ao sistema

penal faz com que Zaffaroni postule a necessidade de constituição de um saber que possa fazer

frente a essa vulnerabilidade.

 Em suas palavras (idem, p. 26):

“... é necessário um saber que permita ajudar estas pessoas a superar ou reverter a deterioração
causada pelo sistema penal,  bem como aquela condicionada previamente e que as fizeram
'bons  candidatos'  para  o  sistema,  ou  seja,  um  saber  que  permita  ajudar  as  pessoas
criminalizadas a reduzirem seus níveis de vulnerabilidade ao sistema penal. Esta é a função da
criminologia 'clínica' a partir de nossa perspectiva crítica”161

Logo,  a  constituição  de  uma  “clínica  da  vulnerabilidade”,  em  substituição  à

criminologia  clínica  tradicional,  comportaria  uma  inversão  no  paradigma  etiológico  “bio-

psico-social” da conduta criminosa, abandonado em prol de uma investigação etiológica de

caráter “sócio-psico-biológica” da vulnerabilidade individual ao sistema penal (idem, ibidem).

Nessa linha de pensamento, não caberia ao criminólogo clínico, portanto, a partir dos

entraves a este tipo de investigação colocados pelo paradigma da reação social, perquirir quais

sejam  as  causas  do  delito,  mas  sim,  buscar  quais  sejam  as  causas  ou  fatores  que

desencadearam o padrão de vulnerabilidade ao sistema repressivo que fez com que o indivíduo

fosse selecionado.

Nesse  passo,  constitui-se  uma  nova  etiologia  –  a  etiologia  da  vulnerabilidade  –,

devidamente  harmonizada  aos  discursos  críticos,  que  desvelam  o  caráter  falacioso  e

legitimante de buscar-se a causa do delito, como se o conceito de crime dispusesse de uma

realidade ontológica, não apenas definitorial.

161 Tradução livre do autor. Transcreve-se o trecho original (Zaffaroni, 1998, p. 26): “...es necesario un saber que
permita ayudar a estas personas a superar o revertir el deterioro causado por el sistema penal y el condicionado
previamente y que lo ha hecho "candidato bueno" para el sistema, es decir, un saber que permita ayudar a las
personas  criminalizadas  a  reducir  sus  niveles  de  vulnerabilidad  al  sistema  penal.  Esta  es  la  función  de  la
criminología 'clínica' desde nuestra perspectiva crítica”.
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É missão do criminólogo clínico – ou “clínico da vulnerabilidade” – identificar  os

fatores que levaram o indivíduo a ser vítima do sistema penal, identificados na marginalização

social, pobreza, fragilidade psíquica, adequação a um estereótipo etc.

A investigação etiológica dos padrões de vulnerabilidade, assim, poderia abrir espaço

para  uma  ação  que  pudesse  auxiliar  o  indivíduo  a  superar  ou  minorar  esse  quadro  de

vulnerabilidade, fortalecendo-o psíquica e socialmente a fim de minorar os efeitos deletérios

da ação do sistema penal, bem como evitar a recidiva, entendida aqui como uma nova seleção

do indivíduo pelo aparato criminal.

Feita tal proposta, Zaffaroni (idem, pp. 27-28) aceita que, por certo, haverá casos em

que o modelo de “clínica da vulnerabilidade” não se aplicará. Nesse sentido, exemplifica tais

hipóteses  citando  a  “criminalidade  dos  poderosos”,  sobretudo  econômica,  cuja  punição  é

quase  inexistente  e,  quando  ocorre,  dá-se  por  uma  falha  nos  esquemas  de  cobertura  que

normalmente impedem a seleção dos poderosos pelo sistema penal162. Também nesse sentido,

coloca alguns casos afetos à criminalidade de trânsito e a criminalização por disputa político-

partidária, ressalvando que tais casos constituem uma minoria ínfima, para a qual, realmente, o

modelo de “clínica da vulnerabilidade”, conforme proposto, talvez carecesse de sentido. 

Com efeito, ao tratarem da seletividade penal em sua obra conjunta acera do direito

penal  brasileiro,  Zaffaroni,  Batista,  Alagia  e  Slokar  (2013,  p.  49),  colocam  que  a

vulnerabilidade social, entendida como adequação ao estereótipo do delinquente, seria o fator

determinante  da  maior  parte  das  criminalizações.  Contudo,  há  uma  gama  de  indivíduos

162 Nesse sentido, cf. Zaffaroni (1998, p. 27):  “En cuanto a la criminalidad del poder,  es necesario hacer notar
que en Latinoamérica su criminalización es inexistente, salvo muy contados casos de 'retiro de cobertura', en que
pugnas  hegemónicas  o  la  disfuncionalidad  de  ciertas  personas  en  algunas  coyunturas  determina  su
criminalización. El 'retiro de cobertura' los hace vulnerables porque en la nueva coyuntura eso es funcional para
otros de mayor poder y, consecuentemente, de mayor  grado de invulnerabilidad al sistema penal. Fuera de esas
poquísimas circunstancias, la criminalización puede tener lugar solo contra meros ejecutores, cuyo caso encuadra
—con variantes muy superficiales— en el modelo que hemos descrito, o bien, son dejados de lado por el sistema,
por tratarse de aquellos supuestos de "malos candidatos" para la criminalización. El resto de la criminalidad del
poder no admite ninguna consideración clínicocriminológica, porque sería una 'clínica imaginaria', ya que se trata
de personas no criminalizadas. Esto no significa que puedan ser objeto de análisis por parte de psicólogos y
psiquiatras, pero fuera del sistema penal, que nunca las alcanzan”.



176

criminalizados, ainda que se trate de um conjunto absolutamente residual, cuja seleção deveu-

se a outros fatores, a saber: a brutalidade ou o caráter trágico da conduta, ainda que praticada

por indivíduo que não se enquadre ao estereótipo, e a retirada da cobertura de um indivíduo

poderoso em virtude da derrota em um jogo de forças políticas entre poderosos, como ocorre

na criminalização de políticos profissionais.

Nesse sentido, cita-se Zaffaroni, Batista, Alagia e Slokar (idem, ibidem):

“O poder punitivo criminaliza selecionando: a) as pessoas que, em regra, se enquadram
nos estereótipos criminais e que, por isso, se tornam vulneráveis,  por serem somente
capazes de obras ilícitas toscas e por assumi-las desempenhando papéis induzidos pelos
valores negativos associados ao estereótipo (criminalidade conforme ao estereótipo); b)
com  muito  menos  frequência,  as  pessoas  que,  sem  se  enquadrarem  no  estereótipo,
tenham atuado com brutalidade tão singular  que se tornaram vulneráveis  (autores  de
homicídios  intrafamiliares,  de  roubos  neuróticos  etc.)  (criminalização  por
comportamento grotesco ou trágico);  c)  alguém que, de modo muito excepcional,  ao
encontrar-se em uma posição que o tornara praticamente invulnerável ao poder punitivo,
levou a pior parte em uma luta de poder hegemônico e sofreu por isso uma ruptura na
vulnerabilidade (criminalização devida à falta de cobertura)”.

Com efeito, no que diz respeito à maioria dos casos, relacionados à “criminalidade

conforme o estereótipo”, parece não restar dúvidas quanto à necessidade de desenvolvimento

de uma “clínica da vulnerabilidade”,  apta a fornecer ao indivíduo ferramentas que possam

auxiliá-lo na preservação de sua identidade frente aos rótulos e procedimentos criminais que

atuam no sentido de sua deterioração subjetiva.

No que diz respeito à criminalidade por “comportamento grotesco ou trágico”, ainda

que não se esteja diante de uma vulnerabilidade social em sentido socioeconômico, é certo que

seria profícuo o campo de constituição de uma clínica que pudesse fazer frente aos conflitos

psíquicos do indivíduo. Nesses casos, assim, a seletividade penal tem como fator principal, no

mais  das  vezes,  alguma  vulnerabilidade  psíquica,  que  acaba  sendo  ignorada  e  relegada  a

segundo plano pelo tratamento do caso a partir da categoria de crime, alimentando noticiários

sensacionalistas e fomentando a ânsia punitiva dos setores mais conservadores da sociedade.
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Por  fim,  no  caso  da  criminalidade  “por  falta  de  cobertura”,  Zaffaroni  reconhece

carecer de sentido a atuação da “clínica da vulnerabilidade”. Contudo, não nos parece que a

qualidade  de  invulnerável  que  o  indivíduo  poderoso  criminalizado  sustentou  até   sua

criminalização seja uma barreira intransponível à atuação da criminologia clínica acerca da

criminalidade dos poderosos. Isso porque, a partir de uma proposta inclusiva de reintegração

social,  não  nos  parece  razoável  descartar  alguma  espécie  de  ação  que  possa  auxiliar  o

indivíduo  a  rever  seus  papéis  sociais  e  encarar  a  provável  crise  psíquica  advinda  de  sua

criminalização, até então tida como impossível ou muito improvável pelo indivíduo.

De  todo  modo,  muito  embora  proponha  a  constituição  de  uma  “clínica  da

vulnerabilidade” como saída para a criminologia clínica diante do paradigma da reação social,

Zaffaroni não se debruça sobre encaminhamentos afetos à técnica clínica que possam fazer

frente  ao  quadro  de  vulnerabilidade  apresentado  pelo  indivíduo  selecionado  pelo  sistema

penal.

Com  efeito,  parece-nos  claro  que  a  proposta  de  uma  inversão  da  investigação

etiológica  na criminologia clínica  pode render frutos a  partir  das pesquisas de psicólogos,

assistentes sociais, psiquiatras e demais profissionais que compõem os corpos técnicos que

atuam, de alguma forma, com o sistema penal. A esses, por certo, caberia o desenvolvimento

das técnicas da “clínica da vulnerabilidade”, atendendo ao convite de Zaffaroni no sentido de

construção desse novo saber163.

Por  outro  lado,  Zaffaroni  antevê  a  possibilidade  de  que  a  investigação  acerca  da

etiologia  da  vulnerabilidade  frente  ao  sistema  punitivo  possa  apresentar  reflexos  jurídico-

penais, apresentando a ideia da “culpabilidade por vulnerabilidade”.

163 No terceiro capítulo deste trabalho, pretendemos fornecer alguns exemplos de encaminhamentos clínicos, a
partir da psicanálise, que tenham atendido a essa ideia de superação de quadros de vulnerabilidade, sobretudo a
partir da clínica do traumático e do reconhecimento da dimensão social e política do sofrimento psíquico.
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A proposição  de  uma  culpabilidade  por  vulnerabilidade,  conceito  que  importa  a

imbricação entre a criminologia clínica e o fazer judicial, parte da premência na construção de

um realismo jurídico-penal, superando-se a tendência funcionalista que afasta a consideração

das condições materiais de produção e das próprias contradições do direito penal e do sistema

punitivo da atividade do juiz criminal.

Zaffaroni  propõe  que,  no  processo  criminal,  o  juízo  leve  em  consideração  a

seletividade  penal,  bem  como  o  fato,  demonstrado  pela  criminologia,  de  que  o  sistema

criminal  volta  seu  arsenal,  de  forma  praticamente  invariável,  contra  os  indivíduos

vulneráveis164.

Logo,  ao  dimensionar  a  culpabilidade  do  indivíduo,  o  autor  propõe  que  a

vulnerabilidade  ao  sistema  punitivo  seja  radicalmente  levada  em  conta,  como  forma  de

minoração das reprimendas ou, mesmo, de exclusão da pena.

Sobre os delineamentos gerais acerca da teoria da culpabilidade por vulnerabilidade,

cita-se Lemos (2010, s.p.):

“Sendo a seletividade um dado permanente e invariável, é possível compreender que
existem graus diversos de vulnerabilidade dos cidadãos ao sistema, a depender de uma
série de fatores individuais e sociais. Em outras palavras, os dados da realidade definem
o âmbito de autodeterminação do sujeito quando estava a cometer o ato criminalizado.
O reconhecimento dos diversos níveis de vulnerabilidade busca estabelecer um direito
penal menos desigual, na medida em que se pode dar contornos dogmáticos eficazes à
redução de uma falha estrutural do sistema repressivo, tentando estabelecer padrões de
aplicação da lei com a maior possibilidade de isonomia e ética.
Segundo a teoria, a vulnerabilidade concreta se opera por uma associação entre o estado
de vulnerabilidade e o esforço pessoal pela vulnerabilidade. Precisamente, é o esforço
pessoal que deve ser considerado para efeito de regrar a culpabilidade.
A exemplificar, basta perceber que o esforço pessoal de uma pessoa poderosa para ser
criminalizada  é  absurdamente  maior  se  comparado  ao  esforço  de  um desprovido  de

164 Nesse sentido, cf. Zaffaroni (2004, s.p.): “Se abre de esta manera un nuevo momento tensional o dialéctico
entre  la  culpabilidad  de  acto  y  la  exigencia  de  tomar  en  consideración  la  selectividad  criminalizante.  La
culpabilidad penal en el estado de derecho no puede ser la simple culpabilidad por el acto, sino que debe surgir de
la síntesis de ésta (como límite máximo del reproche) y otro concepto de culpabilidad que incorpore el dato real
de la selectividad. Sólo así resulta ético y racional el reparto del poder jurídico de contención del poder punitivo,
teniendo en cuenta que éste es un poder limitado y debe distribuirse con equidad”. 
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recursos. Em outras palavras, os desprovidos de poder sempre estão mais suscetíveis a
serem alcançados pelo poder punitivo.
A culpabilidade por vulnerabilidade surge como medida de redução do poder punitivo
penal, servindo como nível máximo da violência aceitável. Trata-se de uma teoria para
conter  as  sanções,  devendo  sempre  reduzir  o  limite  da  clássica  culpabilidade  pelo
injusto, ou no máximo coincidir com o mesmo. 
Bem  por  isso,  é  preciso  esclarecer,  dada  a  visão  redutora  do  direito  penal,  esta
culpabilidade  jamais  será  mais  rigorosa  do  que  a  aplicação  clássica,  não  sendo
verdadeiro o receio de que os detentores do poder serão mais visados pelo direito penal”.

Assim, em suma, Zaffaroni propõe que a vulnerabilidade do selecionado seja levada

em consideração quando da averiguação da culpabilidade,  pelo juiz  criminal,  tendo-se em

vista que o indivíduo vulnerável ao sistema penal é muito mais facilmente selecionável. Tal

constatação nos  leva  a  crer  que o grau  de culpabilidade  individual  pelo ato do indivíduo

vulnerável  seja  mais  baixo,  quando  comparado  a  um  indivíduo  poderoso.  O  indivíduo

poderoso, para ser alvo do sistema criminal, precisa de um esforço consideravelmente maior,

fazendo com que sua conduta seja ostensiva e grosseira o suficiente, a ponto de provocar o

acionamento do aparato repressivo.

O autor deixa claro, contudo, que a “culpabilidade por vulnerabilidade” nunca poderia

ser utilizada, em sentido reverso, para a majoração da reprimenda acima do permitido pela

culpabilidade do fato, ainda que o indivíduo seja extremamente poderoso ou invulnerável, já

que a culpabilidade do fato constitui-se como limite inflexível para a punição em um Estado

Democrático de Direito, sob pena de instituição do direito penal do autor165.

A proposição da clínica da vulnerabilidade e da culpabilidade por vulnerabilidade, que

vem suprir as insuficiências da teoria da “coculpabilidade” (segundo a qual o juízo deve levar

165 Sobre o princípio da culpabilidade do fato como garantia do cidadão contra o abuso do poder de punir, cf.
Toledo (1994, pp. 252-253): “Na culpabilidade pelo fato, que também não desconsidera o agente, conforme foi
visto, não é possível esse desligar-se do fato, em momento algum, visto como é o fato que dará os concretos e
definitivos limites para a atuação do Estado na esfera penal. Franz von Liszt percebeu bem isso quando afirmava
que, em sua opinião, por paradoxal que pudesse parecer,  'o  Código Penal é a Magna Carta do delinquente',
protegendo não a coletividade, mas o indivíduo que contra ela se rebela, ao garantir-lhe o direito de ser castigado
só quando ocorrerem os pressupostos legais e dentro dos limites legais. Ora, esses pressupostos e limites muito
pouco valeriam se estivessem referidos a conceitos variáveis, pouco seguros, e não a características objetivas que
só podem se oferecidas pelo fato. Daí a já mencionada tipologia de fatos, não de autores”.
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em conta a corresponsabilidade do meio pelo ato)166, traz ao criminólogo clínico a missão de

desenvolver técnicas de aferição dos quadros de vulnerabilidade ao sistema penal, tanto para

que possa desenvolver eticamente seu fazer em um sistema injusto por essência, buscando o

bem-estar do sujeito para que presta um serviço, quanto para fornecer subsídios ao sistema de

justiça que possam aproximá-lo, ainda que um pouco, da realidade social, retirando-o de sua

posição de alienação conveniente quanto às contradições estruturais do aparato repressivo e do

direito incriminador.

4.    O conceito crítico de reintegração social

A criminologia legitimante das práticas punitivas apresenta, como uma de suas missões

mais  pronunciadas,  o desenvolvimento de estratégias  de intervenção na execução da pena,

dando conteúdo as teorias jusfilosóficas do direito penal que tentam atribuir à imposição da

pena alguma finalidade específica.

Com efeito, as teorias ditas “absolutas”, que veem na aplicação da sanção uma simples

retribuição,  acabaram  sendo  relegadas  a  segundo  plano,  ao  menos  pela  comunidade

acadêmica,  por  serem incompatíveis  com o  sistema  constitucional  da  maioria  dos  países

democráticos167.  Assim,  as  teorias  “relativas”  (ou  preventivas)  vêm  dando  sustentação

166 Sobre o “princípio da coculpabilidade”, que aproxima-se da ideia de “culpabilidade por vulnerabilidade”, sem,
contudo,  confundir-se  com  esse  conceito,  cita-se  Cabette  (2008,  s.p.):  “O  chamado  'Princípio  da  Co-
Culpabilidade' aponta para a necessidade de avaliar nos casos concretos o grau de liberdade com que o agente
contava ao enveredar na senda criminosa. Quando o espaço decisório do agente encontrar-se muito limitado pelas
suas condições sócio-econômicas,  impõe-se  um reconhecimento  pela  sociedade  e  pelo Estado de certo grau
variável de co-responsabilidade pela conduta delituosa a que em parte foi o autor impelido por tais condições
adversas.  A grande  conseqüência  é  que  a  reação  penal  nesses  casos  deve  ser  abrandada,  senão  até  mesmo
afastada, dependendo, como antes destacado, do grau maior ou menor de condicionamento provocado pelo status
sócio-econômico do agente”.  Para um aprofundamento teórico acerca  das  semelhanças  e  diferenças entre os
conceitos de coculpabilidade e culpabilidade por vulnerabilidade, cf. Peter Filho (2011).

167 A doutrina do direito de Emmanuel Kant, no que diz respeito ao direito penal, talvez seja o exemplo mais
evidente e puro de apologia da pena como simples retribuição a um mal.  Kant sustentava ser a retribuição a
única finalidade da pena, sendo que sua aplicação impunha-se ao Estado como um imperativo categórico. Nesse
sentido, afirmou Kant que “o malfeitor deve ser julgado digno de punição antes que se tenha pensado em extrair
de sua pena alguma utilidade para ele ou para seus concidadãos”. (1993, p. 176).
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discursiva à violência penal, ainda que desprovidas de qualquer suporte empírico, pregando

que a pena seria uma forma idônea para a prevenção do crime.

Nesse ponto, a criminologia clínica, tendo o indivíduo dito criminoso como seu objeto

de estudo e de intervenção, sempre desempenhou a missão de dar alguma forma, por mais

etérea  e  contraditória  que  seja,  à  ideia  de  prevenção  especial  positiva.  Assim,  coube  à

criminologia clínica a missão de propor modos de transformação do sujeito por meio da pena,

seja  sob  o  enfoque  médico-psicológico  do  tratamento  penitenciário,  seja  pelo  enfoque

correcionalista da ressocialização168.

Sobre o papel da criminologia na sustentação da teoria penal da prevenção especial

positiva, manifesta-se Salo de Carvalho (2013, p. 75):

“A  sanção  penal  de  caráter  interventivo,  no  interior  do  paradigma  penal-welfare
(Garland), objetivará sobretudo a reforma moral do criminoso. Adquire, portanto, sentido
essencialmente profilático (medicinal), pois o homo criminalis, objeto de intervenção do
controle  social  formal,  constitui-se  como um indivíduo  deficitário  (undersocialized).
Trata-se (o criminoso) de uma pessoa com marcantes carências de natureza orgânica ou
moral, as quais se tornam passíveis de medição, quantitativa ou qualitativa, por meio da
intervenção  do  laboratório  criminológico.  A ciência  criminológica  objetiva,  portanto,
desenvolver um instrumental tecnológico capaz de diagnosticar estes défcits e supri-los
por meio da pena criminal, cujo caráter e natureza são gradativamente aproximados aos
das medidas de segurança”.

A  persistência  nos  discursos  criminológicos,  ainda  hoje,  de  referências  a  uma

possibilidade  de  tratamento  ou  de  terapêutica  penal  revela  o  quão  incrustada  no  saber

criminológico e nas práticas judiciais ainda se encontra a aproximação médico-psicológica ou

biologicista do estudo da criminologia169.

168 Acerca da prevenção especial  positiva como suposta função da pena,  denominada pelo autor como teoria
socializadora, cita-se Marques (2008, p. 149): “Os princípios estabelecidos pela teoria correcional deram origem
à teoria socializadora, que, no século XX, ganhou vários adeptos, entre os quais Jiménez de Asúa, para quem o
fim da pena deve ser a ressocialização do condenado, em seu benefício e no da própria sociedade. Assim, com a
teoria socializadora,  a pena reforça os princípios correcionalistas e afasta de seu conteúdo o retribucionismo,
passando a ser orientada racionalmente, com vistas à reintegração social do infrator”.

169 Acerca da persistência das analogias  médicas nos discursos criminológicos atuais, tem proeminência uma
produção acadêmica relativamente vasta oriunda da psiquiatria. A exemplificar esse tipo de aproximação, por
exemplo, cita-se a conclusão de artigo de Marco Segre (2006, p. 36): “A criminologia deve ser, portanto, objetiva,
pragmática, aética, como o é a medicina, a biologia e a psicologia, apenas assim podendo ser pilastra do direito
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A tentativa de medicalização do crime é, certamente, a inconsistência mais criticada

que reside no cerne do saber criminológico desde seu nascimento, sendo uma nota distintiva

da “criminologia clínica de primeira geração”, conforme a nomenclatura de Alvino Augusto de

Sá. A medicalização do crime transporta um conceito abstrato – a infração penal – para dentro

do corpo e da psique do agente170.

Por  outro  lado,  no  que  importa  às  correntes  mais  modernas  da  criminologia

legitimadora da violência penal, de viés psicossocial e atentas a um paradigma multifatorial de

motivação  criminal  (ou  “criminologia  clínica  de  segunda  geração”),  as  ideias-força  de

tratamento e terapêutica cedem espaço ao discurso vazio da ressocialização.

As reflexões acerca das funções da pena no âmbito da dogmática penal, comumente,

restringem-se a repetir que a aplicação da sanção penal seria um modo de preparar o indivíduo

que praticou um crime para sua reinserção social, por meio da introjeção de valores sociais e

de uma moral específica.

O  aprisionamento,  assim,  seria  um modo  de  adaptar  o  indivíduo  para  a  vida  em

sociedade, mormente pela via do trabalho e do estudo, a fim de que o indivíduo criminalizado

pudesse tornar-se um cidadão aproveitável a um determinado sistema socioeconômico.

A falsidade de tal discurso, contudo, não poderia ser mais evidente, eis que aposta na

segregação para promover uma suposta socialização. Nesse sentido, parece até desnecessário

mencionar  que  a  eficácia  dessa  estratégia  carece  de  qualquer  demonstração  empírica.  De

acordo com a analogia feita por Thompson (1976, p. 44), “treinar homens para a vida livre,

penal”. Também nesse sentido, Cohen (2006, p. 124) vê no crime um tipo de transtorno comportamental análogo
à “doença mental”: “Considero que não será a doença mental que irá transformar o indivíduo em criminoso, e que
o crime, por sua vez, não deverá ser justificado apenas como um tipo particular de doença mental; ele deveria ser
entendido como um tipo particular de transtorno do comportamento social”.

170 No Brasil, a medicalização da seara criminal foi estudada, dentre outros, por Carrara (1998), que toma como
ponto de partida a criação dos manicômios judiciários nacionais. 
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submetendo-se a condições de cativeiro, afigura-se tão absurdo como alguém se preparar para

uma corrida, ficando na cama por semanas”.

A par de sua falsidade manifesta – que chega a causar perplexidade quando se tem em

conta o grau de disseminação das teorias correcionalistas171 –, as propostas ressocializadoras

carregam em si, ainda, um notório caráter autoritário.

Inicialmente, cabe observar que a relação de causalidade automática vista pelas teorias

preventivas  especiais  entre  a  prática  de  um  ato  definido  como  crime  e  um  déficit  de

socialização não se sustenta minimamente. Quando se tem em conta a seletividade com que

age o sistema penal, voltando suas armas contra os estratos mais pobres e marginalizados, o

que  se  verifica  é  que,  por  trás  das  políticas  falsamente  assistencialistas  de  um programa

ressocializador,  oculta-se  o  pressuposto  ideológico  segundo  o  qual  os  pobres  não  são

suficientemente socializados. Trata-se, por certo, de concepção burguesa e elitista, que não

reconhece  formas  de  sociabilidade  que  não  aquelas  imbuídas  da  moralidade  das  classes

dominantes.

Sobre o alcance autoritário e adestrador das ideologias ressocializadoras, manifesta-se

Sá (2007b, p. 163):

“Os  termos  tratamento,  ressocialização,  reabilitação  (e  outros  similares),  pela  forma
como  vêm  sendo  usados  tradicionalmente,  mormente  na  Criminologia  Clínica
tradicional, supõem uma relação de poder entre as instâncias de controle formal, entre os
técnicos e os presos. Nesta relação, os presos são objetos, os quais se pretende modificar
e ajustar às normas e valores sociais. (…) Enquanto atividades manipulatórias, nas quais

171 Acerca da persistência das teorias ressocializadoras, apesar de sua visível falsidade, cita-se Baratta (1990, p.2):
“El reconocimiento del fracaso de la cárcel como institución de prevención especial positiva lleva en el segundo
caso a la afirmación voluntarística de una norma contrafáctica según la cual  la  cárcel  no obstante,  debe ser
considerada el sitio y el medio de resocialización. En realidad el reconocimiento del carácter contrafáctico de la
idea de resocialización aparece a veces en la misma argumentación de los sostenedores de la nueva 'ideología del
tratamiento'. En un encuentro de penalistas alemanes llevado a cabo hace algunos años em Frankfurt, uno de los
más prestigiosos estudiosos de este país reconocía abiertamente el fracaso hasta ahora constatado en las acciones
de resocialización a través de la cárcel y sostenía al mismo tiempo que, a pesar de eso, era necesario mantener la
idea  de  la  resocialización  con  el  objeto  de  no  dar  cabida  a  los  sostenedores  de  las  teorías  neoclásicas  y
neoliberales de la retribución y de la neutralización”.
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o outro é um mero objeto passivo de intervenção a ser 'transformado', os programas de
tratamento não têm de fato um respaldo jurídico”

Em suma, as ideologias ressocializadoras, ocultas por trás de uma face assistencialista

benevolente,  colocam-se  como missão  a  doutrinação  e  o  adestramento  das  classes  sociais

indesejadas, que devem introjetar os valores da classe média, que em nada as favorecem, a fim

de serem consideradas como aproveitáveis em uma economia de mercado capitalista172.

Note-se, a agravar ainda mais o quadro, que a ideologia ressocializadora, cuja falsidade

é constatável  desde sua criação,  vem sofrendo um sensível abalo na modernidade recente,

sendo paulatinamente substituída, sobretudo nos discursos políticos e nas ações do Estado, por

medidas de caráter ostensivamente neutralizador.

Assim,  se,  por  um  lado,  o  mito  da  ressocialização  permanece  como  discurso  de

legitimação da pena para os operadores do direito, insensíveis à realidade social que o nega,

por outro lado, cada vez mais esse ideal de assistência e transformação do condenado, que por

si  só já  apresentava  um caráter  autoritário,  vem sendo ostensivamente  abandonado,  dando

espaço a práticas de mera inocuização, segregação e neutralização dos miseráveis.

 

Garland expõe que o “previdenciarismo penal” - nome pelo qual designa as políticas

de reabilitação  penal173 -  voltava-se a  problemas  de desajustamento  individual,  “altamente

172 Zaffaroni e Pierangeli (2004, p. 106) criticam essa postura verticalizada do discurso ressocializador, apontando
sua  incompatibilidade  em  relação  ao  sistema  constitucional:  “O  criminalizado  é  uma  pessoa  com  plena
capacidade jurídica, à qual não se pode olhar 'de cima', e sim em um plano de igualdade frente a dignidade da
pessoa, que não pode ser afetada por conceito algum. O direito penal de um Estado que respeita os Direitos
Humanos, de modo algum pode considerar o criminalizado como um ser em situação de inferioridade, o que seria
sempre causa de uma ingerência desmedida em sua pessoa”.

173 Sobre o “previdenciarismo penal”, cita-se Garland (2008, p. 104): “Com raízes na década de noventa do século
XIX e vigorosamente desenvolvido nos anos 1950 e 1960, o previdenciarismo penal era, nos anos 1970, a política
estabelecida tanto na Grã-Bretanha quanto nos Estados Unidos. Seu axioma básico – medidas penais devem,
sempre  que  possível,  se  materializar  mais  em  intervenções  reabilitadoras  do  que  na  punição  retributiva  –
proporcionou o aperfeiçoamento de uma nova rede de princípios e práticas inter-relacionados. Estes incluíam a
edição de leis  que permitiam a condenação  a penas  indeterminadas,  vinculadas à  liberdade  antecipada  ou à
liberdade vigiada;  varas  de crianças  e adolescentes informadas pela filosofia do bem-estar infantil;  o uso da
investigação  social  e  de  relatórios  psiquiátricos;  a  individualização  de  tratamento,  baseada  na  avaliação  e
classificação de especialistas; pesquisa criminológica focada em questões de fundo etiológico na efetividade do
tratamento; trabalho social com os condenados e suas famílias; e regimes de custódia que ressaltavam o aspecto
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concentrados nos setores mais pobres da população, e que eram por ele atribuídos à pobreza, à

socialização deficiente e à privação social” (Garland, 2008, p. 119).

Assim,  não  há  dúvida  de  que  as  teorias  correcionalistas,  ressocializadoras  ou  de

reabilitação desempenharam papel central na sustentação ideológica de práticas de controle

social de classes indesejadas ou perigosas. 

Atualmente,  conforme  conclui  Garland  (idem,  pp.  413-430),  embora  o  mito  da

ressocialização  ainda  venha  sendo  ensinado  nos  bancos  acadêmicos  jurídicos  como

fundamento das penas, o mundo ocidental assiste à derrocada das teorias que atribuem à pena

uma função pretensamente ressocializadora e a ascensão de uma ideologia que aponta como

objetivo da execução a mera segregação e inabilitação do sujeito encarcerado.

A pena  como  mera  incapacitação,  bem  como  o  encarceramento  em  massa,  são

conseqüências, na dicção de alguns autores (Garland, 2005; Giorgi, 2006; Wacquant, 2001 e

2003), do desmonte do Estado de bem-estar social, tratando-se de fenômeno que ocorre em

escala mundial.  Tal constatação, segundo o autor, ecoa na fala de lideranças políticas e da

mídia, a prometer e cobrar o endurecimento irracional de leis, a supressão de garantias e a

expansão do Estado penal174.

ressocializador do encarceramento e, após a soltura, a importância do amparo no processo de reintegração”.

174 Nesse sentido, cita-se Garland (2008, p. 426): “Como vimos, os atores políticos na Grã-Bretanha e nos Estados
Unidos têm reiteradamente escolhido responder à generalizada preocupação pública com o crime e a segurança
através da formulação de políticas que punem e excluem. Eles assumiram a postura de um Estado soberano, que
aplica seu monopólio da força para impor a ordem e punir os violadores da lei. Como argumentei, esta tentativa
de criar ordem social por intermédio de instrumentos penais é profundamente problemática, particularmente nas
democracias  pós-modernas.  Em vez  de  trabalhar  para  construir  as  complexas  instituições  de  governança  e
integração necessárias para regular e unir a ordem social e econômica atual, tais políticas criminais sedimentaram
uma divisão entre aqueles grupos que podem viver em liberdade desregulamentada e aqueles que devem ser
pesadamente controlados. Em vez de reverter os processos de marginalização econômica e de exclusão social,
que são endêmicos na presente economia globalizada, a nova ênfase na punição e no policiamento reproduziu e
reforçou aqueles mesmos processos. Em vez de tratar o difícil problema da solidariedade social num mundo
diversificado e  individualizado,  nossos  líderes  políticos  preferiram lançar  mão das  certezas  de  uma solução
hobbesiana mais simplória, mais coercitiva”.
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Na  modernidade  recente,  a  supressão  de  benefícios  securitários  e  a  retirada  dos

investimentos  sobre  a  prestação  de  direitos  sociais  –  imperativos  da  política  econômica

neoliberal  que  vige  em  boa  parte  do  mundo  –  geram  a  demanda  por  uma  resposta  à

intensificação da concentração de renda e aos conflitos sociais decorrentes desse fato. Essa

resposta  vem  pela  hipertrofia  da  face  autoritária  do  Estado  que,  transformando  questões

sociais  em  questões  de  polícia,  cuida  da  segregação  e  da  estigmatização  dos  setores  da

população excluídos do mundo do trabalho e da assistência social pelo próprio movimento do

Estado economicamente abstencionista e gerador de miséria. 

Nesse diapasão, Wacquant (2003, p. 55) atribui a esse Estado penal o nome de “Estado

centauro”, que possui “cabeça liberal sobre corpo autoritário”, ou seja, trata-se de um Estado

que “aplica a doutrina do laissez faire, laissez passer ao tratar das causas das desigualdades

sociais, mas que se revela brutalmente paternalista e punitivo quando se trata de assumir as

conseqüências”175.

Em resumo, as teorias ressocializadoras, que consistiram em engodos legitimantes da

pena desde o princípio, na modernidade recente, tornam-se verdadeiros “mantras” hipócritas,

absolutamente dissociados de uma realidade social na qual a tônica das políticas de segurança

centra-se  no  encarceramento  em  massa  da  pobreza,  que  impossibilita  qualquer  plano

individualizador, e no recrudescimento das políticas penais meramente incapacitantes.

175 Sobre a política de encarceramento em massa no Estado neoliberal e a função de inocuização da instituição
prisional na modernidade recente, sentencia Wacquant (2011, pp. 151-152):  “Máquina varredora da precariedade,
a  instituição  carcerária  não  se  contenta  em  recolher  e  armazenar  os  (sub)proletários  tidos  como  inúteis,
indesejáveis ou perigosos,  e,  assim,  ocultar a miséria  e  neutralizar seus efeitos mais disruptivos: esquece-se
frequentemente  que ela  própria contribui ativamente para  estender  e  perenizar  a  insegurança  e o desamparo
sociais que a alimentam e lhe servem de caução. Instituição total concebida para os pobres, meio criminógeno e
desculturalizante moldado pelo imperativo (e o fantasma) da segurança, a prisão não pode senão empobrecer
aqueles  que  lhe  são  confiados  e  seus  próximos,  despojando-os um pouco mais  dos parcos  recursos  de  que
dispõem  quando  nela  ingressam,  obliterando  sob  a  etiqueta  infamante  de  'penitenciário'  todos  os  atributos
suscetíveis  de  lhe  conferir  uma  identidade  social  reconhecida  (como  filho,  marido,  pai,  assalariado  ou
desempregado,  doente,  marselhês  ou madrilenho etc.),  e  lançando-os na espiral  irreversível  da  pauperização
penal, face oculta da 'política social'  do Estado para com os mais pobres, que vem em seguida naturalizar o
discurso inesgotável sobre a 'reincidência' e sobre a necessidade de endurecer os regimes de detenção (com o
obsessivo tema das 'prisões três estrelas'), até que finalmente se comprovem dissuasivos”.
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Do ponto de vista do indivíduo recluso,  o discurso ressocializador  ainda garante o

descrédito do sistema, afastando-o de qualquer boa iniciativa, política pública ou serviço que

lhe  possa  ser  eventualmente  fornecido  no  curso  da  execução176.  Conforme  pontua  Valois

(2013, p. 87):

“Nesse  contexto,  em  pior  situação  está  o  encarcerado  ao  final  da  pena  que,  após
conviver vários anos com tanta hipocrisia, precisa ser dotado de forças sobre-humanas
para alcançar qualquer adaptação. E no interior do cárcere, se porventura surgir alguma
atividade saudável, esta terá sempre o obstáculo do discurso ressocializador, porque o
ser humano encarcerado sente na pele o absurdo que é ouvir falar em tal ideal”.

Por  todo  o  exposto,  as  teorias  ressocializadoras  não  resistem à  crítica  advinda  da

criminologia  adepta  do  paradigma  da  reação  social,  que  desvela  o  caráter  falacioso  e

autoritário dessa base de sustentação ideológica da pena.

Como consequência, tendo-se em vista que o saber criminológico clínico avoca-se a

missão de intervir junto à execução penal para realizar alguma tarefa socialmente positiva em

relação ao indivíduo criminalizado, observa-se que as críticas à teoria da prevenção especial

positiva (quer na sua faceta terapêutica, quer na sua faceta ressocializadora) criam um empasse

à própria criminologia clínica, que deve realizar a escolha entre ignorar as críticas advindas da

“nova criminologia” ou reinventar-se, buscando novos objetivos que sejam mais justificáveis

sob o ponto de vista ético.

Dessas constatações advêm as observações de Baratta (1990), que propõe-se a tarefa

de formular um conceito crítico de reintegração social.

176 Conforme aduz Valois, o argumento da ressocialização é comumente utilizado, de forma hipócrita, inclusive na
fundamentação de julgados para majoração de penas e negativa de direitos no curso da execução, o que faz com
que tal discurso caia ainda mais em descrédito pela óptica do indivíduo criminalizado: “A hipocrisia não faz
sentido, a não ser para amenizar a consciência de alguns profissionais necessitados em fantasiar diferentes os
calabouços de nossas prisões. O preso tem consciência de não ser um reeducando e não será a varinha mágica de
algum acórdão ou sentença que mudará essa situação. Chamá-lo somente de condenado, réu, apenado, de acordo
com as circunstâncias, ainda que omitindo os diversos direitos vilipendiados, já seria um avanço. E o pior é que
nessa seara, a da ressocialização, considerada algo bom por todos, o ruído na comunicação se agrava quando
percebemos ser termo usado até para agravar as sanções. Em estudo recente, entre 500 acórdãos encontramos 257
decisões  que  usavam a palavra  ressocialização  e seus derivados  para  aumentar  a  pena  ou negar  direitos  de
execução penal” (Valois, 2013a, s.p.).
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De  início,  observa-se  que  qualquer  proposta  de  reintegração  social  adequada  à

criminologia não legitimante na punição, longe de realizar-se por meio do cárcere, deve fazer-

se apesar dele, trazendo, ainda, a responsabilidade de minorar os efeitos da marginalização

secundária acarretada pela prisionização.

Logo, a reintegração social, pelo seu viés crítico, nunca poderá ser vista, tal como a

ressocialização, como uma função da pena, mas sim, como uma missão da criminologia que

se objetiva apesar da pena177.

Diante  dessa  constatação,  concernente  à  impossibilidade  lógica  de  elaboração  de

políticas  de  inclusão  por  meio  de  um instrumento  essencialmente  segregacionista,  Baratta

propõe  que  a  missão  da  criminologia  comprometida  com  uma  efetiva  integração  social

concentre-se, justamente, na redução dos efeitos dessocializadores do cárcere e da aplicação

concreta do direito penal.

O objeto de enfrentamento, aqui, não é o déficit de socialização que levou o indivíduo

à prática do crime (eis que tal objeto inexiste, ou não pode ser presumido), mas sim, o déficit

de integração entre a parcela  encarcerada e não encarcerada da sociedade,  provocado pela

ideologia penal preconceituosa e segregacionista.

177 Nesse sentido, manifesta-se Baratta (1990, pp. 2-3): “Desde el punto de vista de una integración social del
autor de un delito, la mejor cárcel es sin duda, la que no existe. Pero los estudios sobre el clima social en la cárcel
y los tests de evaluación elaborados para medirlo, ponen en evidencia una amplia escala en la cual, mirando los
institutos  carcelarios  existentes  en  Europa  y  em EE.UU.,  ellos  pueden  ser  dispuestos  valorando  su  eficacia
negativa sobre la oportunidad de reintegración social del condenado. Ninguna cárcel es buena y útil para esta
finalidad, pero hay cárceles peores que otras. Me refiero aquí a un trabajo de diferenciación valorativas que me
parece importante,  con el  objeto de individualizar políticas de reforma aptas para hacer menos dañoso dicho
instituto  en  relación  con  la  vida  futura  del  condenado.  Cualquier  paso  que  pueda  darse  para  hacer  menos
dolorosas y dañosas las condiciones de vida de la cárcel, aunque sea sólo para un condenado, debe ser mirado con
respeto cuando está realmente inspirado en el interés por los derechos y el destino de las personas detenidas, y
provenga de una voluntad de cambio radical y humanista y no de un reformismo tecnocrático cuya finalidad y
funciones sean las de legitimar a través de cualquier mejoramiento la institución carcelaria en su conjunto”.
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A missão da reintegração social, sob o viés crítico, é justamente buscar que o cárcere

seja, cada vez mais, descaracterizado enquanto tal (idem, p. 3). Se apenas o desencarceramento

poderia  evitar  a  degradação identitária  e  consequente  apartamento  social  do condenado,  é

válida a missão do criminólogo que pretende, sendo inviável a soltura (eis que depende do

aparato  judicial,  insensível  a  essas  questões),  fazer  com  que  o  cárcere  se  torne  “menos

cárcere”, promovendo uma aproximação entre as parcelas encarcerada e não encarcerada da

sociedade.

Assim, Baratta propõe a substituição das expressões “ressocialização”, “reabilitação” e

congêneres,  pela  expressão reintegração social,  sustentando que esta  última expressão não

carrega  em  si  a  conotação  de  um  processo  unilateral,  mas  sim,  simétrico178.  A rigor,  na

reintegração  social,  não é  o preso que simplesmente  é  incluído  na  sociedade,  mas  sim,  a

própria sociedade que busca reintegrar-se, superando a cisão artificial provocada pelo direito

penal, em sua função de separar os “criminosos” dos “cidadãos de bem”.

Além  dos  muros  de  concreto  e  ferro,  o  cárcere  constrói  muros  imaginários,

promovendo o distanciamento entre os setores sociais, que passam a não mais se sentirem

como membros de uma mesma comunidade.  Tais muros imaginários,  aliás,  construídos de

forma ostensiva pelo direito penal, vêm apenas oficializar uma situação de marginalização e

vulnerabilidade já pré-existentes em uma sociedade excludente.

Fazer com que o cárcere se torne “menos cárcere”,  na visão de Baratta,  tem como

pressuposto uma abertura do cárcere para o restante da sociedade e, também, a abertura da

sociedade para o cárcere. Em outras palavras, faz-se necessário que a sociedade conheça o

cárcere  e  o  preso  e  que  possa  identificar-se  com ele,  conhecer  suas  semelhanças  e  suas

diferenças,  bem como antever  sua humanidade pela  via do diálogo.  No mesmo sentido,  é

178 Nesse sentido, propõe Baratta (1990, p. 3): “No se pueden segregar personas y pretender al mismo tiempo
reintegrarlas.  Pero el discurso es más amplio y se relaciona con el concepto mismo de 'reintegración social',
concepto que decididamente prefiero a los de 'resocialización' y de 'tratamiento'. 'Tratamiento' y 'resocialización'
presuponen en efecto, un papel pasivo del detenido y uno activo de las instituciones: son residuos anacrónicos de
la vieja criminología positivista que definía al condenado como un individuo anormal e inferior que debía ser
(re)adaptado a la sociedad, considerando acríticamente a ésta como 'buena' y al condenado como 'malo'”.
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preciso que o preso tenha acesso a experiências significativas de reconhecimento social, pelo

contato  com pessoas  da comunidade  em geral  e,  também,  com elas  possa  identificar-se e

dialogar,  minorando a internalização da segregação a  que foi  oficialmente  submetido  pelo

direito penal.

O  processo  de  reintegração  social,  pelo  seu  conceito  crítico,  constitui-se,

necessariamente,  como uma “via de mão dupla”, pautando-se pela exigência de criação de

meios inovadores de aproximação simétrica entre setores sociais desintegrados.

Essa aproximação, pela via do diálogo e do reconhecimento, conforme pontua Alvino

Augusto de Sá, apoiado nas ideias de Beristain, seria o meio de “superar o velho e racional

esquema das antinomias e buscar sínteses superiores” (Sá, 2007b, p. 158). Em outras palavras,

a tarefa de reintegração social tem como objetivo a superação das categorias bipolares que

separam o criminoso do “cidadão de bem”,  beneficiando ambas as partes do processo,  na

medida em que o indivíduo não encarcerado poderá superar a cultura imaginária do medo e

seus próprios preconceitos, bem como o preso poderá desfrutar do reconhecimento social e

também superar seus preconceitos em relação à “sociedade” que o excluiu.

 Nesse  diapasão,  conforme  coloca  Beristain  (2000,  pp.  29-51),  é  de  fundamental

importância a participação do voluntariado no cárcere, ainda que a esse imponha-se a tarefa de

vencer uma política prisional que preza, em nome da “segurança”, pela invisibilidade e pelo

fechamento das prisões à comunidade179.

Foi com base no pressuposto teórico do conceito crítico de reintegração social  que

surgiu,  em  2006,  em  São  Paulo,  o  Grupo  de  Diálogo  Universidade-Cárcere-Comunidade

179 Conforme menciona Beristain (2000, p.  30):  “O voluntariado pode apresentar  grãos de areia para  muitas
construções fomentadoras do progresso humanitário. Também para romper e superar a excessiva e consolidada
estratificação social, contra a qual se levantam as vozes de Karl Marx, Max Weber, Talcott Parsons etc. Pode
introduzir em seu tronco uma cunha de mobilidade social (facilidade de passos de um estrato social a outro) e
uma cunha de superação do acesso diferencial (isto é, privilegiado e desproporcionado à dignidade comum de
todas as  pessoas)  e fomentar  a igualdade  de oportunidades.  Assim, pode propugnar  contra a acumulação de
desigualdades institucionalizadas”.
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(Braga,  2013a,  p.  42),  que será aqui  utilizado  para  exemplificar  uma ação possível  nesse

âmbito180.

O GDUCC, atividade de extensão universitária vinculada ao departamento de direito

penal, criminologia e medicina forense da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo,

consiste em um projeto de reintegração social que possibilita uma vivência prática junto ao

sistema prisional, baseada em um método transdisciplinar181. Suas atividades dão-se a partir de

visitas  semanais  realizadas  em  unidades  prisionais,  visando  à  realização  de  discussões  e

dinâmicas de grupo com membros da comunidade carcerária.

O  grupo  vem  construindo,  com  a  participação  de  todos  –  presos  e  membros  da

academia – uma metodologia voltada a restabelecer o diálogo que se rompeu antes mesmo da

prática  do  delito  e  que  é  especialmente  dificultado  pelos  muros  do  cárcere.  Com  isso,

desmistificam-se falsos paradigmas acerca da pena e, especialmente, sobre o apenado182.

 

Conforme já mencionado, o diálogo é o instrumento chave que compõe os trabalhos do

GDUCC. O diálogo é, simultaneamente, um método e um objetivo a ser alcançado. O diálogo,

na  prisão,  coloca-se  como  uma  forma  de  resistência  aos  discursos  segregacionistas  que

habitam seus  muros  e  que  informam a  relação  entre  o  cárcere  e  o  restante  da  sociedade

(Shimizu, 2013)183.
180 Outras ações no sentido de realização da reintegração social, em âmbito nacional e estrangeiro, podem ser 
conhecidas a partir da leitura da tese de doutoramento de Braga (2012).

181 Para uma conceituação de transdisciplinaridade e sua importância no estudo da criminologia, cf. Sá (2007c).

182 Especificamente  sobre  o  GDUCC,  já  há  um  material  bibliográfico  relativamente  grande,  no  qual  são
explicitados sua metodologia e  seus objetivos.  O conjunto de artigos,  palestras  e demais  produções acerca do
GDUCC, até 2012, está arrolado em Bretan (2013, pp. 99-100). Em 2013, foi editado, pelo Ministério da Justiça,
uma coletânea de artigos e relatos acerca do GDUCC, da qual faz parte o trabalho de Bretan (2013).

183 Conforme pudemos expor em livro-coletânea de artigos sobre o GDUCC (Shimizu, 2013, p. 125): “Dessarte, o
diálogo pode gerar experiências significativas para as partes envolvidas, estimulando a crítica e a resistência e
permitindo a autonomia ética em face das relações de dominação propiciadas pelos discursos do cárcere.  Por
meio  do  diálogo,  o  sujeito  pode  resistir  à  construção  identitária  padronizada  que  lhe  impõe  o  estado  de
dominação,  enxergando por trás dos discursos que garantem a segregação.  Ao assumir o diferente como um
sujeito,  manobra que se constrói  por meio do diálogo,  é  possível  lutar  contra a  solidificação  das categorias
bipolares  que segregam o cárcere e a sociedade,  o criminoso e o 'cidadão de bem'.  O diálogo,  assim, é um
cuidado de si, que envolve o conhecimento de si próprio e o aprendizado na relação com o outro, permitindo ao
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A fim  de  exemplificar  o  modo  pelo  qual  as  atividades  do  GDUCC  propiciam  a

sensibilização  e  a  humanização  a  partir  do  encontro  entre  as  parcelas  encarcerada  e  não

encarcerada da sociedade, passa-se a narrar um dos encontros do grupo, relatado por Braga e

Bretan (2008, pp. 271-275).

Neste encontro, conforme fora acordado no cronograma de visitas do semestre, o tema

a  ser  debatido  e  eventuais  dinâmicas  de  grupo  seriam  organizados  por  um  grupo  de

encarcerados, que tiveram uma semana para preparar o encontro.

No  dia  programado,  os  alunos  universitários  participantes,  cerca  de  duas  dezenas,

foram recebidos na sala de aula do presídio onde se davam as atividades pelos coordenadores

da dinâmica, que lhes entregaram, a cada um deles, um papel com um número escrito: tratava-

se de um “número de matrícula”, pelo qual eles seriam chamados naquele encontro.

Depois,  os  alunos  foram  orientados  pelos  presos  a  preencherem  as  “fichas  de

inclusão”, com dados pessoais e artigos do Código Penal. Nesse ponto, o objetivo da dinâmica

já parecia mais claro: os presos propunham uma inversão de papéis, a fim de que os alunos

pudessem vivenciar, por alguns instantes, a experiência de ser um detento.

Preenchidos  os  papéis  da  “inclusão”,  cada  aluno  recebeu  um uniforme  padrão  da

unidade  prisional,  providenciado  pelos  detentos:  uma  calça  e  um  jaleco  amarelos.  Ato

contínuo, foram orientados a responderem, a qualquer pergunta,  apenas com as expressões

“não senhor” ou “sim senhor”. 

Após  formarem uma  fila,  alguns  alunos  faziam cometários  ou  riam,  no  que  eram

admoestados pelos presos: “pare de rir!”, “tá achando graça do quê?”, “olha pro chão!”.

sujeito a identificação das relações de dominação que o aprisionam e subjazem aos discursos e, por consequência,
tornando possível a resistência”.
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Depois, os alunos, agora na pele de detentos, foram entrevistados pelos “carcereiros”,

sendo  questionados  se  pertenciam  a  alguma  facção,  se  tinham  inimigos  no  presídio,  se

estavam arrependidos do crime cometido. Nesse momento, já encarnando o personagem, uma

“detenta” disse pertencer à principal facção rival daquela que atuava no presídio em questão.

Nesse momento, foi alertada pelo “guarda” acerca do risco que corria, sendo questionada se

pretendia mesmo ficar naquela unidade, ou se pretendia ser transferida. Ao dizer que pretendia

ficar, foi orientada a assinar um “termo de responsabilidade”, no qual confirmava que desejava

mesmo  ficar  naquela  unidade.  A todo  momento,  os  “guardas”  tratavam  os  “presos”  com

indiferença.

Terminada a  “inclusão”,  os  novos “detentos”  tiveram de  procurar  uma “cela”  para

morar,  procurar um espaço na sala de aula, conversar com as pessoas que já estavam lá e

perguntar se havia espaço para elas. Na “cela”, foram orientados a respeito das regras a serem

seguidas.

Depois, os organizadores da dinâmica simularam uma situação na qual uma “detenta”

foi encaminhada para o “pote” (nome dado pelos presos às celas de isolamento celular por

sanção disciplinar).

Simularam,  em  seguida,  uma  situação  de  furto  de  cigarros  entre  presos,  com  a

instauração de um conflito interno. Os membros do GDUCC, a partir disso, simularam como

seria  um  “sumário”  ou  “desenrolar”,  ou  seja,  o  procedimento  informal  entre  os  cativos

utilizado para a solução de controvérsias e aplicação de punições184.

184  Conforme já mencionamos em Shimizu (2011b, p. 112), os “sumários” consistem no procedimento adotado
pelas facções para o julgamento de seus membros. Tal procedimento tem como escopo a obtenção da autorização
para  o “justiçamento”.  Grosso  modo,  os  “sumários”  constituem consulta  aos  membros que ocupam posição
hierarquicamente  proeminente  na  facção,  a  fim  de  que  um membro  que  tenha  se  sentido  lesado  adquira  a
autorização  para  vingar-se  –  geralmente  por  meio  do  assassinato  –  de  seu  ofensor.  Fora  desses  casos,  os
“sumários”  também se desenrolam quando algum membro trai  a  facção  como um todo,  hipótese em que o
“justiçamento” parte da própria cúpula,  sendo executado por algum “soldado” ou por alguém que esteja em
dívida com a facção – um “robô” (Jozino, 2005, p. 274).
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Posteriormente,  simulou-se  um  dia  de  visitação  de  familiares.  Todos  os  membros

foram orientados a arrumar as “celas”, bem como foram advertidos sobre as regras estritas

desse dia: não atrapalhar os outros presos com suas visitas, não conversar com visitantes de

outros presos, salvo se convidados, nunca ser desrespeitoso com qualquer visitante. 

Encerrada  a  dinâmica,  todo  o  grupo  –  presos  e  alunos  –,  retomando  seus  papéis,

sentou-se em círculo para discutir a experiência e trocar impressões.

Um dos presos fez o seguinte relato do encontro em seu caderno (idem, p. 273):

“Detento fez inclusão.
Todos  estavam  demonstrando  desconforto  e  medo,  mesmo  sendo  uma  simulação,
imagine sendo realidade.
A pessoa levada para o seguro realmente se comportou como reeducando.
O rato-mocó [preso que furta bens de outros presos] foi aliviado por seu parceiro e não
iria para o seguro.
Na visita os reeducandos se demonstram feliz e contente”

Durante a conversa, os alunos relataram suas sensações de medo e desamparo. Nesse

sentido, houve o seguinte diálogo entre um aluno e um detento: “Aluno: Me senti como um

ninguém!”;“Preso: Então você se sentiu como nós” (idem, p. 274).

Um dos  presos  relatou  que  se  sentiu  constrangido  ao  ver  os  alunos  colocando  os

uniformes penitenciários (o “amarelão”): “Parece que estão levando vocês pra uma masmorra,

um confinamento” (idem, ibidem).

A justificar  o intuito da dinâmica,  um preso disse (idem,  p. 255):“Somente quando

pega a sociedade e joga na exclusão que saberá a dor de ser excluído, o sentimento que gera

exclusão. Me senti sociedade e vi vocês na exclusão”

É certo que, ao ser dada aos presos a oportunidade de propiciar aos alunos de uma

faculdade de direito – futuros juízes, promotores, delegados de polícia e advogados – uma



195

experiência  significativa  de  tal  magnitude,  possibilita-se  ao  detento  uma  experiência  de

inclusão, de confiança, de tratamento igualitário.

A troca de papéis, na qual cada parte do GDUCC, a representar uma sociedade cindida,

pode sentir a dor do outro, certamente não é algo que será facilmente esquecido por qualquer

dos membros.

Verifica-se  algo  muito  diferente  das  propostas  ressocializadoras  autoritárias,

verticalizadas,  que  se  negam  a  enxergar  no  detento  seu  evidente  potencial  humano,  sua

vontade  de  contribuir  e  de  participar  de  uma  atividade  relevante.  Não há,  aqui,  qualquer

pressuposto que não a horizontalidade e a simetria do diálogo185.

Por  outro  lado,  fornece-se  ao  aluno  uma  experiência  relevante  que,  certamente,

impactará  seus  caminhos  futuros,  na  sua  vida  pessoal,  tornando-o  menos  propenso  a

preconceitos, e na sua atividade profissional. Este aluno, quando tornar-se um operador do

direito, certamente será menos suscetível à ideologia de desumanização e distanciamento do

detento, que impera entre os “doutores” do sistema de justiça.

185 Não  obstante  esse  relato  de  uma  atividade  de  reintegração  social  idealizada  e  posta  em  prática  pelo
voluntariado,  é  certo  que  campanhas  e  projetos  cunhados  sobre  o  paradigma  ressocializador,  autoritário  e
verticalizado, acabam sendo a maioria daquelas que são implementadas, sobretudo por gozarem de um discurso
mais superficial e, assim, terem mais apelo público, inclusive para a captação de financiamento. Nesse sentido,
por exemplo, cita-se a campanha do Instituto Sou da Paz divulgada em seu portal eletrônico em 8 de setembro de
2014.  Trata-se  de campanha intitulada “Eu acredito  no caminho de volta”,  que se propõe a discutir  “penas
educativas”, cujo slogan é “Microtraficante na cadeia custa muito e não melhora. Para pagar e aprender tem que
dar duro aqui fora”. Transcreve-se parte do texto de divulgação: “'Eu acredito no caminho de volta' é a nova
campanha do Sou da Paz que busca incentivar o debate sobre as alternativas de punição para o microtraficante,
isto é, uma pessoa apreendida com pouca quantidade de droga, sem antecedentes criminais, que não porta armas,
não integra facção criminosa e não cometeu atos de violência, mas que hoje é encarcerada com presos violentos”
(Disponível  em  <http://www.soudapaz.  org/o-que-fazemos/noticia/sou-da-paz-cria-campanha-para-discutir-
penas-educativas/35.>. Acesso em 8 de setembro de 2014). Como se verifica – e a partir de tudo o que já foi
mencionado sobre o paradigma ressocializador  –,  a  linguagem acrítica da campanha,  a  visão que insiste  na
confusão entre processo de criminalização e uma falta a ser expiada (“para pagar e aprender tem que dar duro
aqui fora”), o tratamento do preso como uma questão orçamentária (“microtraficante na cadeia custa muito”),
bem como a associação entre o preso e a imago de um indivíduo essencialmente violento, são elementos que
desacreditam as boas intenções que eventualmente possam subjazer à campanha, além de afastarem a própria
população carcerária de uma participação ativa.
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Braga e Bretan (idem, p. 275) encerram o relato do encontro mencionando que, por

diversas vezes, os presos diziam que “ali,  por um momento, se esqueciam que estavam na

prisão”. Nesse sentido, um dos presos chegou a dizer, de forma elucidativa e a demonstrar o

sucesso desse tipo de atividade:  “Vocês deram espaço para demonstrar  o  homem que nós

somos, e os sentimentos que nós temos”. Isso, na prisão, dito por uma pessoa de quem se

espera  a  adequação  ao  estereótipo  do  criminoso,  tem  mais  valor  que  qualquer  projeto

ressocializador ou terapêutico que se queira propor.

5.   Conclusões parciais

Como  pretendemos  ter  demonstrado  neste  capítulo,  a  viragem  paradigmática

representada pela entrada em cena do enfoque da rotulação social no estudo do desvio teve

como consequência  a imposição  de um desafio à criminologia  clínica,  que historicamente

vale-se do método etiológico  para buscar  as causas  do crime ou os  fatores  criminógenos,

sobretudo a partir da investigação do indivíduo criminalizado.

Se a criminalização é um processo ditado pela imposição de um rótulo a um indivíduo,

grupo ou classe social, sendo tal rótulo manejado por estruturas de poder e pelos “gestores da

moral”, perde o sentido a pergunta tradicional da criminologia, qual seja: “por que as pessoas

cometem crimes?”, ou “por que um determinado indivíduo cometeu um determinado crime?”.

Nesse  sentido,  a  criminologia  clínica  passa  a  ser  um saber  altamente  controverso,

sendo  tachado  como  um  conhecimento  que  pouco  mais  faz  que  legitimar  a  violência

diuturnamente praticada pelo sistema penal contra sua “clientela preferencial”.

A criminologia psicanalítica, oriunda da tradição clínica, acabou sedo relegada, por boa

parte dos autores ditos “críticos”, ao lugar das ciências ideologicamente comprometidas com a

manutenção do status quo, contra as quais a criminologia crítica deve lutar, num processo de

desalienação do saber criminológico.
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Tal  movimento  de  exclusão  da  criminologia  psicanalítica  da  gama  dos  saberes

aproveitáveis  na  construção de  uma sociedade  menos  desigual  teve  como consequência  o

afastamento da psicanálise como chave teórica válida para os discursos críticos.  Assim, os

autores  críticos  deixam  de  aproveitar-se  da  radicalidade  da  psicanálise,  sobretudo  do

pensamento freudiano, que, conforme se pretende argumentar no próximo capítulo, constitui-

se  como  ferramenta  teórica  de  extrema  relevância  para  a  compreensão  das  relações  de

dominação, repressão e violência que caracterizam o direito penal e sua aplicação prática.

O desafio imposto pelo paradigma da reação social à criminologia clínica,  contudo,

teve como frutos alguns encaminhamentos teóricos dignos de nota, como a constituição de

uma criminologia  de inclusão social,  baseada na concepção de que o objeto de estudo da

criminologia constitui  um paradoxo insuperável.  Nesse sentido, a criminologia de inclusão

social  propõe que o sujeito  criminalizado  seja  enxergado  como um “ator  situado”,  sendo,

simultaneamente, senhor de sua história e vítima de um processo de exclusão.

O paradigma das inter-relações sociais, assim, incorpora as críticas do paradigma da

reação social sem recair em sua faceta autoritária, que dessubjetiva o indivíduo criminalizado,

reduzindo-o a um objeto excedente de um sistema sócio-econômico.

Ainda,  a  proposta  de uma “clínica  da vulnerabilidade”  traz  bons encaminhamentos

para o saber criminológico clínico, propondo que a criminologia clínica, em vez de colocar-se

ao lado dos poderosos, esquadrinhando o sujeito criminalizado pela via do exame, coloque-se

como instrumento técnico de redução dos índices de vulnerabilidade psíquica e social  que

estão na raiz do processo de criminalização.

Por fim, abordou-se ainda uma proposta crítica de “reintegração social”,  segundo a

qual a reintegração, diferentemente da ressocialização e seus congêneres, construir-se-ia como

um  processo simétrico de aproximação e reconhecimento, pela via do diálogo, entre a parcela

encarcerada e não encarcerada da sociedade. Assim, o fazer da criminologia clínica, longe de
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constituir-se como uma técnica de suposta efetivação das “funções da pena”, transformar-se-ia

em uma atividade de resistência, a dar-se apesar dos efeitos dessocializadores inevitáveis da

pena.

Esses encaminhamentos  para a criminologia clínica nos fornecem pistas sobre qual

seria o lugar da criminologia psicanalítica em uma agenda criminológica comprometida com a

desconstrução dos discursos de legitimação da pena.

A psicanálise, conforme será explorado na parte final desse trabalho, afigura-se como

uma técnica de compreensão da subjetividade,  mas sempre e radicalmente matriciada pela

cultura e pelo social.

Nesse  sentido,  a  partir  de  agora,  pretende-se  resgatar  os  textos  freudianos  para  a

construção de um discurso essencialmente deslegitimante da punição e, portanto, libertário.

Para esse intento, será necessário retirar a criminologia psicanalítica do âmbito exclusivo da

criminologia clínica, no qual ela nasceu, para restar possível uma análise geral, ouvindo-se o

que a psicanálise teria a dizer sobre a sociedade punitiva e sobre o sistema de justiça criminal

e suas contradições.

Por fim, pretende-se reinserir a psicanálise no âmbito da criminologia clínica,

harmonizada  com  as  propostas  de  encaminhamento  da  clínica  a  partir  das  críticas  do

paradigma da reação social, verificando-se a potência do discurso psicanalítico no fomento a

práticas de combate à vulnerabilidade do indivíduo criminalizado, da reintegração social e de

sua inclusão social.
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Capítulo 3

RUMO A UMA CRIMINOLOGIA PSICANALÍTICA

LIBERTÁRIA

1.    Apanhado geral acerca dos desafios na constituição de uma criminologia psicanalítica de

viés libertário

Conforme pudemos discorrer no primeiro capítulo deste trabalho, o resgate da obra

freudiana  nos  demonstra  que  a  utilização  da  psicanálise  como  forma  de  legitimação  das

práticas  punitivas  nunca  foi  um encaminhamento  encampado  por  seu  fundador.  Contudo,

conforme também já pudemos demonstrar, a constituição de uma criminologia psicanalítica

que tenha em conta as críticas estruturais levadas a cabo pelo paradigma da rotulação social

ainda se afigura como um desafio.

A dificuldade colocada na tarefa de construção de uma criminologia psicanalítica não

legitimante da punição, como visto no segundo capítulo,  tem base na própria utilização da

criminologia  clínica  como  modo  de  blindagem  científica  da  violência  institucional.  A

criminologia clínica, como ciência que toma como objeto o corpo e a mente do “criminoso”,

em um movimento falacioso de tentativa de ontologização do crime, coloca-se como lugar

privilegiado da legitimação discursiva das práticas penais.
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Nesse diapasão, a criminologia psicanalítica,  ainda que não seja redutível à clínica,

teve como destino, do ponto de vista dos autores da criminologia dita crítica, o esquecimento

ou a ocupação de um papel secundário, relegada à vala comum dos discursos criminológicos

“médico-psicológicos” alienantes.

Sá (2011, p. 245), ao introduzir seu modelo de criminologia clínica de terceira geração

(clínica de inclusão social), faz referência ao antagonismo entre a “criminologia sociológica” e

a “criminologia clínica”, apontando para a necessidade de superação de tal antagonismo.

Sá  aponta  que  a  dicotomia  entre  uma  criminologia  clínica,  atenta  ao  indivíduo

criminalizado, e uma criminologia sociológica, potencialmente interessada no funcionamento

e nas  estruturas  das  instâncias  de criminalização  – mas  que não desce  à  problemática  do

indivíduo vitimado pelo sistema de justiça criminal –, reforça o antagonismo entre um modelo

criminológico essencialmente legitimante, com “ênfase exclusiva no mecanismo do ato” e um

modelo  criminológico  de  “ênfase  exclusiva  nos  fatores  socioambientais  que  envolvem  o

indivíduo ou estão no próprio indivíduo” (idem, pp. 245-246).

Com efeito,  parece-nos equivocada a assertiva de que a criminologia,  para não ser

legitimante, teria de abrir mão de qualquer interesse pela subjetividade da pessoa  selecionada

pelo sistema penal, conclusão que, ainda que não dita textualmente, decorre tipicamente de

algumas linhas da criminologia radical.

Nesse sentido, a superação desse antagonismo entre o social e o individual tem como

campo  privilegiado  a  psicanálise.  Ainda  que  a  criminologia  psicanalítica  seja  comumente

restringida à clínica, o fato é que, no âmbito da psicanálise, é incontornável a conclusão de que

a clínica psicanalítica não esgota o saber psicanalítico.

Sustenta-se, aqui, que a identificação da criminologia psicanalítica como um campo

englobado pela criminologia clínica está justamente na raiz de seu desvirtuamento, que teve
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como consequência  a produção de um saber  alienante  e,  não sem razão,  descartado pelos

teóricos adeptos do paradigma da reação social.

Não se pode perder de vista,  no entanto,  o fato de que Freud, em “Psicologia das

massas e análise do ego”, postulou a inexistência de dicotomia entre a psicologia individual e

a psicologia social,  afirmando que não há psicologia individual  sem a existência  do outro

(Freud, 1921/1996, pp. 81-82).

Nesse sentido, a separação entre seus textos metapsicológicos, clínicos e “sociais” não

decorre, certamente, da intenção do autor, mas sim, de uma tentativa de organização, por parte

de seus leitores, a partir das áreas sobre as quais se debruçou a psicanálise.

O interesse inesgotável de Freud pela cultura aparece logo no início do surgimento da

psicanálise,  ficando  bastante  evidente,  sobretudo,  a  partir  de  1908,  com  a  publicação  de

“Moral sexual 'civilizada' e doença nervosa moderna” (1908/1996).

Com efeito, a própria noção de inconsciente apenas existe, no pensamento freudiano,

quando se tem em conta a cultura, ou seja, um arcabouço de normas, valores, rituais e formas

de interação humana que conforma a psique.

Conforme coloca Assoun (2012, p.12):

“Que a cultura esteja intimamente implicada na questão do inconsciente é atestado pela
comparação utilizada por Freud para ilustrar o 'problema da conservação do psiquismo'
daquilo que se formou outrora, baseando-se na arqueologia da cidade de Roma, formada
de  'várias  cidades  de  algum  modo  empilhadas  umas  sobre  as  outras  ao  longo  dos
séculos'. É na Cultura que se veem figurados os 'traços mnésicos', essas 'lembranças' que
agem o tempo todo sobre o presente – conjunto de 'sobrevivências' (Überreste) que são
uma série de 'incrustações' (Einsprengungen) no presente, o que sugere um ser 'psíquico'
(coletivo)”.

A repressão,  a  rigor,  é  elemento  essencial  na  constituição  do  inconsciente.  É  a

repressão, assim, que “faz do inconsciente inconsciente”, ou seja, é a partir da repressão que
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os conteúdos psíquicos repudiados perdem seu lugar na consciência, sendo empurrados a um

setor da psique inacessível à consciência186.

Essa concepção – bastante simplificada – acerca do inconsciente e de sua relação com

a  repressão,  com  efeito,  permite-nos  antever  a  relação  intrínseca  entre  a  psicanálise,

identificada com uma “psicologia do inconsciente”, e a cultura, na medida em que é na cultura

que se encontra o berço da repressão. É a partir da cultura na qual o sujeito está inserido,

refletida  já  em  suas  primeiras  relações,  que  alguns  conteúdos  psíquicos  passarão  a  ser

repudiados pelo ego, eis que não tolerados pela trama valorativa vigente na cultura.

Ainda de forma ingênua, em seu texto sobre a moral sexual civilizada, Freud deixa

explícita  essa  relação,  ao  questionar-se  sobre  os  efeitos  psíquicos  da  moralidade  sexual

disseminada nas nações ditas civilizadas e a geração das neuroses:

“Em vista disso, é justo que nos indaguemos se nossa moral sexual 'civilizada' vale o
sacrifício que nos impõe, já que estamos ainda tão escravizados pelo hedonismo a ponto
de  incluir  entre  os  objetivos  de  nosso  desenvolvimento  cultural  uma  certa  dose  de
satisfação  da  felicidade  individual.  Certamente  não  é  atribuição  do  médico  propor
reformas, mas me parecer que eu poderia defender a necessidade de tais reformas se
ampliasse a exposição de Von Ehrenfels sobre os efeitos nocivos de nossa moral sexual
'civilizada', indicando o importante papel que essa moral desempenha no incremento da
doença nervosa moderna”

Como se vê, já nessa etapa ainda incipiente de desenvolvimento da teoria psicanalítica,

a relação íntima entre subjetividade e cultura187 já aparece de forma explícita. 

186 Nesse sentido, cita-se a introdução do texto “O inconsciente”, de Freud (1915/1996, p. 171): “Aprendemos
com a psicanálise que a essência do processo de repressão não está em por fim, em destruir a ideia que representa
um instinto, mas em evitar que se torne consciente. Quando isso acontece, dizemos que a ideia se encontra num
estado 'inconsciente',  e podemos apresentar  boas provas para mostrar que, inclusive quando inconsciente,  ela
pode produzir efeitos, incluindo até mesmo alguns que finalmente atingem a consciência”.

187 Para os fins deste ensaio, os termos “cultura” e “civilização” são tradados de forma indistinta, como, aliás, foi
a própria opção de Freud: “A civilização humana, expressão pela qual quero significar tudo aquilo em que a vida
humana se elevou acima de sua condição animal e difere da vida dos animais – e desprezo ter que distinguir entre
cultura  e  civilização  –,  apresenta,  como sabemos,  dois  aspectos  ao  observador.  Por  um lado,  inclui  todo  o
conhecimento e capacidade que o homem adquiriu com o fim de controlar  as forças  da natureza e extrair a
riqueza desta para a satisfação das necessidades humanas; por outro, inclui todos os regulamentos necessários
para ajustar as relações dos homens uns com os outros, especialmente,  a distribuição da riqueza disponível”
(Freud, 1927/1996, p. 16). A opção por tratar os termos “cultura” e “civilização” indistintamente, contudo, não é
de todo sem consequências,  as  quais  não  cabem abordar  neste  trabalho.  Para  as  implicações,  no âmbito da
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Posteriormente, sobretudo em “Totem e tabu” (1913/1996), “Psicologia das massas”

(1921/1996), “O futuro de uma ilusão” (1927/1996), “O mal-estar na civilização” (1930/1996)

e “Moisés e o monoteísmo” (1939/1996), essa relação será aprofundada à radicalidade. Esses

textos, apontados como os principais “textos sociais” de Freud, trazem um pensamento próprio

sobre a cultura, não sendo exagero dizer que a psicanálise tem em si uma teoria social própria,

construída no entrechoque dos postulados e achados clínicos e a contextualização do psíquico

no campo social, em direção ao qual o interesse de Freud era inequívoco.

Se, no texto de 1908, Freud parece iludido com a ideia de que a liberação dos costumes

traria alívio aos sintomas neuróticos do homem e da mulher contemporâneos – ainda que, na

época, tenha mencionado que não caberia ao “médico” propor essas reformas –, a constituição

da psicanálise  como um saber autônomo,  desvinculado da medicina e amalgamado com o

“social”,  trouxe a  Freud uma visão muito  mais  profunda e  sombria  sobre a  existência  da

subjetividade na cultura e a partir dela.

Assim, retornando-se à Criminologia e feitas essas considerações, o que se pretende,

nesse segmento do trabalho, é alinhavar alguns encaminhamentos para a constituição de uma

outra criminologia psicanalítica.

Em primeiro lugar, a superação do antagonismo entre o “clínico” e o “social”, que nos

convida  a  uma  leitura  mais  atenta  da  psicanálise,  nos  permitirá  encontrar  nos  textos

psicanalíticos  chaves  teóricas  essenciais  e  potentes  para  a  constituição  de  um  discurso

deslegitimante das práticas punitivas.

Propõe-se, portanto, a partir daqui, uma visita a textos psicanalíticos, construindo-se

uma leitura que nos permita compreender o fenômeno social do crime, da pena e da sociedade

punitiva.

psicanálise e dos saberes sociais, da diferenciação ou indistinção entre os termos, cf. Le Rider (2002, pp. 97-144).
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Dividir-se-á o presente capítulo em três focos de análise.

Inicialmente,  pretende-se realizar uma leitura da “sociedade punitivista” (que clama

por  mais  intervenção  penal),  a  partir  de  conceitos  psicanalíticos,  demonstrando-se  de  que

forma a violência institucional articula-se com o desejo da punição, constantemente estampado

em  capas  de  jornais  e  revistas,  na  grande  mídia  e  nos  debates  e  diálogos  travados

diuturnamente.

Posteriormente, pretende-se aventurar em uma leitura psicanalítica do sistema penal,

entendido como uma rede de instituições e práticas que levam à gestão das punições. Nesse

sentido, há que se perguntar se a psicanálise traz respostas para a aparente contradição havida

no fato de que um sistema que se sustenta sobre o discurso da proteção da sociedade e do

indivíduo venha, de forma cada vez mais ostensiva, afirmando-se como o grande vetor da

barbárie social.

Por fim, tentar-se-á tecer alguns comentários sobre a atuação psicanalítica mais afeta à

clínica criminológica, procurando-se um lugar para a clínica em uma proposta criminológica

libertária, sobretudo a partir dos conceitos de vulnerabilidade, inclusão social e reintegração

social, explorados no capítulo anterior.

2.    Da sociedade narcísica à sociedade punitivista

No noticiário televisivo “SBT Brasil” de 06 de fevereiro de 2014, a jornalista Rachel

Sheherazade comentou, em seu quadro de opinião, um fato recente que houvera ocorrido no

Rio  de  Janeiro  e  que  chamou a  atenção  da  opinião  pública.  Um adolescente,  acusado de
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pequenos delitos, foi espancado por um grupo de homens e amarrado nu a um poste com uma

trava de bicicleta188.

O comentário da jornalista foi o seguinte:

“O marginalzinho amarrado ao poste era tão inocente que, ao invés de prestar queixa
contra seus agressores, preferiu fugir antes que ele mesmo acabasse preso. É que a ficha
do sujeito está mais suja do que pau de galinheiro.
No país que ostenta incríveis 26 assassinatos a cada 100 mil habitantes, que arquiva
mais de 80% de inquéritos de homicídio e sofre de violência endêmica, a atitude dos
vingadores é até compreensível. O Estado é omisso, a polícia é desmoralizada, a Justiça
é  falha.  O  que  resta  ao  cidadão  de  bem  que,  ainda  por  cima,  foi  desarmado?  Se
defender, é claro.
O  contra-ataque  aos  bandidos  é  o  que  chamo  de  legítima  defesa  coletiva  de  uma
sociedade sem Estado contra um estado de violência sem limite. E, aos defensores dos
Direitos Humanos, que se apiedaram do marginalzinho preso ao poste, eu lanço uma
campanha: faça um favor ao Brasil, adote um bandido”189.

A opinião da jornalista, de caráter ostensivamente exaltador do ódio e da violência,

gerou polêmica  nos  meios  de  comunicação.  A jornalista,  por  sua  vez,  alcançou  um nível

inédito de popularidade em sua carreira.

A  veiculação,  na  grande  imprensa,  de  discursos  de  ódio,  de  ridicularização  de

defensores de direitos humanos e a instigação à violência, contudo, não constitui fenômeno

recente no Brasil.

Caldeira (2008, pp. 344-350) recorda o modo pelo qual os discursos de deslegitimação

dos direitos humanos e as falas que incentivam o extermínio dos “criminosos” ganharam força

188 Conforme noticiado pela Folha de S. Paulo: “Um adolescente de 15 anos foi agredido a pauladas e acorrentado
nu pelo pescoço a um poste, na noite de sexta-feira (31), no Flamengo, zona sul do Rio. Moradora da região, a
filóloga Yvonne Bezerra de Mello, 67, do Projeto Uerê, encontrou o garoto desorientado e chamou os bombeiros.
Sem documentos,  ele  foi  socorrido  e  levado  para  o  Hospital  Municipal  Souza  Aguiar,  no  centro,  e  depois
desapareceu. Segundo Yvonne Mello, o jovem nem sequer conseguia falar porque estava muito machucado - a
maioria  dos  ferimentos  era  na  cabeça”.  Disponível  em
<http://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2014/02/1407239-adolescente-e-agredido-a-pauladas-e-acorrentado-nu-
a-poste-na-zona-sul-do-rio.shtml>. Acesso em 11 de novembro de 2014.

189 Transcrição  do  portal  eletrônico  de  “O  Globo”  de  06  de  fevereiro  de  2014.  Disponível  em  <http://
oglobo.globo.com/cultura/revista-da-tv/sbt-comentario-polemico-de-rachel-sheherazade-de-responsabilid  ade-
dela-11524549>. Acesso em 10 de novembro de 2014.
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a partir do período que coincide com o fim da ditadura civil-militar que se abateu sobre o

Brasil entre 1964 e 1989.

Nesse sentido, relembra a figura de Afanasio Jazadji, um dos radialistas mais populares

de São Paulo, que se alçou como um dos principais opositores da política de humanização dos

presídios  que foi  intentada  durante  o governo de  Franco Montoro190.  Conforme menciona

Caldeira  (idem,  p. 347), Jazadji tornou-se famoso “pela maneira  desrespeitosa com que se

refere a suspeitos, por sua defesa da polícia e da pena de morte, por sua oposição radical aos

direitos humanos”.

190 Sobre a política de humanização dos presídios em São Paulo, vale transcrever trecho de artigo de Salla (2007,
p. 75): “Quando Franco Montoro assumiu o governo de São Paulo em 1983, o quadro dos estabelecimentos
penitenciários era praticamente o mesmo da época da criação da Coespe em 1979, ou seja, havia 14 unidades em
funcionamento e um total de cerca de 10 mil presos, e a Casa de Detenção ainda respondia por algo em torno de
60% desse total. Os dados da Secretaria da Justiça da época indicavam que as unidades da Coespe estavam com
cerca de 2.000 presos além da capacidade do sistema, déficit que se concentrava, naquela ocasião, quase que
integralmente na Casa de Detenção de São Paulo”. E mais adiante: “Montoro e seu Secretário de Justiça, José
Carlos Dias, procuraram implementar  uma nova política para o sistema penitenciário.  A chamada política de
humanização  dos presídios  buscou dar  transparência  ao sistema e eliminar  as  práticas  rotineiras  de arbítrio,
violência e  tortura que se ocultavam sob a vigência  do silêncio imposto pelo regime militar.  Nesse sentido,
buscou estabelecer novas práticas de gestão dos presídios por meio da criação de mecanismos de diálogo entre
dirigentes  e  presos,  da  renovação  dos  quadros  técnicos  que  atuavam  no  interior  das  penitenciárias,  da
reorganização dos serviços no sentido de contemplar uma política de reintegração dos presos na sociedade e de
respeito aos direitos humanos. Enquanto esteve à frente da Secretaria de Justiça, José Carlos Dias tentou ampliar
o número de vagas no sistema, fomentar as comissões de solidariedade, constituídas e eleitas por presos para um
diálogo mais  direto  com os juízes  corregedores  e  com a  administração  da Secretaria,  pôr  fim à censura  na
correspondência dos presos, implementar a assistência judiciária, criar comissões de funcionários e organizar as
visitas  conjugais”.  Góes  (2009)  cita  como  as  principais  medidas  que  marcaram  a  atuação  da  política  de
humanização,  havida  no  período  que  vai  de  1983  a  1986:  “1.  aumento  do  número  de  vagas  do  Sistema
Penitenciário Paulista: a previsão era de que fossem abertas 2.170 novas vagas, além de 2.800 vagas ‘artificiais’
(celas ocupadas por um só detento que passaram a ser ocupadas por dois), até o final do governo Montoro; 2.
criação de canais diretos de comunicação entre os presos e os juízes corregedores e entre aqueles e a Secretaria de
Justiça através da ‘Comissões de Solidariedade’ e de urnas distribuídas pelos corredores dos presídios. Essas
comissões seriam constituídas por representantes  dos detentos,  eleitos por voto direto,  sendo elegíveis  todos
aqueles  que não  tivessem cometido  atos  de violência  contra companheiros  e  guardas,  dentro do presídio;  o
tamanho de cada comissão seria proporcional ao número de detentos do presídio e deveria haver representantes
de  todos  os  pavilhões  e  alas;  3.  criação  de  comissões  de  guardas  penitenciários;  4.  fim  da  censura  à
correspondência dos detentos; 5. implementação de assistência jurídica aos presos, uma vez que a morosidade no
exame dos processos é apontada por diretores de presídio e pelos próprios detentos como uma das principais
causas das revoltas; 6. permissão para as ‘visitas conjugais’, encontros nas celas entre os detentos e suas esposas,
noivas e namoradas, nos dias de visita” (idem, pp. 36-37). A consequência da oposição ferrenha à política de
humanização dos presídios, encabeçada, sobretudo, pela grande mídia e por setores significativos do Judiciário e
do Ministério Público, adveio com a eleição de Orestes Quércia como governador do Estado e com a adoção de
medidas autoritárias no que tange à questão penitenciária (Teixeira, 2006, p. 168).
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Caldeira transcreve uma fala de seu programa na Radio Capital, em 25 de abril de 1984

(idem, p. 348):

“Tinha que pegar esses presos irrecuperáveis, colocar todos num paredão e queimar com
lança-chamas. Ou jogar uma bomba no meio, pum!, acabou o problema. Eles não têm
família, eles não têm nada, não têm com que se preocupar, eles só pensam em fazer o
mal; e nós vamos nos preocupar com eles!? (…) Esses vagabundos, eles nos consomem
tudo, milhões e milhões por mês; vamos transformar esse dinheiro em hospitais, creches,
orfanatos, asilos, dar uma condição digna a quem realmente merece ter essa dignidade.
Agora, para esse tipo de gente... gente? Tratar como gente!, estamos ofendendo o gênero
humano”

O discurso de ódio de Jazadji  teve inequívoca  aceitação popular,  de modo que ele

elegeu-se  deputado  estadual  em  São  Paulo  por  cinco  vezes  consecutivas,  exercendo  seu

mandato entre 1987 e 2007.

Em pesquisa  mais  recente  acerca  dos  discursos  sobre  a  criminalidade  violenta  no

telejornalismo  de  referência,  Natalino  (2007),  a  partir  da  análise  dos  telejornais  “Jornal

Nacional”, da emissora Globo, e “Jornal da Record”, concluiu que a abordagem midiática do

crime faz-se essencialmente a partir da construção do “personagem do vilão” (idem, p. 147):

“Esse  outro,  esse  'eles'  que  se  opõe  ao  'nós'  simbolicamente  construído  no  pacto
comunicativo construído entre o telejornal e o espectador, é estrategicamente isolado.
Nenhum discurso  capaz  de provocar  compreensão  para além da divisão maniqueísta
implícita  no  modelo  narrativo,  nenhuma  fala  explicativa  do  seu  ato  para  além  da
tipificação  penal,  nenhuma análise das suas condições de existência ou sua visão de
mundo para além das rotulações dos personagens e dos espaços”

Ao analisar essas falas sobre o crime, advindas especialmente da mídia e das classes

médias, que revelam um desejo irracional de punição e violência contra a figura fantasmática

do criminoso, Caldeira propõe, como ferramenta teórica para compreensão do fenômeno, a

noção de “corpo incircunscrito” como nota distintiva própria da cultura brasileira.
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No âmbito da antropologia urbana, Caldeira (2008, pp. 343-377) formulou a expressão

“corpo incircunscrito” para designar esse corpo que não constitui um patrimônio inviolável do

indivíduo, mas que, por outro lado, é suscetível a incursões e invasões por parte de terceiros191.

Caldeira sustenta que o corpo incircunscrito faz parte da herança cultural e política do

brasileiro,  sendo  fator  intimamente  relacionado  à  constituição  de  uma  “democracia

disjuntiva”. Segundo a autora, a democracia brasileira é disjuntiva porque, “embora o Brasil

seja uma democracia política e embora os direitos sociais sejam razoavelmente legitimados, os

aspectos civis da cidadania são continuamente violados” (idem, p. 343).

Com efeito, a implementação dos direitos humanos tem como pressuposto o respeito à

vida e à integridade física, de modo que a circunscrição do corpo, protegido contra incursões

do Estado e  de terceiros,  é  indispensável  para que se faça  possível  a  garantia  dos  outros

direitos  enunciados.  Em  uma  democracia  disjuntiva,  contudo,  na  qual  a  enunciação  dos

direitos vem acompanhada de seu ostensivo desrespeito, o corpo deixa de constituir a base

fundamental da garantia dos direitos e passa a ser entendido como o lugar da punição, do

justiçamento e do exemplo (idem, p. 370) 192.

Essa constatação de que a permissividade quanto à violação do corpo faz parte  da

formação  política  e  cultural  brasileira  traz  como  consequências,  segundo  a  autora,
191 Sobre a noção de “corpo incircunscrito”, cf. Silva (2008, p. 97): “O corpo no Brasil seria, dessa forma, o corpo
incircunscrito,  ou  seja,  a  negação  e  constante  violação  dos  direitos  civis:  corpo  incircunscrito,  corpo
desprotegido, corpo desabitado, desprovido de seus direitos individuais. O corpo no Brasil seria, ainda, o lugar da
punição, do castigo, da justiça, particularmente por meio da dor. E, de acordo com Caldeira, isso é uma forte
evidência da falta de legitimidade dos direitos civis e individuais no Brasil, até porque a forma como se concebe
o corpo do indivíduo (o eu-corpo) está ligada à forma como se concebe o corpo do outro – o corpo de outras
pessoas, o corpo dos cidadãos brasileiros. O corpo, por aqui, seria uma entidade permeável, altamente vulnerável
a intervenções e manipulações do eu pelo outro. E isso é explicitado por meio dos mais variados exemplos, de
acordo com a autora: a intervenção dos corpos no Carnaval; a dificuldade da população brasileira em conceber a
noção de direitos humanos nas prisões; o predomínio da prática de cesariana; o predomínio da laqueadura como
método contraceptivo”.

192 Nesse sentido: “O corpo é concebido como um locus de punição, justiça e exemplo no Brasil. Ele é concebido
pela maioria como o lugar apropriado para que a autoridade se afirma através da inflição da dor. Nos corpos dos
dominados – crianças,  mulheres,  negros,  pobres ou supostos criminosos – aqueles em posição de autoridade
marcam seu poder procurando,  por meio da inflição da dor,  purificar  as almas de suas  vítimas, corrigir  seu
caráter, melhorar seu comportamento e produzir submissão” (Caldeira, 2008, p. 370).
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manifestações que vão desde a superexposição do corpo em festividades nacionais193 até o

apoio popular à instituição da pena de morte (idem, pp. 370-377).

Essa tolerância de parcela significativa do povo brasileiro quanto à invasão do corpo,

quanto à tortura e ao extermínio dos marginalizados – sentimento especialmente forte nos

setores da classe média e entre os formadores de opinião –, tem reflexos diretos na política

criminal adotada pelo Estado.

Campos (2010) realizou extensa pesquisa acerca da produção legislativa do Congresso

Nacional  brasileiro  sobre  a  questão  criminal,  englobando  o  período  subsequente  à

redemocratização formal (1989), até o ano de 2010.

Em suas  conclusões,  ele  observa  que,  dentre  as  84  leis  sobre o tema  aprovadas  e

sancionadas no período, 20 delas voltavam-se exclusivamente ao recrudescimento da resposta

penal, aumentando penas ou agravando a forma de punição194.

Sobre esses projetos, menciona Campos (idem, p. 209):

“Muitas destas leis foram propostas e aprovadas em um contexto de forte demanda e
produção da opinião pública (como no caso da equiparação da falsificação de remédios a
crime hediondo; a mesma equiparação quanto ao homicídio, pelo assassinato da atriz
Daniela Perez; o Regime Disciplinar Diferenciado e as rebeliões comandadas pelo PCC
em São Paulo)”.

193 Nesse sentido: “A segunda arena onde as intervenções são dadas como certas e vistas como naturais se refere a
um dos aspectos que, como se diz, ‘fazem do Brasil Brasil’: a exibição dos corpos nas praias, a sensualidade
aberta e muitas vezes descrita como uma sensualidade ‘flexível’, a valorização da proximidade dos corpos, o
carnaval e sua mistura de corpos, e assim por diante. O carnaval é uma ocasião para mostrar o corpo e brincar
com suas transformações. É também uma ocasião para o jogo sensual aberto. Durante o carnaval,  as pessoas
esperam tocar e ser tocadas: é de mau gosto repelir tais intervenções porque, de fato, as pessoas estão na rua para
brincar e a mistura de corpos é a essência do jogo. O carnaval não é só um lugar para a combinação de corpos,
sua  manipulação  e  exibição,  mas  um  universo  em  que  a  ameaça  da  violência  e  a  violência  estão  sempre
presentes” (Caldeira, 2008, p. 371).

194 Conclusões similares foram obtidas na pesquisa de Ferreira (2011) acerca da política criminal e da produção 
legislativa no Brasil.
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Do restante  do  universo  de  leis  aprovadas  e  sancionadas,  Campos  destaca  que  10

desses diplomas legais apresentam caráter  misto,  trazendo simultaneamente dispositivos de

recrudescimento à repressão penal e elementos de salvaguarda de direitos (idem, p. 211).

Desse conjunto, Campos ressalta a Lei Maria da Penha (Lei n. 11.340/2006), que traz

mecanismos de proteção à mulher vítima de violência doméstica e, simultaneamente, abre uma

gama  bastante  significativa  de  possibilidades  de  encarceramento  do  autor  da  violência.

Ressalta, ainda, a Lei de Drogas (Lei n. 11.343/2006), que passou a não mais permitir a pena

de prisão para o autor de porte de drogas para uso pessoal, mas, em contrapartida,  elevou

significativamente a pena cominada ao delito de tráfico195.

No  que  toca  a  essas  leis  de  conteúdo  híbrido,  a  ideologia  punitivista  entre  os

aplicadores da norma faz com que não seja motivo de espanto o fato de que a parcela das leis

que se vincula ao recrudescimento penal seja muito mais aplicada cotidianamente, ao passo

que os dispositivos que salvaguardam direitos sofram evidente deficit de eficácia.

Nesse sentido, no que toca à Lei de Drogas, Gomes e Bunduky (2012) apontam que,

até o ano de 2012, o número de homens presos por tráfico de drogas após o advento da Lei n.

11.343/2006  havia  crescido  118%.  No  que  diz  respeito  ao  encarceramento  feminino,  o

crescimento é ainda mais pronunciado, tendo o número de mulheres presas pro tráfico crescido

159% no mesmo período.

Com efeito,  a  ausência  de  um critério  de  diferenciação  claro  entre  o  usuário  e  o

traficante,  aliada  à  ideologia  de  criminalização  da  pobreza  que  permeia  as  instituições

judiciárias  e  policiais,  faz  com  que  a  condenação  por  tráfico  de  drogas  siga  parâmetros

subjetivos discriminatórios, a partir da avaliação informal socioeconômica do acusado. Isso

195 Sob a égide da legislação anterior (Lei n. 6368/76), a pena prevista ao delito de tráfico de drogas poderia variar
de três a 15 anos de reclusão. A Lei de Drogas de 2006 elevou esse patamar para cinco a 15 anos de reclusão,
ainda que tenha criado  figuras  intermediárias,  como o “tráfico  privilegiado”  (art.  33,  par.  4º)  e  a  figura  do
“cedente eventual” (art. 33, par. 3º).
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redunda  no  fato  de  que  quase  a  totalidade  desses  presos  é  oriunda  de  classes  pobres,

majoritariamente negros ou pardos e acusados do porte de quantidades modestas de droga196.

Retomando-se  a  pesquisa  de  Campos  (2010),  as  duas  únicas  leis  sobre  a  questão

criminal,  aprovadas no período estudado, que trazem a ampliação de direitos,  na verdade,

cuidam da concessão de privilégios, como prisão especial e foro privilegiado, a certas camadas

da população (idem, p. 211).

O  restante  das  leis  analisadas,  dentro  do  universo  selecionado,  cuida  de  arranjos

institucionais  na  organização  da  segurança  pública  e  da  justiça  criminal,  dentre  as  quais

Campos cita como exemplo a autorização do porte de arma para os guardas municipais de

Municípios com mais de 50.000 habitantes (idem,  ibidem). Essas normas, portanto, em sua

maioria, também alinham-se a uma cultura da violência e do combate ao ideário do criminoso.

Se,  como  visto,  a  partir  da  democratização  formal  do  Estado  brasileiro,  a  política

criminal  legislativa  demonstrou  uma  clara  vetoração  no  sentido  de  promoção  do

encarceramento em massa e do recrudescimento das práticas punitivas, tal constatação não é

diversa quando da observação da política criminal levada a cabo pela atuação judicial.

Em  sua  pesquisa  sobre  a  Justiça  penal  no  Brasil  contemporâneo,  Pastana  (2009)

concluiu que o sistema criminal, sobretudo por sua atuação judiciária, tem se afigurado como

um entrave à democratização material do Estado brasileiro.

196 Sobre a seletividade penal e sua incidência no âmbito da criminalidade de drogas, cita-se Karam (1991, p. 58):
“A posição  precária  no  mercado  de  trabalho,  as  deficiências  da  socialização  familiar,  o  baixo  nível  de
escolaridade,  presentes  entre  os  que ocupam uma posição  inferior  na  sociedade,  são,  não  como se costuma
apontar, causas da criminalidade, mas sim características desfavoráveis, que, identificando seus portadores com o
estereótipo do criminoso, terão influência determinante naquele processo de seleção dos que vão desempenhar o
papel  de  criminosos.  No caso  dos  crimes  relativos  a  drogas,  o  peso  negativo  destas  características  aparece
claramente, inclusive no que se refere à distinção entre consumidor e traficante. É comum encontrar casos em que
a única 'prova' do tráfico é o desemprego ou o subemprego daquele que é surpreendido na posse de drogas, visto
que naturalmente traficante, por se supor que, estando desempregado ou subempregado, não teria condições de
adquirir a substância para uso pessoal. Como ocorre com a criminalidade em geral, também se manifesta, no caso
dos  crimes  relativos  a  drogas,  o  fenômeno,  apontado  no  texto  de  Baratta,  da  maior  visibilidade  social  das
condutas praticadas por indivíduos pertencentes às classes subalternas,  o que, tornando-os mais vulneráveis à
repressão penal, constitui outro fator a contribuir para a distribuição desigual do status de criminoso”.
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A partir  da análise  de  discursos,  entrevistas,  práticas  forenses  e  julgados,  a  autora

conclui (idem, p. 149):

“De fato, o Judiciário brasileiro e até mesmo a polícia apresentam características que
reforçam a ideia defendida neste livro, qual seja, a de que as instituições responsáveis
pelo controle penal permanecem autoritárias e guardiãs de interesses liberais, ainda que
com nova roupagem pseudodemocrática.  Para essas  instituições,  a lei  continua a ser
percebida como um instrumento de opressão que esteve sempre a serviço da burguesia.
Por  sua  vez,  o  Judiciário,  desacreditado  pela  sua  venalidade  e  desídia,  procura
responsabilizar  os  próprios  limites  democráticos  pela  sua  ineficiência.  Ademais,  as
práticas  dos  tribunais  judiciais,  como observamos,  estão  ligadas  primordialmente  às
formas hierárquicas e discriminatórias que marcam as relações sociais contemporâneas”

Na concepção de Pastana, as práticas judiciais no Brasil, sobretudo na esfera penal,

atêm-se primordialmente aos princípios do estado autoritário, não tendo sido alcançadas de

forma satisfatória pelos princípios democráticos da Constituição Federal de 1988.

O período histórico de mais de duas décadas no qual o Brasil foi submetido a uma

ditadura  civil-militar  foi  caracterizado  pela  forte  presença  de  um estado  policial  aliado  à

supressão de liberdades civis. De fato, a censura fazia ruir as liberdades de expressão e de

imprensa e a repressão impedia a liberdade de reunião e as manifestações políticas de oposição

ao regime de exceção. A atuação do estado policial tinha contornos repressivos cruéis, com a

utilização em larga escala da tortura, além da morte e desaparecimento forçado de pessoas por

ação do Estado (Shimizu e Cacicedo, 2014, p. 32).

O  processo  de  democratização  teve  seu  ponto  de  destaque  com  a  elaboração  da

Constituição da República de 1988. A enunciação de direito fundamentais, dentre os quais se

destacam os  direitos  civis  e  políticos  outrora  cerceados,  bem como  diversas  garantias  de

limitação do poder punitivo do Estado, representaram uma clara manifestação de repúdio ao

passado recente de regime de exceção e uma esperança para o futuro democrático que se

desenhava.

Não obstante, por mais paradoxal que possa parecer, o período histórico sob a égide da
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Constituição da República de 1988 caracterizou-se pelo aumento do estado policial, com um

avançado processo de encarceramento em massa, além da crescente prática de tortura e mortes

por agentes estatais (idem, ibidem).

A “transição  à  brasileira”,  que  também  foi  fincada  no  texto  constitucional,  por

exemplo, com a previsão de um aparato policial de caráter militar197, deixa dolorosas marcas

no cotidiano da população, principalmente aquela mais pobre, que convive de forma cada vez

mais  intensa  com a  violência  policial,  a  seletividade  discriminatória  do aparato  judicial  e

outras  práticas  típicas  de  uma  ditadura,  como  as  prisões  para  averiguação,  vedadas  pela

Constituição, mas presentes no dia-a-dia das ações policiais e, normalmente, referendadas pelo

Poder Judiciário.

Essa ideologia punitivista e antidemocrática tem como resultado o fato de que, muito

embora formalmente o Brasil seja um Estado Democrático de Direito, vive-se, no país, sob um

197 Sobre o caráter  autoritário  da opção constitucional  pela implementação  de uma polícia  militar,  cf.  Viana
(2013):  “Nossa Polícia  Militar  é  uma distorção  dos principais modelos  de polícia  do mundo.  Muitos  países
europeus possuem gendarmarias, que são forças militares com funções de polícia no âmbito da população civil,
como a Gendarmerie Nationale na França,  os Carabinieri  na Itália,  a  Guardia Civil  na Espanha e a Guarda
Nacional  Republicana  em Portugal.  As gendarmarias,  porém, são bem diferentes  da nossa Polícia  Militar,  a
começar pelo fato de serem nacionais, e não estaduais. Em geral, as atribuições de policiamento das gendarmarias
europeias  se  restringem  a  áreas  rurais,  cabendo  às  polícias  civis  o  policiamento,  tanto  ostensivo  como
investigativo, das áreas urbanas, o que restringe bastante o âmbito de atuação dos militares. As gendarmarias
europeias também são polícias de ciclo completo, isto é, realizam não só o policiamento ostensivo, mas também
são responsáveis pela investigação policial. No Brasil, a Constituição da República estabeleceu no seu artigo 144
uma excêntrica divisão de tarefas, na qual cabe à Polícia Militar realizar o policiamento ostensivo, enquanto resta
à Polícia Civil a investigação policial. Esta existência de duas polícias, por óbvio, não só aumenta em muito os
custos para os cofres públicos que precisam manter uma dupla infraestrutura policial, mas também cria uma
rivalidade desnecessária entre os colegas policiais que seguem duas carreiras completamente distintas. O jovem
que deseja se tornar policial hoje precisa optar de antemão entre seguir a carreira de policial ostensivo (militar) ou
investigativo (civil), criando um abismo entre cargos que seriam visivelmente de uma mesma carreira”.
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regime policialesco, do qual o encarceramento em massa da pobreza198 e a letalidade policial

extrema são notas distintivas199.

De acordo com dados do Departamento Penitenciário Nacional (DEPEN), em 1995, o

Brasil tinha uma população carcerária de 148 mil presos. Em 2009, essa população saltara para

a marca de 473.626 presos, o que representa um crescimento de mais de 320%200.

Ainda segundo o DEPEN, o deficit  no sistema penitenciário nacional é de 194.650

vagas, de modo que, atualmente, o deficit de vagas é superior a toda a população carcerária

nacional do ano de 1995.

O Conselho Nacional de Justiça, no ano de 2014, apresentou dados atualizados sobre a

população carcerária no Brasil, informando que, em maio de 2014, havia 711.463 pessoas em

198 Sobre o fenômeno do encarceramento em massa da pobreza e suas feições no Brasil e na América Latina, cf.
Zamora  (pp.  126-127):  “A crescente  tendência  de  criminalização  da  pobreza  é  fabricada  e  reforçada  pelo
'pensamento único' – presente nos meios de comunicação e nos discursos políticos – que consiste em associar
pobreza, miséria e criminalidade violenta e como consequência pedir medidas punitivas cada vez mais fortes,
como a Lei Antigangue (Plano Mão Dura), de El Salvador e o recente clamor pela redução da maioridade penal
no Brasil e na Argentina. Não seria exagero concluir que em relação à violência é cada vez mais frequente pensar
soluções repressivas: leis mais rigorosas, penas mais severas, prisões de segurança máxima etc. Quanto às causas
apontadas, alguns fenômenos são sempre referidos: famílias desestruturadas gerando delinquentes, deterioração
dos costumes, ausência da autoridade paterna, deficiências nos campos da educação, da saúde, baixo nível de
renda,  além  de  banalidades  moralistas  que  pretendem  regular  a  vida  dessas  camadas  e  estão  associadas  à
refilantropização da assistência”.

199 De acordo com dados do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, relativos ao período entre 2009 a 2013, a
polícia brasileira foi responsável por 11.197 mortes, o que equivale ao assassinato de seis pessoas por dia no país.
Conforme noticiado pela Folha de S. Paulo, em 11 de novembro de 2014: “Os policiais brasileiros mataram, entre
2009 e 2013, uma média de seis pessoas por dia pelas ruas do país. Foram ao menos 11.197 óbitos provocados
pelos  homens da lei  nesses  cinco anos,  mais  do que a polícia  norte-americana  matou ao  longo de  30 anos
(11.090). De acordo com o IBGE, o Brasil tem mais de 200 milhões de habitantes. Já nos Estados Unidos a
estimativa  é  de  319 milhões.  Os  dados  fazem parte  do  mais  recente  levantamento  do  Fórum Brasileiro  de
Segurança Pública e compõem o 8º anuário de segurança pública produzido pela ONG. A divulgação ocorre nesta
terça-feira (11). Ainda de acordo com o levantamento, a tropa mais letal do país está no Rio de Janeiro, seguido
por São Paulo e pela Bahia. Embora continue liderando o ranking de letalidade, o que ocorreu em quase todos os
anos pesquisados, a polícia fluminense reduziu para menos da metade a quantidade desse tipo de homicídio”.
Disponível  em  <http://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2014/11/1545847-em-5-anos-policia-brasileira-matou-
em-medi a-6-pessoas-por-dia-diz-estudo.shtml>. Acesso em 13 de novembro de 2014.

200 Dados  disponíveis  em  <http://portal.mj.gov.br/data/Pages/MJD574E9CEITEMID364AC56ADE92404
6B46C6B9CC447B586PTBRIE.htm>. Acesso em 11 de novembro de 2014.
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situação de  prisão no país.  Dessas,  147.937 estariam em prisão  domiciliar,  de modo que,

computadas apenas as pessoas custodiadas nos cárceres, restaria um total de 563.526 presos201.

Cotejando-se os dados do DEPEN de 1995 e os  dados recentes  do CNJ, de 2014,

verifica-se que a população que habita os cárceres cresceu mais de 380% em menos de 20

anos, período que coincide com a democratização formal do Estado brasileiro.

Atualmente,  o  Brasil  é  o  quarto  país  com  o  maior  número  absoluto  de  pessoas

encarceradas,  ficando atrás apenas dos Estados Unidos da América,  da China e da Rússia.

Computando-se as  pessoas  em prisão domiciliar,  o  Brasil  assume a terceira  posição neste

ranking,  superando  a  Rússia.  Quando  se  tem  em  conta  a  velocidade  do  crescimento  da

população carcerária, por outro lado, o Brasil assume o primeiro posto no ranking mundial,

sendo dono de uma política criminal que encarcera sete vezes mais que a média global202.

A superlotação extrema do sistema penitenciário  brasileiro e  o  ritmo alucinante  de

crescimento das taxas de encarceramento convivem, no Brasil, com a extrema precariedade

das  unidade  prisionais  e  com a  disseminação  sem precedentes  das  práticas  de tortura  por

agentes do Estado.

201 Informações disponíveis em <http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/28746-cnj-divulga-dados-sobre-nova-populac 
ao-carceraria-brasileira>. Acesso em 11 de novembro de 2014.

202 De acordo com reportagem da Revista Carta Capital, publicada em 16 de janeiro de 2014: “Dono da quarta
maior população carcerária do mundo, o Brasil prende, em termos relativos, 7,3 vezes mais que a média mundial.
Enquanto o total de presos cresceu cerca de 30% nos últimos 15 anos em todo o mundo, segundo estudo do
Centro Internacional  de Estudos Penitenciários  (ICPS,  na sigla em inglês)  da Universidade de Essex (Reino
Unido), no Brasil a taxa foi de 221,2% – passando de um total de 170,6 mil presos em 1997 para 548 mil em
2012, de acordo com o Ministério da Justiça. Com 513.713 presos no sistema prisional e 34.290 em instalações
policiais, o Brasil tem hoje 1.478 instituições prisionais com capacidade para comportar 318.739 presos. O déficit
de cerca de 230 mil vagas demonstra o sufocamento de um sistema que opera muito acima do que sua estrutura
comporta. Segundo números compilados pelo ICPS, o Brasil atingiu um nível de ocupação de 171,9% de suas
prisões. Dos quatro países com maior população carcerária do mundo (os outros são Estados Unidos, China e
Rússia), o Brasil é o único cujo sistema carcerário está muito acima da sua capacidade. O País aparece em sétimo
na lista de sistemas prisionais com supertaxa de ocupação, perdendo apenas para Haiti,  Filipinas,  Venezuela,
Quênia, Irã e Paquistão. Apesar de representarem as três maiores populações carcerárias do mundo, EUA, China
e  Rússia  operam  dentro  de  sua  capacidade  prisional”.  Disponível  em  <http://www.carta
capital.com.br/sociedade/populacao-carceraria-brasileira-cresceu-7-vezes-mais-que-a-media-mundial-nos
-ultimos-15-anos-5518.html>. Acesso em 11de novembro de 2014.

http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/28746-cnj-divulga-dados-sobre-nova-populacao-
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Nessa esteira, acerca da grande incidência de tortura contra pessoas presas, cita-se a

pesquisa realizada por Jesus (2010, p. 42):

“A tortura no sistema carcerário e nas unidades de internação de adolescentes em conflito
com a lei tem sido frequentemente denunciada no Brasil. Em 2000, o Relator Especial da
ONU sobre Tortura, Nigel  Rodley,  reuniu 348 denúncias em unidades prisionais de 18
estados da Federação, onde apurou a existência concreta de tortura, seja pela visibilidade
das agressões presentes nos corpos dos presos e dos adolescentes, seja por ter encontrado
instrumentos de tortura (máquinas de choques elétricos, pedaços de madeira, ferros etc.).
O Relatório elaborado por Nigel Rodley considerou que a tortura no Brasil é uma prática
sistemática  e  generalizada,  especialmente  nas  instituições  prisionais.  As  péssimas
condições  carcerárias,  superlotação,  insuficiência  de  políticas  de  assistência  médica,
assistência social e jurídica foram apontadas como fatores que tornam as condições do
preso indignas”.

Como se verifica nos dados apresentados, o Brasil, certamente, é um dos países que

mais pune no mundo. Acaso consideradas as formas ilegais e extralegais de “sobrepunição”

(como a tortura no cárcere, a extrema superlotação das celas e a precariedade no atendimento

de qualquer necessidade), verifica-se que a situação resta ainda mais evidente e alarmante.

Causa franca perplexidade, portanto, que esses dados assustadores convivam com um

discurso cada vez mais  pronunciado acerca da suposta “impunidade”,  sendo que os porta-

vozes da lei e da ordem não hesitam em apontar o Brasil como “tolerante com o crime”, bem

como propor reformas de endurecimento penal.

Tais  discursos  encontram eco em vastos  setores  da população,  sobretudo da classe

média,  de modo a impulsionar  que o falso sentimento de impunidade dê azo à pratica de

linchamentos, como aquele que foi “aplaudido” pela jornalista Rachel Sheherazade.

Em  sua  pesquisa  sobre  linchamentos  em  São  Paulo,  Sinhoretto  (2002)  traça  essa

relação entre os justiçamentos informais e as expectativas populares de uma ação cada vez

mais violenta do sistema de justiça (idem, p. 197):
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“O linchamento,  além de um ritual de execução de justiça que repõe reciprocidades
quebradas no nível local de sociabilidade, é uma expressão de ruptura com um estado de
coisas,  é  uma forma de protesto social,  contra  o crime e o criminoso,  mas também
contra a polícia, a justiça, os políticos, que não fazem o que deveria ser feito segundo as
expectativas daqueles que se revoltam ou apoiam a revolta”.

Por  todo o  exposto,  é  possível  verificar  que  o  sentimento  punitivista  que  permeia

grande parte da população assume um caráter evidentemente irracional, tendo-se em vista que

se encontra absolutamente dissociado das estatísticas acerca da punição no Brasil.

Parece, no mínimo, curioso que o país que mais venha incrementando suas práticas

punitivas  e  aumentando sua população carcerária  no mundo conviva com um permanente

desejo  de  punir  cada  vez  mais,  independentemente  das  consequências  sociais  desse

movimento.

A constatação de que o punitivismo constitui-se como um sentimento irracional aponta

para a dificuldade em analisá-lo a partir de dados objetivos. Nesse sentido, parece profícuo

que se submeta tal fenômeno à lente da teoria psicanalítica, dada sua primazia na investigação

de fenômenos inconscientes.

Passa-se,  portanto,  a  uma  tentativa  de  aproximação  entre  o  sentimento  punitivista

constatado em setores significativos da população nacional e algumas chaves teóricas oriundas

da psicanálise, buscando-se uma forma de compreensão do fenômeno que, embora certamente

não seja totalizante e acabada, possa-nos auxiliar na lida com esse grave problema social que é

a gestão das punições no Brasil.

Para tanto, partir-se-á de uma das notas essenciais da modernidade recente: seu caráter

excludente.  Na leitura de Young (2002, p. 23), a modernidade recente é marcada por “um

movimento que se dá de uma sociedade inclusiva para uma sociedade excludente”203.

203 De acordo com Young (2002, p. 23): “A transição da modernidade à modernidade recente pode ser vista como
um movimento que se dá de uma sociedade inclusiva para uma sociedade excludente. Isto é, de uma sociedade
cuja  tônica  estava  na  assimilação  e  na  incorporação  para  uma que separa  e  exclui.  Esta  erosão  do  mundo
inclusivo  do  período  modernista,  o  que  Hobsbawm  chama  de  'anos  dourados',  envolveu  processos  de
desintegração  tanto  na  esfera  da  comunidade  (aumento  do  individualismo)  como  naquela  do  trabalho
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Nesse sentido, a partir, sobretudo, da temática do narcisismo em Freud, pretende-se

esmiuçar  a  relação  existente  entre  a  ordem  social  contemporânea,  marcada  pelo

individualismo e pela incerteza nas relações,  onde o imperativo do gozo e a falsa meritocracia

funcionam  como  bases  ideológicas,  e  o  crescimento  nunca  antes  constatado  de  práticas

punitivas cada vez mais irracionais e cruéis.

Ao  preconizar  sua  ideia  de  “modernidade  líquida”,  Bauman  (2001)  aponta  que  o

individualismo é uma das notas distintivas da cultura ocidental atual, onde as certezas da era

moderna  se desfazem e as  noções  de comunidade ou sociedade perdem boa parte  de seu

sentido.

O homem individualista da sociedade líquido-moderna, absorvido pela sociedade de

consumo e pela falsidade hedonista dos anúncios publicitários, afirma-se socialmente como

indivíduo, em detrimento de sua conquista do status de cidadão.

Nesse sentido,  no diagnóstico de Bauman (idem,  p.  43-52),  os interesses  e desejos

privados  soterram a  busca  por  interesses  públicos  e  pela  visão  sistemática  dos  problemas

sociais, sendo essa uma das características da modernidade líquida204.

O recurso  à  psicanálise  que  se  seguirá  pretende,  portanto,  a  partir  da  temática  do

narcisismo, tecer uma relação entre as características da modernidade recente, marcada pelo

individualismo e pela busca incessante de autorrealização (sobretudo pela via do consumo), e

o fenômeno do punitivismo sobre o qual se debruçou acima.

(transformação do mercado de trabalho)”.

204 Nas palavras de Bauman (2001, p. 51): “Se o indivíduo é o pior inimigo do cidadão, e se a individualidade
anuncia problemas para a cidadania e para a política fundada na cidadania, é porque os cuidados e preocupações
dos  indivíduos  enquanto  indivíduos  enchem  o  espaço  público  até  o  topo,  afirmando-se  como  seus  únicos
ocupantes  legítimos e expulsando tudo mais  do discurso  público.  O 'público'  é  colonizado pelo 'privado';  o
'interesse público' é reduzido à curiosidade sobre as vidas privadas de figuras públicas e a arte da vida pública é
reduzida à exposição pública das questões privadas e a confissões de sentimentos privados (quanto mais íntimos,
melhor). As 'questões públicas' que resistem a essa redução tornam-se quase incompreensíveis”.
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2.1.    A “cultura do narcisismo”: patologia social ou dimensão social do sintoma?205

Qualquer  tentativa de intersecção,  no plano teórico,  entre  o saber psicanalítico e  a

cultura  acaba  por  esbarrar  em  uma  questão  nodal  invariável,  atinente  à  possibilidade  de

identificação de “neuroses sociais” ou de outras manifestações sociais patológicas.

A questão da possibilidade de transposição dos achados e postulados psicanalíticos ao

campo da cultura,  aliás,  acaba  por  ser  deixada  em aberto  por  Freud,  em o “Mal-estar  na

civilização” (1930/1996, p. 146):

“Apresso-me a chegar ao fim, mas há uma questão a que dificilmente posso fugir. Se o
desenvolvimento  da  civilização  possui  uma  semelhança  tão  grande  com  o
desenvolvimento  do  indivíduo,  e  se  emprega  os  mesmo  métodos,  não  temos  nós
justificativa  em diagnosticar  que,  sob a influência  de premências  culturais,  algumas
civilizações,  ou  algumas  épocas  da  civilização  –  possivelmente  a  totalidade  da
humanidade  –  se  tornaram  ‘neuróticas’?  Uma  dissecação  analítica  de  tais  neuroses
poderia  levar  a  recomendações  terapêuticas  passíveis  de  reivindicarem  um  grande
interesse prático. Eu não diria que uma tentativa desse tipo, de transportar a psicanálise
para a comunidade cultural, seja absurda ou que esteja fadada a ser infrutífera.  Mas
teríamos de ser muito cautelosos e não esquecer que, em suma, estamos lidando apenas
com analogias e que é perigoso, não somente para os homens mas para os conceitos,
arrancá-los da esfera em que se originaram e se desenvolveram”206.

Freud prossegue em sua advertência ao problematizar a própria noção de normalidade

a  partir  da  possibilidade  de  diagnóstico  de  patologias  sociais,  eis  que,  estando  o  homem

inserido em uma cultura patológica, não haveria a possibilidade de tomar-se como ponto de

partida “o contraste que distingue o paciente de seu meio ambiente” (idem, ibidem).

205 Parte das construções dessa seção constituem reprodução de conclusões já adiantadas em Shimizu (2014a).

206 Não obstante o alerta de Freud em relação ao perigo (que ele, aliás, não teve grande receio em enfrentar) de
transposição dos conceitos  psicanalíticos  às questões  da cultura,  o  caráter  frutífero  da aproximação entre  as
ciências sociais e a psicanálise é justificada por Enriquez na medida em que essa contém em si um sem-número
de conceitos “transespecíficos”, ou seja, “conceitos que, ainda que nascidos em uma região particular do saber,
podem ser retrabalhados fora de suas regiões originais e, após terem passado por transformações indispensáveis,
podem esclarecer sobre a realidade de outras regiões” (Enriquez, 1999, p. 16).
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No que concerne à instrumentalização do conceito psicanalítico de narcisismo para a

leitura do campo social, contudo, a cunhagem da ideia de que a sociedade atual seja marcada

por uma “cultura do narcisismo” é a tese sustentada por Lasch (1983), especificamente no

caso da cultura estadunidense.

O  autor,  no  entanto,  não  enfrenta  diretamente  todos  os  impasses  teóricos  e

metodológicos que a transposição da psicanálise ao campo social implica. Ademais, em sua

concepção, o narcisismo acaba sendo visto sob um enfoque patológico, o que distancia seu uso

do conceito daquele que fora explorado por Freud em seu texto sobre o narcisismo de 1914

(1914/1996a)207.

Em “Sobre o narcisismo: uma introdução” (idem), Freud explora o narcisismo como

etapa natural e estruturante no desenvolvimento psíquico, recusando-lhe o status de parafilia

ou patologia. O estudo de Freud sobre o narcisismo, aliás, inicia-se já a partir da abertura da

divergência com a concepção de Paul Näcke que, ao descrever o narcisismo como “a atitude

de uma pessoa que trata seu próprio corpo da mesma forma pela qual o corpo de um objeto

sexual é comumente tratado” (idem, p. 81), coloca-o no conjunto das perversões sexuais.

As  apreciações  de  Freud  sobre  o  narcisismo  baseiam-se  no  reconhecimento  da

existência de uma libido do ego, ou seja, da presença, na economia psíquica saudável, de um

quantum de pulsão erótica investida sobre o próprio eu. Note-se que a formulação apresentada

ainda se apoia sobre a dicotomia entre pulsões do ego e pulsões sexuais, que seria abandonada

207 Sobre a caracterização do narcisismo para Lasch (1983, pp. 30-31): “O narcisismo representa a dimensão
psicológica dessa dependência [do Estado, da corporação e de outras burocracias]. Não obstante suas ocasionais
ilusões de onipotência, o narcisista depende de outros para validar sua autoestima. Ele não consegue viver sem
uma audiência que o admire. Sua aparente liberdade dos laços familiares e dos constrangimentos institucionais
não o impedem de ficar só consigo mesmo, ou de se exaltar em sua individualidade. Pelo contrário, ela contribui
para sua insegurança, a qual ele somente pode superar quando vê seu ‘eu grandioso’ refletido nas atenções das
outras pessoas, ou ao ligar-se àqueles que irradiam celebridade, poder e carisma. Para o narcisista, o mundo é
uma espelho, ao passo que o individualista áspero o via como uma deserto vazio, a ser modelado segundo seus
próprios desígnios”. A partir de “A cultura do narcisismo”, Lasch aprofunda suas reflexões sobre o tema em “O
mínimo eu” (1986).
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apenas a partir da formulação da pulsão de morte em “Além do princípio do prazer” (Freud,

1920/1996).

Ao colocar o narcisismo como estágio e estrutura do desenvolvimento psicossexual

normal,  Freud  postula  a  existência  de  um  “narcisismo  primário”,  comum  às  crianças

pequenas208.  Assim,  a  partir  da  identificação  do  narcisismo  como  estágio  primordial  da

economia libidinal, Freud sustenta que, com o desenvolvimento psíquico, a criança começa a

desenvolver relações objetais, ao passo que a libido, inicialmente toda concentrada sobre o eu,

passa a voltar-se para fora. Em suas palavras

“Assim, formamos a ideia de que há uma catexia libidinal original do ego, parte da qual
é  posteriormente  transmitida  a  objetos,  mas  que  fundamentalmente  persiste  e  está
relacionada  com  as  catexias  objetais,  assim  como  o  corpo  de  uma  ameba  está
relacionado com o pseudópodes que produz” (idem, p. 83).

A partir  da  identificação  do  próprio  ego  como  objeto  de  investimento  de  pulsões

eróticas,  Freud postula um aspecto dinâmico entre a libido narcísica e a libido objetal,  de

modo que as catexias objetais “podem ser transmitidas e retiradas novamente” (idem, ibidem).

Esse aspecto dinâmico faz do ego um objeto possível ao investimento libidinal mesmo

na vida adulta, podendo a libido objetal, diante de certas circunstâncias psíquicas, retornar ao

próprio ego, constituindo-se o que Freud denominou de “narcisismo secundário”209.

208 A rigor,  o “narcisismo primário” não se mostra como um conceito pacífico na literatura psicanalítica. Por
vezes, a narcisismo primário é identificado com o natural investimento da libido da criança sobre o próprio ego,
que se soma ao autoerotismo típico da criança pequena. No entando, em outros textos, o narcisimo primário será
identificado com a fase “anobjetal” que precede a própria formação do ego, de completa indiferenciação entre o
bebê  e  seu  meio.  Sobre  essa  dupla  acepção  do  termo  “narcisimo  primário”,  conforme  apareça  nos  textos
anteriores ou posteriores à formulação da segunda tópica, vale transcrever trecho do “Vocabulário de psicanálise”
de Laplanche e Pontalis (2001, p. 290): “Se procurarmos concretizar o momento da constituição desse estado, já
em Freud encontraremos variações. Nos textos do período de 1910-1915, esta fase é localizada entre a do auto-
erotismo primitivo e a do amor de objeto, e parece contemporânea do aparecimento de uma primeira unificação
do sujeito, de um ego. Mais tarde, com a elaboração da segunda tópica, Freud conota pelo termo narcisismo
primário um primeiro estado de vida, anterior até mesmo à constituição de um ego, e do qual a vida intra-uterina
seria o arquétipo. A distinção entre o auto-erotismo e o narcisimo é então suprimida. Não é facil perceber, do
ponto de vista tópico, o que é investido no narcisimo primário assim entendido”

209 Sobre essa dinâmica entre a libido narcísica e objetal, cf. Kusnetzoff (1982, p. 146): “Aqui, o Ego se constitui
como um grande reservatório de energia libidinal e implica um certo estágio teórico de narcisismo primário ou
original, onde os objetos exteriores ainda não existiam; esta seria uma etapa na evolução libidinal. Por outro lado,
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Na definição  de  Kusnetzoff  (1982,  p.  146),  o  narcisismo  secundário  é  “o  refluxo

energético pulsional que depois de ter investido os objetos exteriores volta a seu lugar original,

o Ego”.

Apenas  em  certos  casos,  Freud  reconhecerá  o  caráter  patológico  do  narcisismo

secundário, como nas hipóteses das parafrenias, da hipocondria e das neuroses narcísicas, em

que a introversão da libido tem como consequência um corte significativo dos laços com o

mundo exterior (idem, p. 145).

De outro lado, o narcisismo primário constitui-se como etapa incontornável e saudável

do desenvolvimento psíquico, de modo que o superinvestimento libidinal no próprio ego, na

infância, aparece como modo de conformação e desenvolvimento de um ego ainda frágil210.

Ainda, essa etapa precoce do desenvolvimento psicossexual tem como consequência a

formação de um “ego ideal”, presente na vida psíquica do adulto, que constitui “o substituto

do narcisismo perdido de sua infância na qual ele era o seu próprio ideal” (Freud, 1914/1996a,

p. 101).

A formação do ego ideal, conforme Freud sustenta, tem papel estruturante na psique,

criando  exigências  ao  ego e,  por  consequência,  constituindo-se  como  fator  importante  no

desenvolvimento de defesas egoicas como a repressão ou a sublimação (idem, ibidem).

sempre existe um ‘núcleo’ estrutural narcísico, espécie de representação daquele período do desenvolvimento em
que se podia prescindir das satisfações proporcionadas pelos objetos exteriores. É a este núcleo narcísico que o
sujeito, já adulto, tende a retornar em determinadas circunstâncias, o que constitui o narcisismo secundário. Este
tipo de narcisismo, como seu nome indica, é o refluxo energético pulsional que depois de ter investido os objetos
exteriores volta a seu lugar original, o Ego”.

210 A  título  de  exemplo  acerca  das  possíveis  consequências  psicopatológicas  provenientes  do  deficit  de
investimento libidinal narcísico na primeira infância, vale conferir a descrição do “complexo da mãe morta”, por
Green (1988).
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Como visto, portanto, em seu texto central  sobre a temática,  Freud sustenta que os

aspectos  psicopatológicos  do narcisismo encontram-se atrelados  muito  mais  ao  narcisismo

secundário  que  ao  narcisismo  primário.  Ainda,  a  partir  das  formulações  explicitadas,  a

“psicopatologia do narcisismo” atrela-se mais à figura do melancólico ou do psicótico que à

figura do indivíduo hedonista ou imerso na cultura do consumismo, como o uso corrente do

termo nos induz a pensar.

Parece, portanto, afigurar-se um problema teórico na conjunção entre tal constatação e

as intersecções entre a psicanálise e o campo social como a preconizada por Lasch (1983), que

buscam identificar o narcisismo como uma patologia social dos tempos atuais.

Não  raro,  tem-se  descrito  o  homem  atual,  ou  pós-moderno,  como  submerso  no

imperativo do gozo, como alguém que alça o consumo ao principal objetivo da existência.

Nesse sentido, ainda, também é comum que a categoria do narcisismo apareça como modo de

fundamentar esse “diagnóstico social”, ainda que, conforme visto, haja dificuldades bastante

grandes  de  transplantar  os  aspectos  psicopatológicos  da  descrição  do narcisismo feita  por

Freud a essa constatação da “patologia social” dos tempos modernos.

A título  exemplificativo,  cita-se  trecho  da  obra  de  Saroldi  (2011,  p.  146),  onde  o

narcisismo aparece na conotação exposta acima:

“Em nossa cultura fortemente narcisista e consumista até mesmo as perdas inevitáveis
do cotidiano são superdimensionadas. Dito de modo curto e direto, não devemos perder
nada,  devemos  aproveitar  todas  as  ofertas,  mesmo  as  que  não  nos  interessam,  e
acumular  milhas para a viagem que, provavelmente,  não teremos tempo ou dinheiro
para  fazer.  Contra  as  perdas  inevitáveis,  surgem  novas  fantasias  de  onipotência:  o
remédio  que  não  só  aplacará  a  dor  como proporcionará  felicidade,  o  procedimento
estético  que nos trará  a  beleza sonhada,  o  curso  mágico  que nos dará  um lugar  de
destaque em nossa área de atuação... O que outrora poderia ser percebido como uma
pequena perda pode causar, na sociedade das promessas em que vivemos atualmente,
danos narcísicos exagerados, na medida em que qualquer perda – pequena ou grande –
significa  um  confronto  com  a  castração  e  o  reconhecimento  de  nosso  desamparo
fundamental, constitucional”
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O problema teórico encontrado no transplante do conceito psicanalítico de narcisismo

à análise social é identificado por Jurandir Freire Costa (2003), em artigo sobre a chamada

“Geração AI-5”. A partir da descrição feita por Luciano Martins dessa geração, Costa tece

comentários críticos à tendência à identificação do narcisismo como um dado na sociedade

atual, sem uma reflexão mais aprofundada.

Nesse sentido,  Costa  acaba  renunciando à  tentativa  de “patologização  da  cultura”,

manobra  que atribui  a  autores  como Lasch,  e  passa a  tentar  identificar,  por  outro lado,  a

dimensão social e política dos sintomas atuais, partindo do narcisismo identificado por esses

autores, mas sem ceder à resposta fácil do “psicodiagnóstico social”.

De acordo com Costa (idem,  p.  191):  “Lasch, apoiando-se na clínica psicanalítica,

consolida  sua  opinião  de  que  o  americano  moderno  é  um indivíduo  narcisista.  Porém,  o

narcisismo que lhe é peculiar é um narcisismo patológico!”. É justamente essa patologização

de um traço étnico que será contestada por Costa.

Ele  afirma  que,  em  primeiro  lugar,  Lasch  vale-se  do  fato  de  que,  a  partir  da

psicanálise, identifica-se um estado de continuidade entre o “normal” e o patológico, a fim de

preencher sua retórica a favor da patologização da cultura.

Ademais,  ele  aponta a  incompatibilidade  e a impossibilidade de identificação entre

traço étnico e traço psicopatológico, uma vez que a patologia é, em si, um conceito inexistente

fora do campo social. Costa entende a patologia como um desvio significativo e involuntário

do  “tipo  psicológico  ideal”,  criado  justamente  pela  identidade  social  ou  étnica  de  uma

população.  Assim,  nenhuma  identidade  étnica  poderá  ser  considerada  patológica,  “pois  é

simplesmente um padrão social que designa o modelo de conduta psicológica ideal” (idem, p.

196). Essa ausência de referencial para aferir-se a psicopatologia, de modo mais simples, já

havia  sido  enunciada  por  Freud,  aliás,  conforme  já  citado,  como  possível  entrave  à

identificação das “patologias sociais” (Freud, 1996 [1929], p. 146).
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Se Costa recusa-se a aceitar que um traço étnico possa ser psicopatológico, eis que são

os traços étnicos que produzem o “tipo psicológico ideal” de uma determinada cultura, ele

admite que algumas culturas podem, sim, apresentar-se como mais ou menos patogênicas.

Ocorre que, para o autor, o traço psicopatológico não é fruto da adequação ao “tipo

psicológico ideal”,  mas sim, a cultura torna-se patogênica quando esse tipo ideal exige do

indivíduo mais do que ele pode suportar psiquicamente. Nas palavras de Costa (idem, p. 196):

“não é o traço étnico em si  que é psicopatológico;  é o tipo de estratégia  empregado pelo

sujeito para apropriar-se destes traços que conduz à psicopatologia”211.

Assim, a “cultura do narcisismo” seria patogênica não porque seria uma “linha de

produção”  de  uma  massa  de  indivíduos  hedonistas,  mas  sim,  porque  tal  cultura  impõe

exigências  tão inalcançáveis  para a  maior  parte  das  pessoas nela  imersas,  que as  próprias

exigências culturais convertem-se em um evento cronicamente traumático, produzindo assim

uma gama de sintomas recorrentes nesses indivíduos. Costa, assim, em detrimento do terreno

pantanoso das “patologias sociais”, trilha o caminho da identificação da dimensão social dos

sintomas.

Com efeito, a ideia de que o sintoma seria o resultado do interjogo dos fatores sociais

patogênicos e da história psíquica do indivíduo (matriciada por esses mesmos fatores sociais),

211 Transcreve-se o parágrafo inteiro de onde foi tirada a citação, pela clareza do raciocínio do autor: “Assim
sendo, Lasch comete um lapso de raciocínio quando faz da identidade étnica do americano médio um produto
psicopatológico da cultura americana. A personalidade narcísica americana não pode ser patológica porque, a
acreditar  na  interpretação  de  Lasch,  é  o  Tipo  Psicológico  Ideal  daquela  cultura.  Se  a  cultura  americana  é
patogênica, como deixa entender este autor, não o é porque cria o tipo psicológico por ele estudado. A cultura
americana, como, aliás, qualquer outra cultura, pode, de fato, funcionar como estímulo patogênico. Porém isto
não ocorre porque ela reproduz e fixa certos traços étnicos, mas porque, ao universalizar estes traços, impõe a
certos  indivíduos  um  desempenho  psicológico  cujos  requisitos  excedem  os  meios  de  que  dispõem  estes
indivíduos para atingirem os fins desejados. Ou seja, não é o traço étnico em si que é psicopatológico; é o tipo
de estratégia empregado pelo sujeito para apropriar-se destes traços que conduz à psicopatologia. O sujeito, por
várias  razões,  pode recorrer  à  psicopatologia  como meio de enfrentar  as  tensões causadas pela exigência da
performance psicológica  ideal.  A patologia  emerge  quando  faltam  ao  sujeito  os  meios  habituais,  ou  seja,
culturalmente codificados e legitimados para lidar com os conflitos derivados das imposições do Tipo Psicológico
Ideal.  A saída psicopatológica,  como veremos adiante, demosntra que o sujeito, privado dos meios usuais de
resolução dos conflitos, mobiliza constelações não-convencionais de recursos psicológicos para fazer frente a
estes conflitos” (Costa, 2003, pp. 196-197).
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aparece na obra freudiana deste seu já citado ensaio sobre o caráter psicopatogênico da “moral

sexual civilizada” (1908/1996), quando Freud identificará o caráter puritano e repressor das

exigências sexuais como fator determinante na etiologia da “doença nervosa moderna”212.

Muitos anos depois, em “Psicologia das massas e análise do ego” (Freud, 1921/1996,

pp. 81-82), ele ampliará ainda mais a concepção de indivisibilidade entre o campo social e a

vida psíquica, ao enunciar que toda psicologia é uma psicologia social, na medida em que a

própria estrutura da psique é conformada a partir da inserção social do indivíduo.

Assim, portanto, ainda que se negue a plausibilidade de uma investigação psicanalítica

acerca da patologização da sociedade, é inegável que a psicanálise vê o sujeito como sendo

inteiramente  matriciado  pelas  experiências  propiciadas  pelo  campo  social,  de  modo  que

qualquer sintoma encontra sua dimensão social, na fronteira entre o coletivo e o psíquico.

Retornando, assim, à questão do hedonismo e do imperativo da realização dos desejos

que  diversos  autores  identificam no  homem  contemporâneo,  cabe-nos  indagar  sobre  uma

possível explicação para esses fenômenos, que vá além da simples constatação tautológica de

que tais indivíduos assim são porque nasceram em uma sociedade com esses traços.

Conforme exposto, Costa postula que o “tipo psicológico ideal” norte-americano, sem

dúvida exportado para o mundo ocidental como um todo, traz em si exigências inatingíveis

para a maior parte dos sujeitos. Ele prossegue, acrescentando que tais exigências funcionariam

como um fator  cronicamente  traumático  à  psique  de um número  considerável  de  pessoas

inseridas nessa cultura.

212 Transcreve-se trecho do ensaio que, de certa forma, sintetiza sua tese central: “A experiência nos ensina que
existe  para  a  imensa  maioria  das  pessoas um limite além do qual  suas  constituições  não podem atender  às
exigências da civilização. Aqueles que desejam ser mais nobres do que suas constituições lhes permitem, são
vitimados pela neurose. Esses indivíduos teriam sido mais saudáveis se lhes fosse permitido ser menos bons”
(Freud, 1908/1996, p. 177).
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A partir disso, Costa formulará uma possível explicação para os traços narcísicos do

homem contemporâneo que, a tomar por base a descrição freudiana, aproximar-se-iam muito

mais de uma regressão ou fixação à onipotência do narcisismo primário que da introversão da

libido encontrada na descrição do narcisismo secundário (onde Freud via o maior potencial

psicopatogênico do narcisismo).

A cultura norte-americana, exportada ao mundo ocidental, produz uma forma peculiar

de narcisismo que, na realidade, afigura-se como defesa contra a dor e a ansiedade provocadas

por uma dinâmica social eminentemente excludente.

Nas palavras de Costa (2003, p. 224):

“A devastação da vida privada, tão bem descrita por Lasch, excedeu o que ele pode
supor. Tornando o corpo e o sexo objetos de consumo, o capitalismo moderno obrigou o
indivíduo a adotar uma ‘estratégia de sobrevivência narcísica’ que pouco tem a ver com
o prazer e muito a ver com a dor. O indivíduo moderno é um indivíduo violentado, antes
de  ser  narcisista.  É  esta  violência  que  explica  seu  narcisismo  e  as  aparências
‘patológicas’ que  ele  assume.  Seu  corpo  e  seu  sexo  monopolizam  a  libido  objetal
porque,  como  ‘órgão  lesado’ ou  ‘hipocondríaco’ de  Freud,  tornaram-se  fontes  de
sofrimento, dor e ameaça de morte para o eu”

Costa recorre, assim, à psicologia do traumático para tecer sua hipótese explicativa do

narcisismo do homem contemporâneo. A ideia de investimento libidinal no “órgão lesado”

aparece, como forma de defesa contra o trauma físico, em  “Além do princípio do prazer”,

onde Freud descreverá a “sobrecarga narcísica do órgão lesado” (idem,  p. 222) justamente

como forma de proteção desse órgão. 

No mesmo sentido, algo semelhante em termos econômicos ocorreria com o trauma

psíquico, evento que forçaria a psique a colocar o próprio ego em primeiro plano, na tentativa

de dominar o excessivo que constitui o trauma. Acerca do modelo freudiano de explicação da

neurose  traumática,  manifesta-se  Endo  (2005,  p.  145):  “Freud  expõe  um  modo  de

funcionamento psíquico no qual as defesas psíquicas operam tal e qual as defesas biológicas,

buscando capturar, dominar, neutralizar o estímulo, quando já não é possível metabolizá-lo”.
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Afirmando que o narcisismo do homem contemporâneo, assim, estaria mais próximo

da psicologia do traumático que das neuroses transferenciais, Costa desenvolve a tese de que a

ascensão da sociedade de consumo teve como resultado a geração de indivíduos narcísicos,

onipotentes e hedonistas, próximos à descrição freudiana do narcisismo primário.

Ocorre  que  essas  características,  de  acordo  com  o  autor,  constituem  apenas  uma

máscara, uma faixada contra a dor e a ansiedade causadas pelas exigências sociais da cultura

consumista,  nos  moldes  do  “narcisismo  do  órgão  lesado”.  Em  suma,  se  o  homem

contemporâneo investe demasiadamente sua libido em seu próprio ego, é porque não se sente

bom o bastante  para viver em uma sociedade onde a felicidade,  a perfeição e o gozo são

imperativos, sob pena de banimento e ostracismo.

Conforme ilustra Costa (2003, p. 248):

“O narciso moderno não é um Narciso, é uma prosaica Moura-Torta. Como a Moura-
Torta, ele não ama a imagem de si mesmo, pelo contrário, a odeia. Como a Moura-Torta,
ele  está  obsessivamente  fascinado  pela  invejada  e  odiada imagem  do  corpo  da
princesinha. Sem a posse deste corpo principesco, o corpo da moda, as portas do castelo
lhe serão fechadas e... adeus! Sonhos de celebridade, poder, riqueza e exibicionismo”

A partir  dessa constatação  de que o narcisismo do homem atual  tem como base  a

reação  a  uma  violência  psíquica  de  origem  cultural,  cabe  agora,  portanto,  tecer  alguns

comentários  sobre  os  aspectos  dessa  sociedade  de  consumo  que  possuem o  potencial  de

atuarem  como  evento  traumático  sobre  a  psique  do  homem  contemporâneo,  produzindo

pessoas inábeis à constituição de laços sociais satisfatórios, o que, conforme argumentaremos,

constitui uma chave teórica possível para a compreensão do punitivismo que se afigura como

uma das marcas mais visíveis da modernidade recente.
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2.2.    Os refugos da cultura consumista

Uma das teses centrais sobre as quais se desenvolve a obra de Zygmunt Bauman é a

caracterização da sociedade atual (pós-moderna ou líquido-moderna) como uma sociedade de

dissolução das certezas sólidas da modernidade. De acordo com Bauman, o que quer que tenha

vindo tomar o lugar da política de blocos de poder que marcou a Guerra Fria é algo assustador

“por  sua  falta  de  coerência  e  direção  –  e  também  pela  vastidão  das  possibilidades  que

pressagia” (1998, p. 33).

O  mundo  pós-moderno  viu  ruir,  a  partir  da  barbárie  civilizatória  produzida  pelo

totalitarismo  e  pelos  movimentos  genocidas  do  século  XX,  a  certeza  que  o  homem  da

modernidade tinha na infalibilidade da razão, da autoridade e do Estado.

Ocorre que a falta de referenciais e de certezas da pós-modernidade não significou o

abandono do “sonho de pureza” que marcou a modernidade (idem, pp. 13-26). Contudo, o

caráter  antropoêmico213 da  sociedade  pós-moderna,  bem  como  seus  fluxos  de  exclusão  e

eliminação de parcelas indesejadas da população, decorre não apenas de questões de pureza

étnica  como antes,  centrando-se em outros  critérios.  Na sociedade ocidental  pós-moderna,

outros são os estranhos que deverão ser anulados e inocuizados, aglomerando-se em fileiras

cada vez maiores.

213 Referindo-se a  Lévi-Strauss,  Bauman  identifica  a  sociedade  ocidental  pós-moderna  como essencialmente
antropoêmica na lida com os estranhos. Sobre tal categoria: “Nessa guerra (para tomar emprestados os conceitos
de  Lévi-Strauss),  duas  estratégias  alternativas,  mas  também  complementares,  foram  intermitentemente
desenvolvidas.  Uma  era  antropofágica aniquilar  os  estranhos  devorando-os e  depois,  metabolicamente,
transformando-os  num  tecido  indistiguível  do  que  já  havia.  Era  esta  a  estratégia  da  assimilação:  tornar  a
diferença semelhante; abafar as distinções culturais ou linguísticas; proibir todas as tradições e lealdades, exceto
as destinadas a alimentar a conformidade com a ordem nova e que tudo abarca; promover e reforçar uma medida,
e só uma, para a conformidade. A outra estratégia era antropoêmica: vomitar os estranhos, bani-los dos limites do
mundo ordeiro e impedi-los de toda comunicação com os do lado de dentro. Era essa a estratégia da exclusão –
confinar os estranhos dentro das paredes invisíveis dos guetos, ou atrás das invisíbeis, mjas não menos tangíveis,
proibições  da  comensalidade,  do  conúbio e  do  comércio;  ‘purificar’ –  expulsar  os  estranhos  para  além das
fronteiras  do território administrado ou administrável;  ou, quando nenhuma das duas medidas fosse factível,
destruir fisicamente os estranhos” (Bauman, 1998, pp. 28-29).
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Na sociedade atual, Bauman aventa que os estranhos, os “dejetos sociais”, são aqueles

que não se mostram como aptos ao consumo. Em um contexto no qual a cidadania se dá pela

inserção no mercado consumidor,  a figura do “consumidor falho” é aquela que encherá as

prisões, os albergues, os manicômios e o gueto.

 Nesse sentido (Idem, p. 24):

“Uma vez que o critério da pureza é a aptidão de participar do jogo consumista,  os
deixados fora como um ‘problema’,  como a ‘sujeira’ que precisa  ser  removida,  são
consumidores  falhos –  pessoas  incapazes  de  responder  aos  atrativos  do  mercado
consumidor  porque  lhes  faltam  os  recursos  requeridos,  pessoas  incapazes  de  ser
‘indivíduos livres’ conforme o senso de ‘liberdade’ definido em função do poder de
escolha  do  consumidor.  São  eles  os  novos  ‘impuros’,  que  não  se  ajustam ao  novo
esquema de pureza. Encarados a partir da nova perspectiva do mercado consumidor,
eles são redundantes – verdadeiramente ‘objetos fora do lugar’”.

São esses “consumidores falhos” que serão, pelos aparatos de exclusão dos tempos

atuais,  relegados  à  condição de “vida nua”,  no sentido  que  Agamben  (2007) atribui  a  tal

conceito.

A fim de caracterizar o que ele denomina “vida nua”, Agamben trabalha a categoria do

homo sacer, extraída do direito romano arcaico. O homo sacer, caracterizado pela impunidade

de sua morte e pelo veto do sacrifício, era uma figura consagrada aos deuses inferiores, cujo

corpo,  matável  e  insacrificável,  materializava  a  vida  nua  e,  assim,  fazia-se  como  local

privilegiado  do  exercício  do  poder  soberano  (Agamben,  2007,  pp.  79-81).  Qualquer  um

poderia matar o homo sacer, o que não seria considerado homicídio para nenhum efeito. Não

se podia, por outro lado, sacrificá-lo de acordo com os ritos pré-estabelecidos.

O homo sacer caracterizava a vida nua por excelência, ou seja, a vida desinvestida de

qualquer importância política, entendida apenas em sua dimensão biológica. Essa exclusão da

norma, contudo, é identificada por Agamben justamente como o fator que incluía a figura do

homo sacer  no mundo da política, uma vez que é sobre esse corpo que se exerce o poder

soberano.  Daí  ser essa figura depositária  por excelência  da ambivalência,  sendo uma vida
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simultaneamente sagrada e matável, incluída na política por via de sua exclusão (Endo, 2005,

p. 292).

Segundo Agamben, é o estado de exceção o dispositivo que permite entender a forma

pela qual “o direito  se refere à vida e a inclui em si por meio de sua própria suspensão”

(Agamben, 2004, p. 12).

A concepção de “estado de exceção” trabalhada pelo autor, contudo, não se contrapõe

temporalmente ou territorialmente ao estado de direito. O estado de exceção permeia o estado

de direito, mostrando o real poder soberano nas brechas onde as normas têm sua vigência

suspensa. Esse local é o corpo do homo sacer, onde o poder tem o condão de exercer-se sem

consequências214.  O  estado  de  exceção  em  Agamben  é,  assim,  um  estado  de  exceção

permanente (idem, pp. 11-49).

É bastante sustentável que, em nossa cultura, os estranhos a que se refere Bauman – o

preso, o louco, o viciado, a pessoa em situação de rua, o morador da favela ou do gueto –

sejam as figuras que mais se aproximam da categoria do homo sacer  romano: pessoas cuja

vida,  entendida  em seu aspecto apenas biológico,  é desinvestida de proteção por qualquer

regramento jurídico minimamente efetivo.

Nesse sentido, manifesta-se Birman (2006a, pp. 293-294):

“Esse desalento e precariedade evidenciam que o incremento da vida nua e a restrição
da  vida  qualificada,  características  do  biopoder,  atingiram  agira  seu  apogeu.  As
subjetividades são reduzidas assim brutalmente ao somático, caminho mais fácil para

214 Sobre a relação entre a vida nua e o poder soberano, cf. Arán e Peixoto Júnior (2007, p. 854): “O soberano,
isto é, aquele que decide sobre o estado de exceção, decide também sobre a vida que pode ser morta sem que se
cometa homicídio. Esta foi uma das políticas do Estado nacional-socialista alemão, a qual elevou ao extremo a
possibilidade da metamorfose  da  vida,  tornado-a matável  e  ao mesmo tempo insacrificável.  Desta forma,  o
soberano decide sobre o ponto em que a vida pode se tornar politicamente irrelevante, e neste sentido, sem valor,
ou seja, submetida apenas ao puro exercício da técnica. Nesse tipo de prática, política e medicina se misturam,
radicalizando ao máximo, o princípio biopolítico da soberania.  Nada mais chocante  do que os registros  dos
prontuários dos  Versuchepersonen  (VP),  as chamadas ‘cobaias  humanas’ nos campos de concentração.  Esses
seres, privados de todos os direitos e atributos que costumamos chamar de humanos, à espera de sua execução,
existiam apenas como vida biológica, sujeitos aos mais diversos tipos de experimentos científicos”.
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sua eliminação do espaço social. Com efeito, a eliminação das pessoas se instituiu em
larga escala, quando não são simplesmente mortas pela precariedade de suas condições
sociais e econômicas”.

E prossegue:

“Essa  massa humana fica  então  num estado  de  errância,  mas sem nenhum destino.
Porém,  é  preciso  controlá-la  socialmente,  conjugando  o  impossível,  qual  seja,
administrando sua precariedade mas sem nada prometer. É essa massa desolada que será
enviada para a instituição prisional e psiquiátrica, mais para aquela do que para esta,
hoje, para obstruir o seu potencial de violência e desordem. Não existe, na atualidade,
no entanto,  nenhum investimento para aprimorá-la e recuperá-la,  pois não há outros
destinos sociais para essa massa que não seja sua eliminação e o silêncio”.

O  caráter  excludente  da  sociedade  pós-moderna,  aliado  à  incerteza  que,  segundo

Bauman, constitui a tônica da “modernidade líquida”, pode ser visto como o fator apontado

por Jurandir Freire Costa para justificar que o narcisismo do homem atual tem como base a

reação a uma violência psíquica de origem cultural.

A expectativa sempre presente e o receio, mais ou menos consciente, de ser cuspido

das engrenagens sociais e relegado ao lugar da vida nua, sem dúvida, constitui um elemento

traumático  para  o  homem  pós-moderno,  especialmente  para  aquele  que  ocupa  as  classes

médias  e  a  quem  o  “tipo  psicológico  ideal”  da  sociedade  de  consumidores  nunca  será

plenamente alcançável.

Bauman  aponta  que  o  “sonho  da  pureza”  pós-moderno,  levando  à  exclusão  e  à

inocuização dos estranhos, tem como consequência a produção de contingentes humanos que,

entendidos como refugos da sociedade de consumo, assumem um caráter “viscoso” para as

classes médias da sociedade, que não se veem livres de serem arremessadas, caso fracassem

no fiel atendimento aos padrões de consumo da modernidade líquida, a essa “vala comum dos

dejetos sociais”.

Para Bauman, a relação entre esses contingentes de estranhos e as classes médias é

uma relação de “viscosidade” porque, em tal relação, constrói-se a sensação de que o estigma

do  “estranho”  –  refugo  social  –  a  todo  momento  pode  grudar-se  ao  membro  que  ainda
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mantém-se em uma posição relativamente respeitável, invadindo-o e arrastando-o ao fundo do

tecido social215.

A dinâmica social é sentida como insegura e instável, na medida em que o modelo

antropoêmico da sociedade de consumo despeja interessantemente indivíduos no lugar da vida

nua.

 Sobre a relação entre o “estranho viscoso” e essas classes intermediárias (médias e

baixas, mas que, de certa forma, ainda se inserem no mercado de consumo), Bauman (1998, p.

40) afirma:

“O estranho é odioso e temido da maneira como o é o viscoso, e pelos mesmos motivos
(...). Se tal acontece, então o mesmo princípio de relatividade que governa a constituição
da ‘viscosidade’ regula a constituição dos estranhos ressentidos,  dos estranhos como
pessoas a se ressentirem: a acuidade da estranheza e a intensidade de seu ressentimento
crescem  com  a  correspondente  falta  de  poder  e  diminuem  com  o  crescimento  da
correspondente liberdade.  Pode-se esperar que quanto menos as pessoas controlem e
possam controlar suas vidas, bem como suas fecundas identidades, mais verão as outras
como viscosas  e  mais  freneticamente  tentarão  desprender-se  dos  estranhos  que  elas
experimentam como uma envolvente, sufocante, absorvente e informe substância”

A partir  dessas  constatações,  portanto,  passa  a  ser  possível  identificar  o  caráter

violentador da sociedade de consumo, identificado por Costa e por Bauman, que se constitui

como  elemento  cronicamente  traumático  sobre  a  vida  psíquica  de  um grande  número  de

homens e mulheres inseridos no mundo pós-moderno.

O narcisismo do homem atual identificado por Lasch, portanto, passa a ser entendido

como uma forma de defesa psíquica contra a constante ansiedade, produzida pela sociedade

excludente, relativa à possibilidade de ser expulso para a margem do tecido social, onde cresce

constantemente  o  contingente  de  indivíduos  identificados  como  “consumidores  falhos”,

relegados ao lugar da vida nua.

215 Sobre a “viscosidade”, metáfora emprestada por Bauman de Jean-Paul Sartre: “Mas imaginemos um banho
num barril repleto de resina, alcatrão, mel ou melaço... Ao contrário da água, a substância grudar-se-á. Aderirá à
minha pele, não me soltaria. Mais do que exuberantemente invadindo um elemento novo e estrangeiro, sinto-me
invadido e conquistado por um elemento do qual não há como fugir. Já não estou sob controle, já não sou senhor
de mim mesmo. Perdi minha liberdade” (Bauman, 1998, p. 39).
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2.3.    O criminoso: estranho e demasiado próximo

Conforme  argumentado  acima,  a  modernidade  recente,  marcada  por  seu  caráter

excludente,  tem o  condão  de  exercer  um efeito  traumático  persistente  sobre  a  psique  do

homem e da mulher inseridos nessa cultura, na medida em que o risco de ser arremessado ao

fundo do tecido social faz-se sempre presente, juntamente com uma incerteza existencial que,

na fala de Bauman, é a nota distintiva essencial da “modernidade líquida”.

Nesse contexto, os contingentes cada vez maiores de marginalizados convertem-se na

figura  do  “estranho”,  ou  seja,  naquele  que  não se  encaixa  “no mapa  cognitivo,  moral  ou

estético do mundo” (Bauman, 1999, p. 27) de acordo com as bases ideológicas de uma dada

sociedade.

Em uma sociedade de consumo marcada pelo seu caráter excludente, faz sentido que a

figura  do  estranho  seja  ocupada  pelo  “consumidor  falho”,  pelo  miserável  e  por  todos  os

conjuntos de pessoas que negam, com sua própria existência, a vitória e a sustentabilidade do

modo de produção capitalista.

Sobre a eleição da categoria do “estranho” em uma sociedade, transcreve-se Bauman

(idem, pp. 52-53):

“Todo tipo de ordem social produz determinadas fantasias dos perigos que lhe ameaçam
a identidade. Cada sociedade,  porém, gera fantasias  elaboradas segundo sua  própria
medida – segundo a medida do tipo de ordem social que se esforça em ser. De um modo
geral, tais fantasias tendem a ser imagens espelhadas da sociedade que se gera, enquanto
a imagem da ameaça tende a ser um auto-retrato da sociedade com um sinal negativo.
Ou, para expressar em termos psicanalíticos, a ameaça é uma projeção da ambivalência
interna da sociedade sobre seus próprios recursos, sobre a maneira como vive e perpetua
seu modo de viver. A sociedade insegura da sobrevivência de sua ordem desenvolve a
mentalidade de uma fortaleza sitiada. Mas os inimigos que lhe sitiaram os muros são
seus  próprios  'demônios  interiores'  –  os  medos  reprimidos  e  circundantes  que  lhe
permeiam a vida diária e a 'normalidade', e que, no entanto, a fim de se tornar suportável
a realidade diária, extraídos do cotidiano vivido e moldados em um corpo estranho, um
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inimigo tangível com que se possa lutar, e lutar novamente, e lutar até sob a esperança
de vencer”.

O recurso do autor à psicanálise parece bastante acertado, na medida em que a relação

de ambivalência identificada por Bauman entre uma dada sociedade e os estranhos que produz

é justamente o que está na base desse estranhamento, de acordo com Freud (1919/1996).

A temática  do  “estranho”  (Unheimliche)  aparece  em Freud como uma experiência

estética  de  não  pertencimento.  Em seu  artigo  sobre  o  “estranho”,  Freud  aponta  que  essa

categoria estética relaciona-se “indubitavelmente com o que é assustador – com o que provoca

medo e horror” (idem, p. 237).

Nem  tudo  o  que  provoca  medo,  contudo,  pode  ser  considerado  estranho.  Freud

assevera que o “estranho” constitui um conjunto contido no universo daquilo que é assustador.

A par de provocar o medo, o “estranho” traz em si o potencial de gerar um sentimento de

oposição àquilo que é familiar  (idem,  p. 239). O medo do “estranho” consubstancia-se no

medo do oculto, do desconhecido, daquilo que não encontra explicação racional216.

Freud  recorre  ao  teatro  e  à  literatura  para  fornecer  exemplos  do  “estranho”,

objetivando alçar a uma compreensão, a partir da teoria psicanalítica, acerca dessa sensação de

medo e exterritorialidade gerada por determinados eventos, pessoas e objetos.

216 Nesse sentido, transcreve-se Freud (1919/1996, p. 237): “Só raramente um psicanalista se sente impelido a
pesquisar o tema da estética, mesmo quando por estética se entende não simplesmente a teoria da beleza, mas a
teoria das qualidades do sentir. O analista opera em outras camadas da vida mental e pouco tem a ver com os
impulsos emocionais dominados, os quais, inibidos em seus objetivos e dependentes de uma hoste de fatores
simultâneos, fornecem habitualmente o material para o estudo da estética. Mas acontece ocasionalmente que ele
tem de interessar-se por algum ramo particular daquele assunto; e esse ramo geralmente revela-se um campo
bastante remoto, negligenciado na literatura especializada da estética. O tema do 'estranho' é um ramo desse tipo.
Relaciona-se indubitavelmente com o que é assustador – com o que provoca medo e horror; certamente, também,
a palavra nem sempre é usada num sentido claramente definível, de modo que tende a coincidir com aquilo que
desperta o medo em geral. Ainda assim, podemos esperar que esteja presente um núcleo especial de sensibilidade
que justificou o uso do termo conceitual peculiar. Fica-se curioso para saber que núcleo é esse que nos permite
distinguir como 'estranhas' determinadas coisas que estão dentro do campo do que é amedrontador”.
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A  partir  da  análise  de  diversos  exemplos  de  experiência  estética  geradora  de

estranhamento,  Freud  conclui  que  o  estranho,  na  verdade,  identifica-se  com  algo  que  é

“secretamente familiar”, ou seja, “algo que foi submetido à repressão e depois voltou” (idem,

p. 262)217.

Nesse diapasão, Freud aponta a sensação de estranhamento, por exemplo, na visão de

“membros  arrancados,  uma  cabeça  decepada,  mão  cortada  pelo  pulso,  como  num  conto

fantástico de Hauff, pés que dançam por si próprios” (idem, p. 261). Trata-se, segundo ele, de

experiências estranhas devido à sua “proximidade ao complexo de castração” (idem, ibidem).

A realização  fortuita  de desejos  intensos,  por  seu turno,  como identificado  em um

paciente obsessivo218, são geradoras de estranheza dada a sua proximidade com a onipotência

de pensamento que marca o estágio inicial de desenvolvimento infantil. Sobre essa dimensão

do “estranho”, manifesta-se Freud (idem, p. 265):

“Tomemos  o  estranho  ligado  à  onipotência  de  pensamentos,  à  pronta  realização  de
desejos, a maléficos poderes secretos e ao retorno dos mortos. A condição sob a qual se
origina,  aqui,  a sensação de estranheza, é inequívoca. Nós – ou os nossos primitivos
antepassados  –  acreditamos  um  dia  que  essas  possibilidades  eram  realidades,  e
estávamos convictos de que realmente aconteciam. Hoje em dia não mais acreditamos
nelas,  superamos esses modos de pensamento. Mas não nos sentimos muito seguros de
nossas  novas  crenças,  e  as  antigas  existem  ainda  dentro  de  nós,  prontas  para  se

217 Vale transcrever comentário de Koltai (2000, p. 86) ao texto de Freud: “O Unheimlich é publicado no mesmo
ano em que Freud termina de escrever 'Além do princípio do prazer',  ambos girando em torno da questão da
compulsão à repetição.  Quanto  mais  o  familiar  insiste,  tanto mais  esse  familiar  se transforma em estranho.
Quanto mais examinamos os fundamentos psicanalíticos do eu, tanto mais esse eu prova ser estranhamente frágil
e ameaçado. O eu enfrenta um fator de inércia, a pulsão de morte e o estranho são identificados por Freud a um
resto, a um efeito residual decorrente dessa exegese no Eu”.

218 Nesse sentido (Freud, 1919/1996, pp. 256-257): “No caso clínico de um neurótico obsessivo, descrevi como o
paciente ficou certa vez num estabelecimento para tratamento hidropático e muito se beneficiou disso. Teve o
bom senso, no entanto, de atribuir a sua melhora não às propriedades terapêuticas da água, mas à situação do seu
quarto, que ficava exatamente ao lado do de uma enfermeira muito obsequiosa. Assim, na sua segunda visita ao
estabelecimento, pediu o mesmo quarto, mas disseram-lhe que já estava ocupado por um senhor de idade, ao que
ele deu vazão ao seu aborrecimento com as palavras: 'Quero que ele caia morto por causa disso'. Duas semanas
depois o velho realmente teve um derrame. O meu paciente considerou o fato uma experiência 'estranha'. (…)
mas,  então,  não  apenas  ele,  mas  também todos  os  neuróticos  obsessivos  que  observei  conseguiram  relatar
experiências  análogas.  Jamais  se  surpreendem  quando  invariavelmente  se  chocam  com  alguém  em  quem
justamente acabam de pensar, talvez pela primeira vez em muito tempo. Se dizem certo dia 'Há muito tempo que
não tenho notícias de fulano', estarão certos de receber uma carta desse fulano na manhã seguinte, e raramente
ocorrerá um acidente ou uma morte sem que isso lhes tenha passado pela cabeça pouco antes”.
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apoderarem de qualquer confirmação. Tão logo acontece realmente em nossas vidas algo
que parece confirmar as velhas e rejeitadas crenças, sentimos a sensação do estranho; é
como se estivéssemos raciocinando mais ou menos assim: 'Então,  afinal  de contas,  é
verdade que se pode matar uma pessoa com o mero desejo de sua morte!' ou 'Então os
mortos continuavam mesmo a viver e aparecem no palco de suas antigas atividades!', e
assim por diante”.

O estranho, portanto, de acordo com Freud, cuida de experiência estética relacionada a

formas primitivas de pensamento, oriundas de estágios iniciais do desenvolvimento psíquico,

ou mesmo, do ponto de vista filogenético, de estágios anteriores da evolução humana. Nesse

sentido,  a  sensação de não pertencimento  e de medo do desconhecido gerada pelo evento

estranho encobre, assim, uma relação de estreita proximidade psicológica entre o indivíduo e o

evento que tenta lhe forçar novamente à consciência a rememoração de um vivido anterior que

fora reprimido. A sensação de estranhamento, portanto, eclode como resultado dessa batalha

egoica  no  sentido  de  processar  e  absorver  uma  experiência  atual  que  gera  o  risco  de

ressurgência de conteúdos abjetos.

Cabe-nos, agora, perscrutar até que ponto a concepção do “estranho” na psicanálise

articula-se com a leitura de Bauman da sociedade “líquido-moderna”, marcada pela criação e

pela anulação dos estranhos, entendidos como os refugos da sociedade de consumo (Bauman,

1999, p. 27).

Do ponto de vista psicanalítico, há uma relação bastante perceptível entre as hordas

cada vez maiores  dos excluídos da civilização e a  sensação de ambivalência  que marca a

experiência estética do “estranho”, condensando inconscientemente os desejos primitivos e a

censura que serve justamente à repressão desses desejos.

Não  se  trata  de  fenômeno  recente,  contudo,  a  identificação  de  relações

emocionalmente ambivalentes entre determinadas sociedades e alguns grupos de pessoas. Em

“Totem e tabu”, Freud (1913/1996, pp. 51-76) debruça-se sobre relações ambivalentes havidas

entre  as  comunidades  tradicionais  estudadas  e  determinadas  categorias  de  indivíduos:  os

inimigos, os governantes e os mortos.
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Tais relações  constroem-se como ambivalentes  justamente porque a relação entre  o

indivíduo e essas categorias condensa sentimentos opostos. Os governantes, os inimigos e os

mortos são invejados porque possuem em si algo que foi recalcado no cidadão comum. Assim,

são  odiados.  Por  outro  lado,  tais  categorias  também  catalisam em si  o  desejo  da  pessoa

comum:  desejo  de  romper  com  as  barreiras  psíquicas  e  sociais  que  lhe  lançam  a  uma

existência medíocre. Há, portanto, uma relação de identificação entre o indivíduo comum e

essas categorias, de onde se percebe também uma forte ligação libidinal219. 

Dentre os povos estudados, Freud anteviu a existência de diversas regras envolvendo o

trato  com essas  categorias  de  pessoas.  Tais  regras,  segundo  Freud,  identificam-se  com o

“tabu”, ou seja, constituem proibições sem genealogia, a demonstrar que tais categorias são

assimiladas como depositárias de conteúdos inconscientes por parte do indivíduo comum.

As regras  envolvendo os  mortos,  os  inimigos  e  os  governantes,  assim,  apresentam

“todos  os  sinais  de  serem  derivados  de  impulsos  ambivalentes,  quer  correspondendo

simultaneamente  tanto a  um  desejo  como   a  um  contradesejo,  quer  atuando  de  forma

predominante em nome de uma das tendências opostas” (idem, p. 52).

Ainda em “Totem e tabu”, quando de sua análise acerca do sistema de justiça e da

posição  do culpado  do ponto  de  vista  psíquico,  Freud parece  reconhecer  que  a  figura  do
219 Sobre essa passagem de “Totem e tabu”, na qual Freud menciona o tabu em relação aos mortos, governantes e
inimigos, vale transcrever trecho da obra de Mezan (2006, p. 365): “É interessante ressaltar que não é do lado do
incesto, mas do lado da paternidade, que seus exemplos vão ser buscados. Com efeito, os tabus estudados na
terceira  seção  do  segundo  ensaio  se  referem  aos  inimigos,  aos  mortos  e  aos  chefes,  ou  seja,  a  diferentes
encarnações de um personagem onipotente, cuja força e cuja vingança são temidas pelos outros. O quarto ensaio
mostrará que aquele que reúne de modo exemplar as determinações de um ser morto, um inimigo e um líder é o
chefe  da  horda  primordial.  De  momento,  Freud  aborda  rápido  os  tabus  dos  inimigos  mortos  em  batalha,
mostrando que eles são objeto de sentimentos ambivalentes – por um lado ódio encarniçado, e por outro uma
grande admiração. Isso explica por que, uma vez extinto o ódio, o inimigo morto passa a ser considerado um
grande  homem e  o  sentimento  oposto  vem a  prevalecer.  Mas  o  tabu  referente  ao  inimigo  morto  pode  ser
facilmente assimilado ao tabu sobre os mortos em geral, pela simples razão de que todos os mortos são inimigos.
A elucidação desse tabu é diferida pelo exame daquele referente aos chefes e soberanos. Freud mostra que o
sentido desses costumes não é tanto proteger os indivíduos do contato com a força mágica que emana do chefe –
o que é apenas seu conteúdo manifesto –, mas sobretudo protegê-lo da hostilidade latente de seus subordinados,
hostilidade que se funda na inveja pelas honras a que tem direito. O resultado prático desses tabus é converter a
realeza  num ofício muito pouco atraente,  soi  disant,  preservar  os  demais  membros  da  sociedade  do perigo
representado por seus poderes extraordinários”.
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criminoso (uma variação, de certa forma, da categoria do inimigo) carrega em si o caráter

emocionalmente ambivalente que pode conduzi-lo ao lugar do “estranho”.

Nesse sentido, vale resgatar trecho da obra sobre o qual já pudemos nos debruçar no

primeiro capítulo deste trabalho:

“Somente quando a violação de um tabu não é automaticamente vingada na pessoa do
transgressor é que surge entre os selvagens um sentimento coletivo de que todos eles
estão  ameaçados  pelo  ultraje;  e  em seguida,  apressam-se  em efetuar  eles  próprios  a
punição omitida. Não há dificuldade em explicar o mecanismo desta solidariedade. O
que está em questão é o medo do exemplo infeccioso, da tentação a imitar, ou seja, do
caráter contagioso do tabu. Se uma só pessoa consegue gratificar o desejo reprimido, o
mesmo desejo está fadado a ser despertado em todos os outros membros da comunidade.
A fim de sofrear a tentação o transgressor invejado tem de ser despojado dos frutos de
seu empreendimento e o castigo, não raramente, proporcionará àqueles que o executam
uma oportunidade de cometer o mesmo ultraje, sob a aparência de um ato de expiação.
Na verdade,  este  é  um dos fundamentos do sistema penal  humano e  baseia-se,  sem
dúvida  corretamente,  na  pressuposição  de  que  os  impulsos  proibidos  encontram-se
presentes tanto no criminoso como na comunidade que se vinga. Nisto, a psicanálise
apenas confirma o costumeiro pronunciamento dos piedosos: todos nós não passamos de
miseráveis pecadores”.

O criminoso,  portanto,  dentre  as  comunidades  tradicionais  analisadas  por  Freud,  é

simultaneamente odiado – porque transgrediu as regras básicas de convivência,  violando o

tabu –, mas também, de certa forma, objeto de desejo e identificação, pois configura-se como

foco de projeção dos desejos recalcados do indivíduo não criminoso, também detentor dos

mesmos  impulsos  criminosos  que  a  sociedade  agora  tenta  extirpar  de  si  por  meio  da

segregação, da punição e da inocuização220.

Se Freud já antevia esse pacto inconsciente costurado entre o indivíduo e o sistema

social de gestão das punições em comunidades tradicionais, parece-nos claro o modo pelo qual

220 Sobre a relação de projeção dos conteúdos sociais hostis sobre essas categorias de pessoas (os mortos, os
governantes e os inimigos), cita-se Freud (1913/1996, p. 77): “No caso de que estivemos tratando, a projeção
serviu ao objetivo de manejar um conflito emocional, sendo empregada da mesma maneira num grande número
de situações psíquicas que conduzem à neurose. Mas a projeção não foi criada com o propósito de defesa; ela
também ocorre onde não há conflito. A projeção de percepções internas para fora é um mecanismo primitivo, ao
qual, por exemplo, estão sujeitas nossas percepções sensoriais, e que, assim, normalmente desempenha um papel
muito grande na determinação da forma que toma nosso mundo exterior”.
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a modernidade recente, marcada pelo seu caráter excludente e por sua incerteza existencial,

intensifica esse processo.

O homem e a mulher contemporâneos, conforme já colocado, encontram-se imersos

em uma “cultura do narcisismo” que, na realidade, transforma o consumismo e o imperativo

do  gozo  em remendos  à  serviço  das  defesas  egoicas,  tendentes  a  aplacar  a  dor  psíquica

advinda do constante receio de ser arremessado para os mais baixos extratos do tecido social.

Esse “narcisismo traumatizado” contudo, não pode conviver com a visão constante da

prova do fracasso da “modernidade líquida” em satisfazer as necessidades básicas de grandes

contingentes  de  pessoas.  Os  corpos  dos  estranhos  –  marginalizados,  loucos,  criminosos,

pessoas em situação de rua – são essa prova dolorosa, que deve ser retirada das vistas das

classes médias, sob pena de colapso da própria ordem social excludente que se construiu a

partir das ruínas do sonho civilizatório da modernidade.

O marginal,  contudo, também carrega em si o “exemplo infeccioso” ao qual Freud

(1913/1996,  p.  84)  fazia  menção,  sendo visto  pelo  autoproclamado “cidadão de  bem”,  ao

menos  em nível  inconsciente,  como “transgressor  invejado”,  ou  seja,  aquele  que,  por  sua

própria  existência,  corporifica  a  hostilidade  contra  a  civilização  e  a  ordem  social  que  é

partilhada por todos, mas recalcada.

É esse o pacto inconsciente em relação ao qual Freud parece nos alertar, demonstrando

o  modo  pelo  qual  a  figura  do  criminoso  –  ou  do  indivíduo  marginalizado  e,  portanto,

facilmente  criminalizável  –  converte-se  na  figura  do  estranho,  imbuída  de  uma  carga

significativa  de  ambivalência  emocional  e,  portanto,  com quem a  convivência  harmônica

torna-se impossível.
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O criminoso,  assim,  ainda  que  condenado  por  um furto  bagatelar  ou  por  ser  um

pequeno traficante de drogas, torna-se vítima da “ideologia do inimigo”, esmiuçada por Sá

(2010, 319-411)221.

O criminoso ou o criminalizável  são sentidos,  portanto,  no bojo de uma sociedade

excludente, como abominações, corporificações do mal e de todos os impulsos proibidos que

nossa censura esforça-se por manter sempre em um nível inconsciente222.

A figura fantasmática do criminoso, logo, constitui-se como uma tela de projeção sobre

a qual a parcela da população que se identifica subjetivamente como respeitadora da norma e

do  normal  poderá  descarregar  seus  impulsos  hostis,  clamando  por  sua  destruição,  em

detrimento da (impossível) destruição de seus próprios impulsos recalcados.

Nessa esteira, ao discorrer sobre as teorias psicanalíticas da sociedade punitiva, Salo de

Carvalho aponta para o desvelamento  desse papel  ,  desempenhado pelo sistema penal,  de

221 Sobre a  “ideologia do inimigo” vislumbrada na relação  entre a sociedade e a ação  do sistema de justiça
criminal, cf. Sá (2010, pp. 320-321): “O título 'Ideologia do inimigo' dá a entender que a ideia que se tem de
'inimigo' é uma ideia falsa, fantasiosa, subjetiva, distorcida etc. Dá a entender que o 'inimigo' é uma criação
fantasiosa, sem base científica, mas com base numa visão enviesada, parcial e pré-concebida da realidade. Caso a
'ideologia do inimigo' fosse isso, ou fosse unicamente isso, por certo seria mais fácil removê-la da cabeça das
pessoas ou combater seus deletérios reflexos nos diplomas legais e nas práticas judiciais e penitenciárias.  No
entanto, que tal ideologia é produto de duas origens, duas fontes importantes que, além de produzi-la, alimentam-
na continuamente, pelo fato de que ela é profundamente funcional: as relações sociais de dominação, exploração
e exclusão (é o que se chamará de ideologia enquanto interpretada como fato social), e as motivações e defesas,
inclusive inconscientes, relativas às forças e dinamismos internos, presentes no psiquismo dos indivíduos (é o que
se chamará de ideologia enquanto interpretada como fato psicológico)”.

222 No que diz respeito à construção demoníaca da figura do traficante de drogas, cf. Batista (2005, p. 45-46): “É
na  simbiose  dessas  duas  nomeações  que  emerge  a  figura  do  traficante:  não  tem  mãe,  pai  muito  menos,
proveniente que é das favelas, capaz de controlar o crime organizado de dentro de uma solitária bloqueada nos
confins desse Brasil profundo. O seu poder demoníaco só pode ser combatido como cruzada, suas mortes não
contam, o emparedamento em vida nas novas prisões pós-modernas são pouco diante das fantasias de horror que
provocam no imaginário do  shopping center. Essa categoria fantasmática é também totalizante: os traficantes
apresentam uma classificação única, são todos iguais, se comportam da mesma maneira em qualquer lugar da
cidade. Não têm história, não têm memória. São a reencarnação do erro e apontam as baterias da sociedade para
as favelas, revisitadas agora como o locus do mal, viveiro de monstros. A utilização dessa categoria, que migrou
da  crônica  policial  para  as  universidades,  não  é  ingênua;  ela  produz  efeitos  concretos,  políticas  criminais
mesuradas à base dos 'autos de resistência'. O Rio de Janeiro já apresentava, até junho, mais de 5.000 homicídios,
todas as pesquisas apontam para a clientela seletiva deste moinho de gastar gente do neo-liberalismo. Saudades
de Darcy Ribeiro”.
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eleição  de  “bodes  expiatórios”,  sobre  os  quais  se  torna  possível  projetar  os  conteúdos

psíquicos indesejados de uma sociedade (Carvalho, 2008, p. 201-202):

“Momento central  da interpretação psicanalítica da reação punitiva seria,  portanto, a
teoria do delinquente como bode expiatório, segundo o conceito de projeção elaborado
por Freud. O fenômeno da projeção da agressividade e do correspondente sentimento de
culpa sobre o delinquente é analisado, na literatura psicanalítica, através da imagem da
expiação,  que  carregada  pelos  sentimentos  de  culpa  da  comunidade,  é  enviada  ao
deserto. Na mesma linha Naegeli relaciona as mórbidas e sensacionalistas descrições de
crimes com a necessidade de identificar o criminoso como catalisador sobre o qual são
projetadas as mais ou menos inconscientes tendências criminosas do corpo social”. 

Sobre a projeção, como mecanismo de defesa psíquica, vale citar as considerações de

Fenichel (1981, p. 136):

“Enquanto não se demarca com nitidez a linha que separa o ego e o não-ego (o que
ocorre nos primeiros anos da infância e,  novamente,  nas psicoses),  o mecanismo do
estado do ego hedônico puro pode servir ao ego para fins defensivos. As emoções e
excitações que o ego tenta rejeitar são 'cuspidas' e, depois, sentidas como estando fora
do ego.  O impulso  ofensivo  é  percebido  na  outra  pessoa  e  não  no  próprio  ego  no
indivíduo, de modo que se pode dizer do mecanismo de defesa da projeção o mesmo
que da ansiedade e do sentimento de culpa: reações arcaicas que nas fases iniciais do
desenvolvimento ocorrem de  forma automática  vêm a  ser,  ulteriormente,  amansadas
pelo ego e usadas para os seus fins defensivos. Todavia, este mecanismo primitivo de
defesa  só  pode  ser  usado  com amplitude  se  a  função  que  tem o  ego  de  ajuizar  a
realidade estiver severamente lesada por uma regressão narcísica, assim toldando, mais
uma vez, os limites entre ego e não-ego. O fato da projeção ter a máxima importância
nas cosmologias animísticas arcaicas ajusta-se à sua índole essencialmente arcaica”.

Da definição acima, chama a atenção, para os propósitos dessa exposição, a relação

traçada por Fenichel entre a projeção, enquanto mecanismo de defesa arcaico, e a regressão

narcísica, que torna menos definidos os limites entre o ego e o ambiente, possibilitando, assim,

que os conteúdos psíquicos indesejados sejam depositados sobre o outro.

Como visto, a regressão narcísica, ainda que pela via do traumático, é característica de

nossa sociedade atual, marcada pela falsa permissividade e por um hedonismo impraticável.

Nesse sentido, parece-nos sustentável que “o reverso da moeda” dessa configuração psíquica e

social seja, justamente, um movimento de extermínio do estranho, do inimigo, daquele sobre
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quem  nosso  ego,  traumatizado  e  regredido  a  um  estágio  narcísico,  poderá  projetar  seus

próprios conteúdos hostis.

Tal  pacto  inconsciente,  contudo,  depende,  para  seu  funcionamento,  do  aparato

institucional  representado  pelo  sistema  de  justiça  e  pelas  forças  de  segurança,  que  irão

fornecer o ritual pelo qual o extermínio dos estranhos possa ser assimilado. É o sistema de

justiça  e  seu  aparato  institucional  que  permitem  que  o  extermínio  de  contingentes

populacionais  imensos  possa  se  dar  dentro  do  cânone  da  legalidade,  possibilitando  um

mortífero  alívio  psíquico  às  classes  médias  em  sua  ânsia  por  violência,  sem  que  isso

desconfigure os postulados básicos da ordem e da civilização. Constitui-se, assim, a temática

da “barbárie civilizatória”, sobre a qual nos debruçaremos a seguir.

De toda forma, antes de procedermos a uma análise mais atenta do sistema de justiça

criminal a partir da psicanálise, faz-se interessante traçar alguns encaminhamentos sobre o que

já foi dito até aqui.

Em  primeiro  lugar,  a  articulação  entre  exclusão  social,  narcisismo,  punitivismo  e

estranhamento parecem significar um convite ao psicanalista para pensar em políticas públicas

que possam, de certa forma, refrear ou atenuar esse estado de coisas.

Parece-nos  claro,  aqui,  que  a  psicanálise  aproximada  da  criminologia  possui  uma

potencialidade que supera em muito a atividade clínica. A leitura social a partir da psicanálise,

ainda que contenha seus desafios, demonstra que esse saber tem muito a acrescentar às leituras

sobre o campo político e sociológico.

A compreensão psicanalítica do punitivismo, como visto, fornece chaves teóricas que

corroboram estratégias criminológicas libertárias, como a proposta de reintegração social em

sentido crítico, aventada por Baratta (1990)223.

223 Cf. o item 4 do Cap. 2 deste trabalho.
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Com efeito, verifica-se atualmente um movimento de invisibilidade do cárcere, que se

dá por meio da interiorização dos presídios224, das restrições à entrada da comunidade e de

visitantes225,  dos  inúmeros  empecilhos  colocados  à  pesquisa  no  campo  prisional  pela

administração penitenciária. Nesse sentido, a teoria psicanalítica e a observação da realidade

social nos demonstram a urgência no desenvolvimento de técnicas e projetos de aproximação

entre  a  sociedade  livre  e  o  cárcere,  que  possam desfazer  a  sensação  de  estranhamento  e

desarticular a “ideologia do inimigo”, em contraposição a uma das diversas facetas da “guerra

contra os excluídos” que marca a modernidade recente.

Por outro lado, as contribuições psicanalíticas à compreensão das práticas punitivas

atuais permitem agregar argumentos ao diagnóstico de diversos cientistas sociais,  que vêm

demonstrando como o encarceramento em massa da pobreza constitui-se como consequência

da opção pelo neoliberalismo como ordem econômica, com o desmonte de todo um aparato de

seguridade e assistência  social  que possibilitava,  na “modernidade  sólida”,  um mínimo de

segurança existencial226.

224 Sobre a opção pela interiorização na estratégia de expansão penitenciária  no Estado de São Paulo e suas
consequências geográficas, cf. Godoi (2013).

225 Dentre as proibições arbitrárias e o tratamento degradante imposto aos visitantes, que funcionam como forma
de distanciamento do preso e de seus familiares e amigos, certamente a odiosa revista vexatória imposta como
condição à visitação merece destaque, por seu caráter evidentemente violador da dignidade humana. Já proibida
por diplomas legais em alguns Estados da Federação,  a revista vexatória continua a ser indiscriminadamente
realizada na maioria das unidades prisionais do país. Sobre essa prática, cf. Buch (2014, p. 53-54): “E então,
como se não bastasse o flagelo da espera, para adentrar na unidade, na falta de detectores de metais e scanners
corporais,  todos  precisam  passar  por  revista  íntima.  Em  salinhas  escuras,  úmidas  e  frias  devem  se  despir
totalmente, agachar sobre espelhos, tossir, tudo sob os olhos dos agentes, em sua maioria também constrangidos
mas infligidos a procurar algo irregular, como drogas e telefone. E assim, milhares de mulheres, crianças, idosos
e idosas são desrespeitados e submetidos cruelmente ao vexame e à humilhação de seus corpos e de suas almas.
Essa revista vexatória é a persistência da violação da dignidade da pessoa humana, numa prática institucional que
equivale ao estupro que hipocritamente condena-se enquanto sociedade, porém aceita-se no interior das prisões
sob qualquer insana justificativa”.

226 Nesse sentido, acerca da realidade estadunidense, mas cujas conclusões são aplicáveis ao caso brasileiro, cf.
Wacquant (2011, p. 104): “No entanto, mais do que o detalhe dos números, é a lógica profunda dessa guinada do
social para o penal que é preciso apreender. Longe de contradizer o projeto neoliberal de desregulamentação e
falência do setor público, a irresistível ascensão do Estado penal americano é como se fora o negativo disso – no
sentido de avesso mas também de revelador –, na medida em que traduz a implementação de uma política de
criminalização da miséria que é complemento indispensável da imposição do trabalho assalariado precário e sub-
remunerado como obrigação cívica, assim como o desdobramento dos programas sociais num sentido restritivo e
punitivo que lhe é concomitante. No momento de sua institucionalização na América de meados do século XIX, '
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Nesse sentido, a teoria psicanalítica, ao permear a criminologia, vai ao encontro das

vozes que propõem que há uma ligação umbilical entre o grande encarceramento e o estágio

atual do capitalismo, acrescendo a esse panorama uma compreensão mais profunda acerca do

sentimento punitivista que constitui a base de legitimidade desse sistema.

É a partir desses primeiros passos, portanto, que se espera um engajamento maior da

psicanálise  na lida  com a “questão criminal”,  para muito  além da prática  da criminologia

clínica, mas que venha a emprestar à criminologia seu acúmulo de saber sobre a subjetividade

humana e o inconsciente para possibilitar a articulação de estratégias político-criminais que,

espera-se, sejam libertárias e não legitimantes da violência institucional.

3.    O sistema penal permeado pela barbárie

Até o presente momento, pretendemos demonstrar de que forma é possível articular, a

partir  da  teoria  psicanalítica,  uma  estreita  relação  entre  a  conformação  socioeconômica

neoliberal e o punitivismo. Abordou-se a forma pela qual a instituição de uma sociedade de

consumo pôde propiciar traços psíquicos recorrentes na população brasileira e em grande parte

do mundo ocidental, fomentando o aparecimento de um narcisismo reativo e a solidificação de

um arranjo  sociopsíquico  eficiente,  no  qual  os  “estranhos”  são  produzidos  e  inocuizados,

servindo como “bodes expiatórios” para a projeção dos conteúdos abjetos de uma sociedade

traumatizada pela constante ameaça de exclusão.

a reclusão era antes de tudo um método visando o controle das populações desviantes dependentes' e os detentos,
principalmente  pobres  e  imigrantes  europeus  recém-chegados  ao  Novo Mundo.  Em nossos dias,  o  aparelho
carcerário americano desempenha um papel análogo com respeito aos grupos que se tornaram supérfluos ou
incongruentes pela dupla reestruturação da relação social e da caridade do Estado: as frações decadentes da classe
operária e os negros pobres das cidades. Ao fazer isso, ele assume um lugar central no sistema dos instrumentos
de governo da miséria, na encruzilhada do mercado de trabalho desqualificado, dos guetos urbanos e de serviços
sociais 'reformados' com vistas a apoiar a disciplina do trabalho assalariado dessocializado”.
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A  sociedade  contemporânea  desenvolveu  formas,  mais  ou  menos  cruéis,  de

inocuização dos estranhos, sendo a imputação do rótulo do criminoso, pela via do sistema

penal, apenas um desses arranjos.

Vale mencionar, contudo, a presença incontornável de estratégias como a negação227,

ou  mesmo  a  desconfirmação  existencial,  comumente  presentes  nas  tentativas  do  ego  de

administração  da  necessária  coexistência  com  os  estranhos,  mormente  com  aqueles  que,

muitas  vezes  egressos  do  sistema  penitenciário  ou  ainda  não  criminalizados  (apesar  de

extremamente vulneráveis à criminalização), vão habitar as vias públicas ou encontram como

saída a submissão às condições do subemprego.

O relato  da observação participante  de Fernando Braga  da Costa  (2004) ilustra  de

forma categórica essa afirmação. O pesquisador dedicou-se, por quase dez anos, a varrer as

vias da Cidade Universitária de São Paulo (USP), convivendo com os garis e compartilhando

com eles suas tarefas, seu uniforme e suas e condições de trabalho.

Como  resultado,  o  autor  descreve  experiências  de  “invisibilidade  e  humilhação

social”228, tornando-se comum o fato de não ser reconhecido quando se deparava com colegas

e professores. Sua presença, por diversas vezes, era simplesmente ignorada, como se o outro

sequer se desse conta de sua existência.

Costa (2004, p. 125) transcreve uma conversa com um colega de trabalho que bem

demonstra essa constatação:

227 A negação constitui mecanismo de defesa do ego identificado por Freud, definido da seguinte maneira por
Laplanche e Pontalis (2001, p. 293): “Processo pelo qual o sujeito, embora formulando um dos seus desejos,
pensamentos ou sentimentos  até  então recalcado,  continua a defender-se dele negando que lhe pertença”.  O
mecanismo de defesa da negação e a forma como aparece no discurso do paciente na clínica foram descritos por
Freud em artigo específico sobre o tema (Freud, 1925/1996).

228 Sobre a invisibilidade social e a consequente despersonalização dela decorrente, Costa relata sua sensação
após ser ignorado por diversas pessoas com quem convivia, nas dependências da USP (Costa, 2004, p. 116): “O
que brota da percepção de não aparecer para os outros é a sensação de existirmos como coisa, um esvaziamento.
Passamos a contar como se fôssemos um item paisagístico. Um poste, uma árvore, uma placa de sinalização de
trânsito, um orelhão, uma pessoa em uniforme de gari na atmosfera social: todos parecem valer a mesma coisa”.
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“Josias e eu, em outro dia, no trecho entre a Faculdade de Arquitetura e a Faculdade de
História, caminhávamos lado a lado para onde trabalhávamos. Eu empunhava o espeto
(ferramenta utilizada para catar papéis) com a ponta voltada para frente. Fui repreendido:
- Olha o espeto, que o pessoal não enxerga, não!
- Como assim, Josias?
- Quando cê vê, o pessoal já tá em cima. Eles finge que são cego, que não vê a gente.
Esses estudante acha que porque tão na frente pode fazer o que quiser.  É assim, meu
filho”.

Se, conforme coloca Bauman (2008, p. 52), em uma sociedade de consumo, a mera

aquisição de produtos de segunda mão constitui fonte de “estigma de vergonha”229, pode-se

presumir que a figura do gari, trabalhador sem prestígio social a quem incumbe o manuseio e a

coleta do lixo, assuma as feições do estranho a que se refere Freud: alguém intocável, cujo

contato gera receio ou mesmo medo e que deve ser docilizado, uniformizado e invisibilizado

para que seja possível coexistir consigo.

A negação do estranho, assim, constitui-se como uma evidente estratégia psíquica que

nos  permite  andar  pelas  ruas  sem vermos  pedintes,  crianças  em situação  de  rua,  pessoas

doentes e vulneráveis sobre as quais tropeçamos e, logo, seguimos adiante.

No  entanto,  quando  tais  arranjos  psíquicos  e  maneiras  de  subjetivação  em  uma

sociedade essencialmente excludente encontram amparo em um aparato institucional como o

sistema penal,  fornecedor  de formas e ritos para a perpetração da violência  legalizada,  tal

estado  de  coisas  parece  ter  o  condão  de  propiciar  algo  muito  próximo  do  paroxismo  da

barbárie.

O sistema penal,  com a manipulação  ideológica  arranjada  a  partir  do  punitivismo,

encontra êxito em transformar o invisível em um monstro imaginário. Aquele cuja existência

229 Nesse sentido: “Hoje em dia, raras vezes as empresas cobram os clientes pela  entrega, mas cada vez mais
adicionaram à conta uma soma pesada referente à remoção dos bens ‘duráveis’ que o aparecimento de novos e
aperfeiçoados bens também ‘duráveis’ converteu de fonte de prazer e orgulho em monstruosidade e estigma de
vergonha” (Bauman, 2008, p. 52).
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negávamos até então, sobre quem tropeçávamos nas ruas, passa a ser o inimigo, aquele que

deve ser exterminado.

Os  dados  alarmantes  já  apresentados  no  início  desse  capítulo  demonstram o  saldo

dessa  equação  mortífera.  Assistimos  impassíveis  às  políticas  de  “guerra  aos  pobres”

(fantasiada de “guerra às drogas”)230, ao encarceramento em massa e consequente colapso do

sistema  penitenciário  e  à  prática  disseminada  de  execuções  extrajudiciais,  linchamentos  e

tortura231.

Merecerá nossa atenção,  a partir  daqui,  a forma pela  qual o Estado, as instituições

públicas e toda a rede de gestão das punições ligada ao sistema penal – que envolve desde o

policiamento ostensivo até a execução das penas – colocam-se como vetores da barbárie.

Perguntar-nos-emos  se,  a  partir  da  psicanálise,  seria  possível  encontrar  formas  de

compreender  esse  aparente  paradoxo:  como  um  sistema  racionalmente  pensado  para  a

promoção  da segurança  pessoal,  sob o lema  do valor  “justiça”,  pôde converter-se em um

aparato genocida? Essa pergunta,  que parece ser a principal  questão a ser enfrentada pelo

pensamento  social  e  pela  teoria  política,  especialmente  a  partir  da  história  dos  regimes

totalitários do século XX e do nazismo, encontra no pensamento freudiano alguns elementos

bastante elucidativos.

230 Nesse sentido, cita-se Menegat (2005, p. 57-58): “A conjuntura histórica recente tem apontado, e não apenas
no Brasil,  mas como tendência mundial,  a efetivação  da guerra como um acontecimento cotidiano.  Ela tem
invadido a vida de milhões de indivíduos em tempos de paz aparente, destruindo não apenas seus bens materiais,
mas também invalidando os  laços  sociais,  devido a  uma descontinuidade  na  esfera  pública  onde as  classes
estabeleciam pactos  de regulação  para a distribuição da riqueza produzida. As formas de violência,  que vão
irrompendo o estado civil, apontam para diferentes elos que não podem ser isolados. Desde a ação da polícia nos
bairros populares da cidade, que invariavelmente resultam em mortes de jovens negros desempregados – sempre
acusados de envolvimento com esta entidade mítica chamada 'tráfico'  –, até os casos de crime financeiro de
grandes empresas, passando pelos desmontes do Estado, todos estes elementos estão presentes na efetivação da
guerra que inviabiliza a democracia e sua radicalização”.

231 Cf. o item 2 deste capítulo.
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3.1.    Ilustração: duas cenas de um genocídio

Os  dados  acerca  do  encarceramento  em  massa,  das  execuções  extrajudiciais  e  da

letalidade policial, bem como o número de mortes de pessoas em situação de prisão, fazem

com que seja possível a análise da atuação do sistema penal brasileiro – englobando a atuação

das polícias, do poder Judiciário e da acusação – a partir da categoria de genocídio.

Tratar o sistema penal brasileiro como um aparato genocida, assim, vai muito além de

um mero argumento retórico (Shimizu, 2010). A tônica genocida, aliás, é a nota distintiva que

separa o sistema penal periférico das realidades verificadas em países centrais, de modo que o

número  de  mortes  provocadas  pelos  sistemas  penais  marginais,  de  acordo  com Zaffaroni

(2001,  pp.  38-40),  é  o  elemento  mais  notório  a  propiciar  que  tais  sistemas  sejam

deslegitimados pelos próprios fatos232.

A Convenção para a prevenção e a repressão do crime de genocídio, firmada em 1948 e

aprovada e  ratificada  pelo  Brasil,  define  genocídio  como a prática  de  assassinatos,  danos

graves à integridade física ou mental ou a submissão intencional a condições de existência que

ocasionem a um grupo destruição física total ou parcial, dentre outras ações cometidas com a

intenção de destruir, no todo ou em parte, um grupo nacional, étnico, racial ou religioso233.

Ainda que a referida convenção tenha restringido as potenciais populações vítimas do

genocídio aos grupos nacional, étnico, racial e religioso,  tal diploma normativo já vinha sendo

232 Ao tratar da deslegitimação dos sistemas penais marginais pelos próprios fatos, Zaffaroni (2001, p. 39) faz
menção ao número espetacular de mortes causadas por esses sistemas, direta ou indiretamente: “O número de
mortes  causadas  por  nossos sistemas  penais,  ao  aproximar-se e,  às  vezes,  superar  o  total  de  homicídios  de
'iniciativa privada'; o já mencionado fenômeno de mortes culposas pelo trânsito e a indiferença do sistema; a
mesma  indiferença  pelos  abortos  e  pelas  mortes  por  carências  alimentares  e  essenciais;  os  processos  de
deterioração de pessoas, mobilidade e condicionamento para posterior morte violenta; a morte violenta direta nas
prisões e entre o próprio pessoal de algumas agências executivas – tudo isso torna claro que a magnitude do fato
da  morte,  que  caracteriza  o  exercício  do  poder  de  nossos  sistemas  penais,  pode  ocultar-se  das  instâncias
conscientes mediante algumas resistências e negações introjetadas. No entanto, não é possível impedir totalmente
sua captação, por mais intuitiva e defeituosa que seja, em nível de consciência ética”.
 
233 Para um estudo aprofundado sobre o conceito internacional de genocídio, cf. Jones (2011). Para comentários
dogmáticos sobre o crime de genocídio conforme tipificado pela lei brasileira, cf. Nucci (2007, pp. 583-592).
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criticado,  desde  a  sua  edição,  por  trazer  definição  dissociada  do  conceito  sociológico  de

genocídio.

A abordagem sociológica do genocídio traz conceito muito mais amplo, referindo-se o

termo às práticas que objetivem a destruição de qualquer grupo social civil. Nesse sentido,

manifesta-se Miniuci (2010, p. 302) sobre o conceito sociológico de genocídio:

“O genocídio é um processo destrutivo, uma atividade social, que envolve identificação
do inimigo, formulação do objetivo de destruição e desenvolvimento de meios para atingir
esse  objetivo.  Por  esse  aspecto,  o  genocídio  tem semelhanças  com a  guerra.  A ação
genocida é parecida com a ação da guerra;  a estrutura do genocídio é parecida com a
estrutura de uma guerra;  como uma guerra,  o genocídio pode ocorrer em larga ou em
pequena escala, mas, ao contrário de uma guerra, o inimigo do genocida não é o Estado
estrangeiro, e sim um grupo social civil, seja ele qual for”

O Conselho Econômico e Social da Organização das Nações Unidas, aliás, em parecer

sobre o conceito de genocídio prévio à redação da Convenção para a prevenção e a repressão

do crime de genocídio, entendeu ser o genocídio a negativa do direto de existir de qualquer

grupo humano, o que ficou sedimentado na Resolução n. 96 (1) da Assembléia Geral da ONU.

A restrição do conceito a grupos étnicos, nacionais, raciais ou religiosos, assim, teria sido uma

forma de evitar-se um baixo número de ratificações (idem, pp. 304-305).

Assim, ficaram de fora da proteção jurídica internacional outros grupos, de modo que o

tratado  não  faz  menção  a,  por  exemplo,  procedência  regional,  convicção  política,  estrato

sócio-econômico  e  orientação  sexual,  determinantes  que  tornam outros  grupos  igualmente

vulneráveis e passíveis de vitimização pela prática genocida.

A atribuição da qualidade de genocida aos sistemas penais periféricos não configura

qualquer exagero. O viés genocida do sistema criminal marginal decorre da seletividade da

violência penal, que se baseia em um código latente discriminatório (second code, metarregras

ou basic rules) pautado em substratos regionais, econômicos e raciais (Baratta, 2002, pp. 104-

106).
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O caráter descriminatório da ação penal constitui,  no Brasil,  fato notório. Desde as

abordagens policiais  até a condenação definitiva,  a clientela sobre a qual recai a violência

institucional é majoritariamente composta por jovens pobres, migrantes, negros e favelados

(Shecaira, 2009, pp. 274-275).

Aceitando-se que a  nova cultura de controle  do crime,  conforme já visto,  tem por

objetivo a mera inabilitação e neutralização de segmentos indesejados, sem que se apresente

qualquer  preocupação  mais  consistente  em  relação  à  garantia  dos  direitos  humanos  do

indivíduo selecionado pelo  sistema penal,  tem-se que o sistema penal  converte-se em um

aparato  genocida,  responsável  por  assassinatos  e  graves  danos  à  integridade  dos  grupos

perseguidos.

Por  certo,  a  seletividade  da violência  não é  fenômeno  que  se  constate  apenas  nos

sistemas  marginais;  o  que  justifica  a  identificação  desses  sistemas  como  genocidas  é  a

constatação dessa seletividade aliada à quantidade espetacular de mortes provocadas por eles

durante todas as etapas da persecução criminal e da execução das penas.

Como parte de uma estratégia genocida silenciosa, o Estado não divulga o número de

mortes ocorridas no interior do sistema prisional, conforme atestado pelo assessor jurídico da

Pastoral Carcerária Nacional José de Jesus Filho, em entrevista à BBC de Londres: “O sistema

penitenciário  é  opaco,  uma  organização  (não-governamental)  já  tentou  fazer  esse

levantamento, mas não conseguiu”234.

Ainda que os dados oficiais  não sejam divulgados pelos Estados ou pelo Governo

Federal com regularidade,  os dados revelados pelos relatórios da Comissão Parlamentar de

Inquérito do Sistema Penitenciário revelaram que, no ano de 2007, ocorreram cerca de 1250

mortes de detentos dentro de unidades prisionais. Trata-se de uma média de três mortes por

234 Excerto  da  notícia  “Brasil  tem a  4ª maior  população  carcerária  do  mundo e  deficit  de  200 mil  vagas”.
Disponível em <http://www.bbc.co.uk/portuguese/noticias/2012/05/120529_presos_onu_lk.shtml>. Acesso em22
de novembro de 2014.
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dia, significando que “viver na prisão, sob a custódia do Estado, é duas vezes mais perigoso

que morar na cidade mais violenta do país” (Aladio e Hartman, s.d.).

Quando se soma essa quantidade de mortes de pessoas sob a custódia do Estado  às

mortes violentas perpetradas por agentes de segurança contra civis, o número torna-se ainda

mais  espantoso.  Vale  refrisar  os  dados  já  apresentados,  oriundos  do  Fórum Brasileiro  de

Segurança Pública, que revelam que a polícia brasileira, entre 2009 e 2013, foi responsável

por 11.197 mortes, o que equivale ao assassinato de seis pessoas por dia no país235. Em sua

pesquisa sobre letalidade policial,  baseada em entrevistas de policiais militares condenados

pela prática de homicídio, Souza (2013, p. 165) conclui que seus entrevistado consideravam o

“homicídio de marginais” como “uma questão cultural na polícia”, entendendo-se estimulados

à prática de assassinatos contra pessoas que se adéquem ao estereótipo do criminoso236.

Tendo-se  em  conta  que,  de  todas  essas  mortes,  a  grande  maioria  das  vítimas  é

composta  de negros ou mulatos,  pobres,  migrantes  e  favelados,  tem-se incontestavelmente

uma  situação  de  genocídio.  As  prisões  marginais,  aliás,  afiguram-se  como  instituições  de

sequestro  peculiares,  visto  que  acumulam  a  função  disciplinar  e  o  caráter  genocida,  nos

moldes  dos  campos  de  concentração  nazistas,  onde  a  morte  do  interno  coloca-se  como

consequência – colateral ou objetivada – da atividade institucional de adestramento dos corpos

(Foucault, 2004, pp. 143-161)237.

235 Dados  divulgados  pelo  periódico  Folha  de  S.  Paulo.  Disponível  em
<http://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2014/11/1545847-em-5-anos-policia-brasileira-matou-em-medi  a-6-
pessoas-por-dia-diz-estudo.shtml>. Acesso em 13 de novembro de 2014.

236 Dentre os fatores de estímulo, dentro da corporação, à prática do extermínio, Souza (2013, p. 165) identifica a
existência, inclusive, de uma cobrança por parte do colegas no sentido de que o policial envolva-se em ocorrência
que resulte na morte do “suspeito”: “O segundo aspecto é o fato de existir uma certa cobrança entre os policiais
militares para saber se já se envolveram em ocorrências que resultaram em mortes dos alegados marginais. Um
deles, denominado Mike, relatou que se sentiu nessa situação e percebeu que tinha que praticar homicídio como
sinal de prestígio, para poder ser mais bem aceito pelo grupo. O homicídio seria uma forma de autoafirmação e
de aquisição de fama perante os demais colegas”.

237 Segundo Foucault  (2004, pp. 143-161),  as instituições de seqüestro,  tais quais  a prisão, funcionam como
dispositivos do poder disciplinar, entendido como dimensão positiva do poder, que constrói as identidades por
meio do adestramento dos corpos, ou seja, tornando os corpos dóceis. Para um panorama sobre as características
das instituições de seqüestro como dispositivos de poder disciplinar, cf. Foucault (2005b, pp. 103-126).
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Assim, do ponto de vista sociológico, não resta dúvida que as instâncias do sistema

penal brasileiro constituem um aparato genocida, tendente ao extermínio, no todo ou em parte,

dos grupos perseguidos, pautando-se em critérios étnicos, sócio-econômicos e de procedência

regional, entre outros. 

Mesmo do ponto de vista jurídico, contudo, adotando-se o conceito estrito de genocídio

estampado na Convenção para a prevenção e a repressão do crime de genocídio, vê-se que o

sistema penal brasileiro também pode ser considerado de tônica genocida, tendo-se em vista

que o substrato  étnico e  racial  tem sido a  principal  característica  procurada pelos  agentes

seletivos do sistema para a inclusão de indivíduos em suas malhas.

Adotando um corte específico na questão étnica, aliás, a pesquisa de Flauzina (2008)

desnuda de  forma  clara  o  caráter  genocida  do  sistema penal  brasileiro,  postulando  que  o

genocídio da população negra é um projeto de Estado advindo do processo de abolição da

escravatura, momento em que as instâncias penais de controle passaram assumir o papel de

contenção das demandas do contingente negro marginalizado,  convertendo seus corpos em

“corpos matáveis”. Nesse sentido (Flauzina, 2008, p. 139):

“A  apropriação  da  categoria  genocídio  para  se  retratar  a  realidade  brasileira  é
incontestavelmente devida no que se refere às práticas levadas a cabo para a eliminação
do contingente negro. Ou seja, não há o que se discutir quanto à aplicação do conceito
quando o foco está direcionado para os efeitos das ações institucionais”. 

Ressurge aqui,  assim, o aparente paradoxo consistente no fato de que o sistema de

justiça criminal, cuja apologia faz-se a partir da promessa de defesa dos bens e valores mais

caros à sociedade, consolidou-se na modernidade recente como o principal vetor da barbárie,

promovendo um genocídio não divulgado.

A psicanálise, acostumada aos paradoxos e à ambivalência – eis que a racionalidade

não  vige  no  campo  inconsciente  –,  parece  ter  respostas  em potencial  que  nos  permitam

compreender essa contradição.
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O caráter paterno da lei e do Estado é apontado por Goodrich (1997) como uma das

principais temáticas possíveis na aproximação entre o direito e a psicanálise. O autor identifica

na relação entre o sujeito e a autoridade institucional ou a norma a ambivalência emocional

que fundamenta a relação entre pai e filho. Assim, segundo Goodrich (1997, p. 10), “no nível

institucional,  a  imagem da autoridade,  a  efígie  do poder  social  ou a  representação de um

pertencimento comum são objeto não apenas de medo, mas também de fascinação e amor”238.

Nas situações em que o Estado atua como agente traumático, no entanto, impondo aos

sujeitos uma recusa completa e agindo com uma violência indizível, a sua imagem paterna

funde-se à reminiscência da violência humanizante.  Por trás da imagem paterna do Estado

surge o terror do pai da horda239. 

Em sua  carta  a  Einstein  sobre  a  guerra,  Freud  (1933/1996)  reconhece  que,  muito

embora direito e violência sejam vistos comumente como antíteses, “é fácil mostrar que um se

desenvolveu da outra” (idem, p. 198). Se a lei e o Estado de Direito desenvolveram-se como

formas reativas à violência, é fato que, a partir do mito fundante do pai da horda, a violência

sempre estará subjacente à lei240.

238 Tradução livre do autor. Pellegrino (1983) identifica a relação entre o lugar da função paterna e a introjeção da
lei ao analisar a questão da violência no Brasil, a qual ele atribui a uma ruptura do pacto social: “A ruptura com o
pacto social, em virtude de sociopatia grave – como é o caso brasileiro -- pode implicar a ruptura, ao nível do
inconsciente, com o pacto edípico. Não nos esqueçamos que o pai é o primeiro e fundamental representante, junto
à criança,  da Lei  da Cultura.  Se ocorre,  por retroação  uma tal  ruptura,  fica  destruído, no mundo interno,  o
significante paterno, o Nome do Pai, e em consequência o lugar da lei. Um tal desastre psíquico vai implicar o
rompimento da barreira que impedia – em nome da Lei – a emergência dos impulsos delinquenciais pré-edipicos.
Assistimos a uma verdadeira volta ao recalcado. Tudo aquilo que ficou reprimido – ou suprimido – em nome do
pacto com o pai, vem à tona, sob forma de conduta delinquente e anti-social”.

239 O mito freudiano do pai da horda, constante do ensaio “O retorno do totemismo na infância”, que compõe
“Totem e tabu” (Freud, 1913/1996), foi analisado neste trabalho no primeiro capítulo, no item 2.3.

240 No âmbito da filosofia do direito, não é inédita essa idéia segundo a qual a relação entre Estado e violência é
essencialmente ambivalente, na medida em que o direito tem a função de, avocando para si a violência, reprimir
pela força, em última instância, as violências disseminadas no corpo social. Nesse sentido, por exemplo, cita-se
trecho de obra de Derrida (2010, pp. 127-128), em que ele trabalha sobre as concepções de Benjamin sobre a
relação  entre direito  e  violência:  “Com efeito,  o  que Benjamin chama de ‘dialética  dos autos  e  baixos’,  na
violência fundadora ou conservadora do direito, constitui uma oscilação na qual a violência conservadora deve
exercer constantemente a ‘repressão contra as violências hostis’. Ora, essa repressão – e o direito, a instituição
jurídica é essencialmente repressiva, desse ponto de vista – não cessa de enfraquecer a violência fundadora que
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Assim, por trás da função paterna de guarda da lei, encontra-se a reminiscência da face

terrível do pai da horda.

Essa  face  do  Estado  já  havia  sido  detectada  por  Freud nas  formulações  acerca  da

neurose de guerra (Freud, 1920/1996). Na situação de guerra, segundo Endo (2005, p. 119), o

Estado assume contornos de pai da horda, atualizando o terror de alhures e propiciando que a

violência, a força e o ódio voltem a ocupar um lugar central, onde antes figurava a linguagem.

Nas palavras do autor: “Com mão de ferro, o Estado, por sua vez, abdica de todas as suas

obrigações e deveres e ressurge como tirano, como pai da horda, pondo abaixo os mecanismos

que mantinham os filhos em relativa paz”.

Desse modo, conforme o exposto, é no estado de guerra que essa violência traumática

vem à tona, retirando das normas qualquer significado. Essa configuração não é muito distante

da “guerra contra os criminosos” levada a cabo pelo Estado que, no caso brasileiro e marginal,

põe em funcionamento seu sistema penal como aparato genocida. Poucos exemplos parecem

mais claros que o sistema penal brasileiro quando se quer demonstrar a potencialidade do

Estado de tornar-se um agente traumático. 

A fim de proceder-se a uma análise detida da forma pela qual os diversos atores do

sistema de justiça criminal articulam-se, tendo como resultado a promoção da barbárie, optou-

se pela análise de dois casos recentes da história brasileira: o “massacre do Carandiru” e os

“crimes de maio de 2006”.

ela representa. Ela se destrói, portanto, por ela mesma, no curso desse ciclo. Pois aqui Benjamin reconhece, de
certo modo e implicitamente, aquela lei de iterabilidade que faz com que a violência fundadora esteja sempre
representada numa violência conservadora, que repete sempre a tradição de sua origem e que só conserva, enfim,
uma fundação destinada primeiramente a ser repetida,  conservada, reinstituída. Benjamin diz que a violência
fundadora é ‘representada’ (repräsentiert) na violência conservadora”.
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O  “massacre  do  Carandiru”,  ocorrido  em  2  de  outubro  de  1992,  consistiu  no

assassinato,  por  agentes  da  Polícia  Militar,  de  111  presos,  durante  incursão  na  Casa  de

Detenção de São Paulo. 

Os  “crimes  de  maio”,  ocorridos  especialmente  entre  12  e  20  de  maio  de  2006,

consistiram em episódio no qual houve denúncias acerca da participação de policiais militares

e grupos de extermínio ligados à PM em 388 assassinatos, no Estado de São Paulo,  sendo

todas as investigações arquivadas.

Segundo Sabadell (2013, p. 168), o estudo de caso (“case study”) constitui um método

de pesquisa pouco utilizado na sociologia jurídica.  Seu interesse,  contudo, concentra-se na

possibilidade  de  uma abordagem científica  de casos  ou episódios  singulares,  seja  por  sua

exemplaridade, seja por constituírem casos extremos241.

Nos episódios eleitos, ambas as potencialidades desse método encontram-se presentes.

Os  massacres  que  iremos  abordar  são,  simultaneamente,  casos  extremos  (envolvendo  o

assassinato  de  centenas  de  pessoas  pelo  Estado,  em  curtos  períodos),  bem  como  casos

paradigmáticos, pois demonstram o modo de atuação do sistema criminal, com a articulação

orquestrada de seus diversos atores, em seu objetivo de extermínio da pobreza, escondido por

trás da “guerra ao crime”.

A ideia de que “casos limite” possam tornar-se paradigmáticos acerca da atuação de

um sistema, com efeito, é motivo de preocupação, tendo-se em vista indicar que o modo de

atuação cotidiana do sistema penal confunde-se com seu limite, entendido aqui como limite da

barbárie.

241 Sobre o método de “estudo de caso” e sua aplicação na sociologia do direito, cita-se Sabadell (2013, p. 168):
“O  estudo  de  caso  (case  study)  é  pouco  utilizado  na  sociologia  jurídica.  Aqui  o  pesquisador  estuda
detalhadamente um caso individual, que apresenta um interesse particular, seja porque é considerado exemplar
(isto é, representativo de muitos outros casos parecidos), ou porque é considerado extremo (isto é, indicativo de
uma situação 'limite'). (…) Esclarecemos que o estudo de caso não deve se referir necessariamente a uma pessoa
ou a um restrito grupo de pessoas. Basta que se dedique ao estudo de um caso particular”.
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De toda sorte, ainda que a realidade brasileira seja profícua na produção de massacres

de pobres e marginalizados242, os dois casos escolhidos assemelham-se por sua repercussão,

pelo grande número de vítimas e por demonstrarem, de forma quase didática, o modo pelo

qual os diversos membros e órgãos do sistema de justiça atuam de forma articulada e eficiente

na produção e na sufocação das consequências legais do genocídio, a revelar a forma pela qual

o Judiciário, o Ministério Público e as polícias atuam ideologicamente em conjunto, em um

pacto mais ou menos consciente que produz a barbárie como resultado. Assim, torna-se muito

difícil  a distinção entre os âmbitos da legalidade e da ilegalidade nesses casos, estando-se

diante do cumprimento ilegal da lei, emanado por órgãos constitucionalmente legitimados à

defesa dos direitos.

Por fim, vale notar que ambos os casos – e suas insuficientes respostas institucionais –

são posteriores à democratização formal do Brasil e à promulgação da “Constituição cidadã”,

de 1988. Demonstram, assim, que a barbárie provocada pelo direito penal e por sua aplicação

tem muito pouco a ver com a forma de Estado ou com as opções políticas do legislador.

242 A democracia formal brasileira vem sendo chamada de “democracia dos massacres” por setores do movimento
social que atuam de forma próxima às mazelas do sistema penal. Vale transcrever trecho de manifesto da Rede 2
de Outubro, intitulado “Os massacres de ontem... os massacres de hoje...”, no qual são relembrados diversos
massacres da história recente no Brasil, todos praticados por forças de  segurança ligadas ao sistema de justiça
criminal: “Para além de todas as atrocidades cometidas durante a Ditadura Civil-Militar, o povo brasileiro se viu
acuado por centenas de massacres perpetrados em plena época dita democrática: logo depois da promulgação da
Constituição (Cidadã?) de 1988, pouco antes do Massacre do Carandiru, mães, pais, familiares e amig@s das
vítimas sofreram com as Chacinas de Acari (1990) e a de Matupá (1991); depois do Massacre do Carandiru
(1992), o sofrimento seguiu com as execuções ocorridas nas Chacinas da Candelária e de Vigário Geral (1993),
do Alto da Bondade (1994), de Corumbiara (1995), de Eldorado dos Carajás (1996), de São Gonçalo e da Favela
Naval (1997), de Alhandra e do Maracanã (1998), da Cavalaria e da Vila Prudente (1999), de Jacareí (2000), de
Caraguatatuba (2001), da Castelinho, do Jd. Presidente Dutra e de Urso Branco (2002), do Amarelinho, Via Show
e do Borel (2003), de Unaí, do Caju, da Praça da Sé e de Felisburgo (2004), a Chacina da Baixada Fluminense
(2005),  os  Crimes  de  Maio  (2006),  do  Complexo do  Alemão (2007),  do  Morro  da  Providência  (2008),  de
Canabrava (2009), a Chacina de Vitória da Conquista e os Crimes de Abril na Baixada Santista (2010), a Chacina
da  Praia  Grande  (2011),  Massacre  do  Pinheirinho,  de  Saramandaia,  os  Crimes  de  Junho,  Julho,  Agosto  e
Setembro (2012)… O sangue vertido em todas essas chacinas escorre da mesma classe social, da mesma cor, da
mesma faixa etária: ao longo de 10 anos (1998 a 2008), a cada três assassinatos, dois foram de negr@s, em sua
esmagadora  maioria  jovens  pobres  do  sexo  masculino,  entre  15  e  24  anos”.  Disponível  em
<http://coletivodar.org/2012/09/aos-20-anos-do-massacre-do-carandiru-rede-lanca-manifesto-pelo-fim-dos-
massacres/>. Acesso em 24 de novembro de 2014.
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Ambos os episódios mostram que o funcionamento das instituições não se resume ao

cumprimento  objetivo  da  lei,  mas  carrega  em si,  de  modo  intrínseco,  a  ambivalência  e  a

barbárie, incrustadas estruturalmente no sistema penal, quer seja de um Estado pretensamente

democrático,  quer  seja  em  um  autoproclamado  “regime  de  exceção”.  As  duas  cenas  do

genocídio  sobre  a  qual  nos  debruçaremos  a  seguir  demonstram que  a  barbárie  penetra  o

sistema penal, de modo que a própria aceitação de uma justiça criminal traz em si o signo da

exceção em permanência.

3.1.1.    Primeira Cena: massacre do Carandiru – outubro de 1992243

A psicologia  do  testemunho  tem  se  debruçado  sobre  a  vergonha  relatada  pelos

sobreviventes de situações extremas. O contato com o “sem sentido”, muitas vezes, parece

fazer surgir nas testemunhas sobreviventes a vergonha de terem ficado vivos. Resumidos em

seu  psiquismo  à  pulsão  de  sobrevivência  frente  à  violência  inominável,  parece  surgir  a

vergonha como consequência do retorno à posição de sujeito ético, passada a circunstância

objetiva que produziu o trauma.

Nesse sentido, manifesta-se Endo (2011, p. 99) sobre a vergonha relatada por Primo

Levi em seu testemunho de Auschwitz:

“A vergonha então, nesse caso, seria um sentimento decorrente da reconstrução de uma
ética  forjada  das  ruínas  das  experiências  liminares,  onde quase  tudo soçobra  no sem
sentido e onde todo sentido é absorvido pela pulsão de sobrevivência e os imperativos da
necessidade. A vergonha sentida por Primo Levi é,  portanto, ressurgência da ética em
meio ao esvaziamento ativo e à nadificação”

As situações traumáticas reduzem o sujeito ao ponto limítrofe entre o humano e o não-

humano, no qual é descabida a ética para aquele que escolhe a sobrevivência.  A vergonha

consequente, talvez, seja um elemento crucial para que se entenda a escassez de testemunhos

243 A análise do “massacre do Carandiru” e dos “crimes de maio de 2006” foi elaborada juntamente com a 
professora Ana Gabriela Mendes Braga, a quem agradeço especialmente pelo auxílio nessas reflexões.
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que nos permitam ter a dimensão do horror, seja dos massacres produzidos pelo nazismo, seja

dos massacres produzidos pelo aparato policial na realidade nacional.

No que toca ao massacre do Carandiru, esses elementos apontados pelas análises de

testemunhos  de  situações  extremas  aparecem  na  fala  de  André  Du  Rap,  um dos  poucos

sobreviventes que encontrou no testemunho uma via para a elaboração do trauma244 (Zeni,

2002, p. 23):

“Conseguimos descer do quinto pro quarto andar. Na gaiola do quarto, espancaram a
gente de novo. Pontapé, chute, tapa. Na hora eu nem sentia dor, fiquei anestesiado com
aquilo tudo. Traumatizado. O Batatinha, um companheiro que também sobreviveu, um
PM encravou uma peixeira na perna dele, na coxa. Varou do outro lado. Aquela faca
ficou cravada e ele teve que correr com a faca na perna. A gente foi correndo, descendo
de um andar  pro outro,  tentando escapar  das  balas  e  das  porradas.  Do terceiro  pro
segundo andar,  a cena era horrorizante:  aquele monte de gente caída,  e você ali em
pânico. No segundo andar, numa distração deles, a gente se jogou no meio dos corpos
que estavam ali no corredor. Foi a única alternativa”.

Ao  relatar  como  pôde  permanecer  vivo,  André  afirma  ter-se  fingido  de  morto,

escondido-se em meio aos cadáveres de seus companheiros,  acrescentando que essa foi “a

única  alternativa”.  Mais  adiante,  a  testemunha  lamenta  que  a  maioria  dos  mortos  fossem

pessoas “com bons antecedentes, esperando julgamento, nem condenação tinham” (idem, p.

26). Em vários pontos de seu relato, assim, André parece, por um lado, justificar sua própria

sobrevivência,  cotejando-a com as  mortes  de outros  indivíduos que,  ao que se infere,  por

serem  primários  e  de  bons  antecedentes,  talvez  merecessem  mais  a  sobrevivência  que  a

testemunha que, por sorte ou covardia, sobreviveu.

A  vergonha,  assim,  parece  ser  uma  forma  clara  de  persistência  do  traumático,

juntamente com a compulsão a repeti-lo em sonhos e pensamentos:

244 Outro sobrevivente do massacre que pôde testemunhar sobre o vivido, por meio do livro “Paraíso Carandiru”,
foi Sidney Sales (2007). Na obra, ele relata seu período de prisão, sua sobrevivência ao massacre e sua conversão
à religião cristã.  Sobre suas memórias acerca do dia do massacre,  ele relembra que foi coagido a ajudar os
policiais a carregar os corpos de seus colegas, antes que a imprensa pudesse captar imagens dos mortos ( idem, p.
53): “Algumas pessoas, que literalmente jogávamos nos carros do IML, ainda estavam vivas, respirando; algumas
piscavam os olhos e, em agonia, rangiam, urravam, bramiam; e outros sussurravam gemidos; e nós, para não
sermos feitos cativos psicológica e sentimentalmente, jogávamos outros corpos por cima rapidamente”.
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“Ninguém  nunca  vai  tirar  isso  da  minha  mente.  Tem  companheiros  que  ficaram
traumatizados, não gostam nem de lembrar. Eu mesmo, até hoje eu tenho pesadelos com
isso. Às vezes eu me vejo naquele dia, lembro de como começou...” (idem, pp. 25-26)

Relatos como esse fazem ver de forma pungente o quanto as estratégias oficiais  de

esquecimento dos atos de barbárie perpetrados pelo próprio aparato estatal afiguram-se como

uma manobra  perversa,  voltada ao silenciamento  das  testemunhas,  que terão,  então,  de se

haver  com o trauma e  a  vergonha em situação  de  isolamento.  Os massacres  remanescem

apenas nas subjetividades dos sobreviventes e seus familiares e amigos, enquanto o aparato

institucional tenta convencer a opinião pública de que “o [massacre do] Carandiru é coisa do

passado”245.

Na  contramão  da  postura  dos  órgãos  oficiais,  que  aderem  ao  “paradigma  do

esquecimento”, parece-nos de todo pertinente a reconstrução do contexto sócio-político que

permitiu  que  se  chegasse  ao  massacre,  o  que  pode  ser  uma  via  para  que  se  comece  a

compreender de que modo o Estado tem produzido tais eventos traumáticos.

Ao lançar-se uma visão retrospectiva sobre a política penitenciária paulista, tomando-

se como marco os anos anteriores ao massacre,  percebe-se que essa tragédia revela  muito

245 Em novembro de 2011, o então Secretário de Segurança Pública paulista, Antonio Ferreira Pinto, em entrevista
à Folha de São Paulo, acerca da escolha do novo comandante da ROTA,  o tenente-coronel Salvador Modesto
Madia, que figura como réu no processo pelas 111 mortes no massacre do Carandiru, declarou o seguinte:  "O
[massacre do] Carandiru é coisa do passado. Não podemos julgar alguém por algo que aconteceu há quase 20
anos e ainda depende de decisão da Justiça. Isso não tem nada a ver com a realidade hoje".  (Folha de São Paulo,
Cotidiano, 23 de novembro de 2011). 
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sobre  o  processo  incompleto  de  redemocratização  brasileiro246 e,  sobretudo,  sobre  a

permeabilidade de nosso sistema jurídico pretensamente democrático à barbárie. 

O massacre do Carandiru, assim, enxergado em perspectiva, pode ser entendido como o

paroxismo  da  violência,  provocado  pela  persistência  dos  valores  autoritários  no  seio  das

instituições  formalmente  democráticas.  Segundo Teixeira  (2006,  p.  168),  o  massacre  foi  o

ápice da política  de intolerância  implantada  no sistema prisional,  que surgiu  como reação

autoritária à política de humanização dos presídios que vinha sendo pensada, nos anos 80,

como forma de implantação dos valores da redemocratização no sistema carcerário.

Após quase duas décadas sob o regime de exceção civil-militar, os anos 80 ficaram

conhecidos como o período de redemocratização do país. André Franco Montoro, empossado

como  governador  de  São  Paulo  em  1983,  nomeou  o  advogado  e   defensor  dos  direitos

humanos  José  Carlos  Dias  como  Secretário  da  Justiça.  Nos  seus  três  anos  de  gestão  da

Secretaria da Justiça (1983- 1987), sua atuação foi no sentido de melhorar as condições dos

presídios,  assegurar os direitos básicos dos sentenciados e criar  mecanismos para que eles

pudessem  exercer  efetivamente  o  papel  de  sujeitos  de  sua  Execução.  As  medidas

implementadas pelo então Secretário compuseram a então chamada “política de humanização

dos presídios”247.

246 De acordo com Zaverucha (2010, pp. 43-45), a peculiaridade da transição democrática pátria encontra-se em
seu caráter eminentemente negociado, consistindo em um processo que evitou ao máximo o afloramento de uma
ruptura. O lema militar que pregava uma abertura “lenta, segura e gradual” ilustra bem tal característica. O autor
faz referência ao acordo secreto, confirmado por Paulo Maluf, celebrado entre Tancredo Neves e o então ministro
do Exército, general Walter Pires. Dentre os termos dessa negociação, o autor cita o veto dos militares à formação
de  uma  Assembléia  Nacional  Constituinte,  exigindo  que  a  nova  Constituição  fosse  elaborada  pelo  próprio
Congresso Nacional já existente (idem, p. 44). Nessa esteira, pode-se dizer que o caráter negociado da transição
democrática teve dois resultados principais: i) a abertura de espaços de convivência das práticas autoritárias nas
instituições  pretensamente  democráticas;  ii)  o  “paradigma  do  esquecimento”  como  marco  no  processo  de
transição, impedindo a implantação de uma “justiça de transição”, nos moldes do que ocorrera em outros países
latino-americanos.

247 Acerca da política penitenciária paulista, ver a reflexão proposta em trabalhos anteriores: Braga (2013, pp. 73-
87) e Shimizu (2010, pp. 131-135). 



262

Além de lutar pela efetivação de garantias individuais, tais como assistência jurídica,

ampliação de vagas no sistema e visita íntima nos presídios masculinos, Dias foi o responsável

pela criação das Comissões de Solidariedade. As Comissões eram formadas por presos eleitos

por  voto  direto  e  secreto  de  seus  pares,  o  que,  na  visão  de  Teixeira  (2009,  pp.  79-80),

representou uma experiência única de participação política dos presos.

Tais medidas criavam reais possibilidades de diálogo entre as autoridades e a massa

carcerária. A abertura de um canal pelo qual os presos poderiam tecer críticas à morosidade e

cobrar  respostas  do  Judiciário,  contudo,  levou  a  uma  reação  veemente  por  parte  de

magistrados e membros de Ministério Público, que passaram a acusar a política implementada

por José Carlos Dias como ineficiente e conivente com a criminalidade (Góes, 2009, pp. 53-

55)248. 

Nesse sentido, teve proeminência a figura do juiz corregedor dos presídios Haroldo

Pinto da Luz Sobrinho, ligado a uma concepção autoritária de política carcerária, que passou a

atribuir à política de humanização, por meio do acesso a jornais de grande circulação e da

instauração  de  sindicância,  a  culpa  pela  formação  de  uma  suposta  organização  criminosa

chamada Serpentes Negras, surgida no interior de presídios paulistas.

Segundo  o  juiz,  as  Comissões  de  Solidariedade  teriam  funcionado  como  foco

irradiador  do grupo (idem,  pp.  56-61).  A facção “Serpentes  Negras” teria  sido a  primeira

facção criminosa do Estado de São Paulo. Não há, contudo, certeza de que sua existência não

tenha sido forjada pelos opositores da política de humanização dos presídios. As sindicâncias

instauradas não lograram êxito em comprovar a existência do grupo (Teixeira, 2009, p. 101). 

248De acordo com Sykes (2007), a sociedade espera que os Administradores detenham o controle total sobre as
prisões, porém, essa exigência é paradoxal ao próprio funcionamento do sistema. O paradoxo está no fato de que
a ordem maior do presídio é assegurada às custas de permitir algumas violações à norma. A incapacidade de
coibir que os presos quebrem algumas regras do sistema não é uma falha temporária, mas é própria do sistema
social da prisão (idem, p.62). 
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A consequência da oposição ferrenha à política de humanização adveio com a eleição

de Orestes Quércia como governador do Estado e com a adoção de medidas autoritárias no que

tange à questão penitenciária. A eleição de Quércia, que fora vice-governador durante a gestão

Montoro, teve como uma de suas plataformas o lançamento de um “pacote de segurança”,

incluindo  medidas  duras  de  tratamento  dos  presos  e  a  extinção  das  Comissões  de

Solidariedade.  Tal  ideologia  teve  como  ápice  o  massacre  do  Carandiru,  em  1992,  já  no

governo de Luiz Antônio Fleury Filho (Teixeira, 2009, p. 168).

À  primeira  vista,  causa  perplexidade  que  a  grande  resistência  à  política  de

humanização, que culminou no massacre,  tenha vindo justamente do Poder Judiciário e do

Ministério Público, instituições civis que, ao menos formalmente, deveriam ser os baluartes

para a cristalização dos valores democráticos e para a construção de uma cultura de respeito

aos direitos humanos, em contraponto ao período autoritário.

Tal perplexidade, contudo, cede a uma análise mais profunda, quando se percebe que a

evitação de uma justiça de transição, corolário do caráter negociado da formal democracia

brasileira,  teve  como  consequência  a  permanência  de  um  sem  número  de  espaços  nas

instituições  constitucionais  para  aquilo  que  aqueles  que  lutaram  pela  democracia

convencionaram chamar  de  “entulho autoritário”.  Mais  que  uma mera  distorção  no nosso

sistema  democrático,  percebe-se  que  tais  fatos  demonstram  que  o  “entulho  autoritário”

constituiu nada menos que as bases para a construção do sistema pretensamente democrático

brasileiro249.

No que tange ao Poder Judiciário, o caráter colaboracionista dos juízes em relação ao

regime militar é apontado por Pereira (2010, p. 142):

249 No âmbito do ensino jurídico, por exemplo, nada parece ser mais sintomático dessa ausência de ruptura com a
ditadura civil-militar que o fato de que, até 2004, o professor regente da disciplina Direitos Fundamentais da
Faculdade de Direito da USP, a mais tradicional escola de direito do Brasil, houvesse sido o Doutor Manoel
Gonçalves Ferreira Filho, Ministro da Justiça durante o Governo de Garrastazu Medici.
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“A retórica do regime era ‘revolucionária’, mas suas ações na esfera legal foram graduais,
cumulativas  e  conservadoras.  Mesmo depois  de  ter  evoluído  para  uma  ditadura  mais
severa,  e de ter decretado o draconiano AI-5, o regime jamais rompeu relações com o
Judiciário civil. Um consenso amplo, firmado entre as elites militares e judiciárias, com
relação à maneira correta de organizar a repressão perdurou durante todo o regime. A
expressão  institucional  desse  consenso  foi  o  tribunal  militar,  o  local  onde  os  civis
acusados  de  transgressões  da  lei  de  segurança  nacional  eram processados.  O tribunal
militar brasileiro era uma instituição híbrida, implicando altos níveis de colaboração entre
civis e militares”

As auditorias militares, responsáveis pelo julgamento dos crimes de militares contra

civis durante o período ditatorial e pelos crimes de civis que infringissem a Lei de Segurança

Nacional, eram compostas por quaro oficiais militares e um juiz togado civil, sendo este o

único estável na auditoria, eis que os militares funcionavam como auditores por períodos de

três  meses250.  Assim,  a  colaboração  entre  juízes  civis  e  elites  militares  favorecia  que  o

Judiciário não afirmasse direitos contrários ao regime autoritário (idem, pp. 127-128).

Sobre a atuação dessa “Justiça colaboracionista”, manifesta-se Pereira (idem, p. 127):

“Todos  os  juízes  participantes  do  processo  costumavam  acobertar  as  torturas
sistematicamente praticadas contra os presos, e é provável que fossem exonerados se não
o  fizessem.  Embora,  em  alguns  casos  ocorridos  em  fins  da  década  de  1970,  tenha
acontecido de juízes absolverem os réus com base em alegações de tortura, isso nunca
ocorreu  no  período de  1968 a  1974,  o  auge  da  linha-dura,  quando juiz  algum pediu
investigações sobre os relatos de tortura”.

Note-se que os juízes togados que compunham tal Justiça colaboracionista eram juízes

integrantes ou provenientes da justiça comum. Conforme atesta Rosa (2004):

“Nos demais Estados-membros da Federação, alguns adotam o critério de promoção, ou
seja,  o Juiz-Auditor é  o integrante  do Poder Judiciário Estadual  promovido para  atuar
junto  a  Auditoria  Militar,  que  corresponde  a  uma  Vara  Criminal,  representando  a  1ª

250 Sobre o procedimento criminal nas auditorias militares após a edição do AI-2, cf. Alves (2009, p. 45): “Após a
edição do AI-2, em 27 de outubro de 1965, como já foi mencionado, foi transferida para a Justiça Militar a
competência de julgar civis e militares acusados de atentarem contra a Segurança Nacional. Os inquéritos, cujo
objetivo era a apuração de um crime e sua autoria, eram formados em quartéis do Exército, Polícia Federal,
DOPS e posteriormente nos DOI-CODIs. Após a sua conclusão, o inquérito era remetido para a Auditoria Militar
da Circunscrição Judiciária Militar onde ocorreu o fato, que o despachava para parecer do Ministério Público
Militar,  onde  o  promotor  poderia  oferecer  a  denúncia,  solicitar  diligências  ou  opinar  pelo  arquivamento.  O
processo iniciava com o recebimento da denúncia pelo juiz-auditor que citava o acusado e extinguia-se com a
prolação da sentença irrecorrível no STM ou STF”.
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instância desta Justiça Especializada. Existem Estados que seguindo a Lei de Organização
Judiciária de Minas Gerais, São Paulo e Rio Grande do Sul, fazem concurso próprio para
o provimento do cargo de Juiz-Auditor”.

Assim,  no Estado de São Paulo,  onde atualmente há previsão de concurso público

específico para o ingresso na carreira de juiz militar estadual, durante o período da ditadura,

tal cargo era ocupado por integrantes da justiça comum, subordinados ao Tribunal de Justiça

do Estado.

Logo,  chega-se  à  conclusão de  que  os  juízes  civis  que,  durante  o  período  militar,

chegaram a um acordo com as elites militares “com relação à maneira correta de organizar a

repressão” (Pereira, 2010, p. 142), são os mesmo que continuaram a preencher os quadros do

sistema judiciário estadual, embebidos, por certo, da mesma cultura antidemocrática com a

qual conduziram seu fazer profissional durante as décadas da ditadura.

O  caráter  negociado  da  transição  democrática  brasileira  impediu  que  aqui  se

repetissem  os  expurgos  judiciários  que  compuseram  elemento  importante  da  justiça

transicional  na  Argentina  e,  em  menor  grau,  no  Chile,  de  modo  que,  no  Brasil,  Pereira

considera  que  “a  capacidade  das  elites  judiciária  e  militar  de  evitar  a  perda  de  suas

prerrogativas após o fim do regime militar” foi máxima (idem, pp. 239-240)251.

Nessa esteira, parece ter ficado claro que a postura de coibir uma verdadeira justiça de

transição  e  de  optar  por  “passar  uma  borracha”  nas  décadas  de  repressão  teve  como

consequência  a  permanência  dos  valores  e  das  práticas  do regime  autoritário  no  seio das

251 Ao contrário das imposições básicas de uma justiça transicional, que incluem “afastar os criminosos de órgãos
relacionados ao exercício da lei  e  de outras  posições de autoridade” (Mezarobba,  2010, p.  109),  a transição
negociada  brasileira  optou pela tática  que se corporificou  na edição  da Lei  de Anistia,  festejada  como uma
conquista pelos perseguidos políticos, mas que, por outro lado, foi interpretada como um “salvo-conduto” que
impedia a responsabilização dos autores e partícipes  de crimes contra a humanidade cometidos pelos órgãos
oficiais. Nesse sentido, manifesta-se Mezarobba (idem,  p. 118):  “O aspecto mais evidente da manutenção do
passado no presente é a permanência em vigor da Lei de Anistia e o tom adquirido pelo debate cada vez que se
cogita uma reflexão mais aprofundada de seu escopo. Ao insistir na vigência da interpretação de uma lei que
impede a investigação de graves violações de direitos humanos e crimes cometidos contra a humanidade (...)
perpetuando,  dessa forma,  a  impunidade,  e  violando o Pacto Internacional  de Direitos  Civis e  Políticos  e  a
Convenção Americana sobre Direitos Humanos, o que mais o Estado brasileiro pode sinalizar, além de seu pouco
apreço pelo Estado de direito e pela própria democracia?”
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instituições  civis,  gerando  um  continuum miliar-civil  e  instaurando  uma  democracia

meramente nominativa no Brasil.

Assim, a partir dessas colocações, parece construir-se uma sólida hipótese quanto a por

que a alteração da competência para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida praticados

por  militares  contra  civis,  a  partir  de  1996,  em pouco  ou  nada  alterou  o  resultados  das

investigações e dos julgamentos.

A Lei  Federal  nº  9.299/1996,  batizada  como Lei  Helio Bicudo,  dado o esforço do

jurista em sua elaboração e em seu trâmite, teve como antecedente justamente a iminência de

que o julgamento dos crimes cometidos no massacre do Carandiru fossem, sob a competência

da Justiça Militar, tratados de forma corporativista, impedindo-se a responsabilização pelos

homicídios praticados.

A alteração da competência acabou por ser elevada à hierarquia constitucional, com a

Emenda nº  45/2004 que,  alterando a redação do artigo 125, parágrafo 4º,  da Constituição

Federal,  passou a  prever  a  competência  do Júri  nos  julgamentos  que envolvessem crimes

dolosos  contra  a  vida  praticados  por  militar  contra  civil.  A  alteração  de  competência

propiciada pela Lei Hélio Bicudo e confirmada por emenda constitucional, assim, fez com a

que se deslocasse a competência para o processamento dos delitos do massacre do Carandiru

para a Justiça comum.

Ocorre que, a partir das constatações feitas anteriormente, o resultado da atuação da

Justiça comum na responsabilização pelo massacre tem sido, no mínimo, decepcionante para

aqueles que esperavam ver na justiça civil um contraponto ao corporativismo e à manutenção

dos valores da ditadura que vislumbravam na Justiça Militar:

“Catorze  anos  depois  dos  fatos,  só  o  coronel  Ubiratan  Guimarães  foi  submetido  a
julgamento pela Justiça. Em 30 de junho de 2001 foi condenado por um Júri Popular,
presidido pela juíza Maria Cristina Cotofre, a uma pena de 632 anos de reclusão como
responsável  por  102  mortes  e  absolvido  por  outras  nove,  que  foram  praticadas  por
perfurações no corpo das vítimas por armas brancas, e atribuídas aos presos.
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Em 15 de fevereiro de 2006, o Tribunal de Justiça de São Paulo julgou o recurso do
coronel Ubiratan Guimarães e o inocentou por 20 votos a dois. Foi uma decisão inédita,
onde  os  desembargadores  votaram  contra  o  relator  Mohamed  Amaro,  que  pedia  a
reafirmação da pena de 632 anos imposta pelo Segundo Tribunal do Júri em primeira
instância.  Os desembargadores  entenderam que o coronel  Ubiratan apenas exercia seu
dever quando comandou a operação na Casa de Detenção do Carandiru. O órgão especial
do Tribunal de Justiça de São Paulo aceitou a tese da defesa de que o coronel agiu no
estrito  cumprimento  do  dever  legal  ao  ordenar  a  invasão,  votando  assim  pela  sua
absolvição” (Borelli e Rodrigues, 2007, p.91)252

Assim,  quando  do  julgamento  do  recurso  de  apelação  de  Ubiratan  Guimarães,

comandante da operação que culminou no massacre, o Tribunal de Justiça violou a soberania

dos veredictos e dispensou a submissão do réu a novo julgamento pelo júri, como deveria

ocorrer nos termos lei processual penal, declarando a absolvição do coronel, em um tipo de

decisão nunca antes vista253.

Quanto  aos  demais  policiais  envolvidos  no  massacre,  até  hoje,  ainda  não  houve

julgamento  definitivo.  Os  acusados  foram  julgados  em  primeira  instância  mais  de  duas

décadas  depois  dos  fatos,  entre  os anos de 2013 e 2014. Ainda que a  maioria  tenha sido

252 Assim foi elaborada a ementa do julgamento do recurso pelo Tribunal Paulista: “Acolheram a nulidade relativa
aos quesitos de excesso doloso quanto ao estrito cumprimento do dever legal e quanto à inexigibilidade de outra
conduta,  pelo que declaram absolvido o réu no julgamento pelo Tribunal do Júri. Ficaram vencidos os Des.
Relator e Revisor que rejeitavam toda a matéria preliminar e farão declaração de voto vencido. Designado para
acórdão o Exmo. Sr. Des. Walter de Almeida Guilherme. Farão também declaração de voto os Des. Laerte Nordi,
Canguçu de Almeida, Marcus Andrade, Jarbas Mazzoni e Barbosa Pereira. Impedido o Exmo. Sr. Des. Álvaro
Lazzarini.  Sustentou oralmente o advogado Dr. Vicente Cascione; usou a palavra o Exmo. Sr. Procurador de
Justiça Dr. Antonio Visconti” (TJSP – Órgão Especial – Ap. 9182875-77.2003.8.26.0000 - j. 15.02.2006).

253 Nos termos do artigo 593, parágrafo 3o, do Código de Processo Penal brasileiro, o Tribunal, ao analisar recurso
de  apelação  contra  sentença  oriunda  de  veredicto  do  júri  popular,  caso  entenda  que  o  julgamento  foi
manifestamente contrário à prova dos autos, deverá determinar a submissão do réu a novo júri. Tal previsão tem
como escopo a preservação do princípio da “soberania dos veredictos”, atualmente previsto no artigo 5 o, inciso
XXXVIII, da Constituição Federal. Para um panorama sobre os requisitos de admissibilidade e pressupostos dos
recursos no procedimento do júri, cf. Lopes Júnior (pp. 524-538). No caso envolvendo o Coronel Ubiratan, os
desembargadores,  em vez  de declararem que entendiam o julgamento  manifestamente contrário à  prova dos
autos, eis que acreditavam que o réu estivesse em estrito cumprimento de dever legal, realizaram manobra a fim
de evitar a realização de novo julgamento. Assim, eles houveram por bem presumir, sem qualquer embasamento
sólido,  que os jurados não queriam a condenação  e,  assim, de forma ostensivamente atécnica,  declararam a
nulidade do quesito relativo ao excesso na excludente de ilicitude, declarando, por consequência, a absolvição do
réu.
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condenada pelo júri popular, com a fixação de penas altas, todos recorrem em liberdade, sem

qualquer previsão de julgamento definitivo254.

Frise-se, ainda, que aquele apontado como grande responsável pelo massacre, que, na

época, ocupava o posto de governador do Estado de São Paulo, Luiz Antonio Fleury Filho,

sequer foi denunciado, muito embora tenha dado a ordem para a invasão. Sua posição política

e social,  assim, garantiram-lhe a cobertura necessária para que sequer fosse resvalado pelo

sistema penal.

Nesse  ponto,  vale  mencionar  que  as  constatações  acerca  das  circunstâncias  dos

julgamentos  criminais e da impunidade envolvendo o massacre do Carandiru não levam à

conclusão ingênua de que a punição criminal dos responsáveis pelos assassinatos possa, em si,

trazer  algo de positivo  às  vítimas  ou suas  famílias  ou mesmo à população que compõe a

“clientela preferencial do sistema penal”.

O que se procura demonstrar é o fato de que a justiça criminal, longe de ser um aparato

regido pelo domínio da técnica e da imparcialidade, constitui-se como um lugar de legitimação

de escolhas políticas discriminatórias. Os réus são julgados não apenas pelos fatos praticados,

mas pela sua adesão ou não aos valores da elite que compõe o Poder Judiciário.

254 Na primeira etapa do julgamento do Carandiru (abril de 2013) 23 dos 26 policiais militares acusados pela
morte de treze detentos foram condenados em primeira instância a uma pena de 156 anos de prisão. Em julho do
mesmo ano, durante a  segunda etapa do julgamento, 25 policiais foram condenados em primeira instância a 624
anos de reclusão pela morte de cinquenta e dois detentos. Em fevereiro de 2014, a terceira etapa do julgamento,
relativo a 15 policiais acusados da morte de oito presos, foi cancelada depois que o advogado de defesa dos réus,
Celso Vendramini, abandonou o Plenário, de modo que o julgamento foi reagendado para 31 de março de 2014.
Nessa oportunidade, os 15 agentes policiais foram condenados pela morte de quatro detentos à pena de 48 anos
de reclusão. Foram absolvidos pela morte de outros quatro presos, por falta de provas. A todos os acusados foi
dado  o  direito  de  recorrem  em  liberdade.  O  último  réu  do  massacre  do  Carandiru,  por  fim,  foi  julgado
isoladamente em 9 de dezembro de 2014, tendo sido condenado a 624 anos de reclusão pela participação no
assassinato de 52 dos 111 presos mortos no episódio. Seu julgamento foi realizado em separado porque ele já
havia sido preso por assassinatos em série de travestis.  Muito embora estivesse preso por outros delitos,  ele
também  recorreu  da  sentença  sem  que  lhe  fosse  decretada  a  prisão  processual.  Dados  disponíveis  em
<http://noticias.uol.com.br/cotidiano/ultimas-noticias/2014/04/02/julgamento-do-carandiru-tem-73-pms-
condenados-por-mortes-de-77-presos.htm>. Acesso em 25de novembro de 2014.
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Assim,  o mesmo Poder que promove o encarceramento em massa da pobreza,  que

utiliza as prisões preventivas como regra e que torna cada vez mais difíceis as condições de

execução  das  penas  mostra-se  leniente  quando  um  massacre  de  presos  (e,  portanto,

“estranhos”) lhe é levado ao conhecimento.  Deliberadamente,  portanto,  esse mesmo poder

fecha os olhos, de forma hipócrita,  à letalidade policial  e, assim, dá respaldo ao genocídio

executado nas bordas do sistema de justiça.

 

Já  no  âmbito  cível,  ainda  que  uma  série  decisões  tenham  reconhecido  a

responsabilidade civil objetiva do Estado, concedendo indenização modestas às famílias de

presos mortos no massacre, encontram-se não raras manifestações no sentido contrário. É isso

que aponta a análise realizada por Vieira (1998) acerca do julgamento da Apelação Cível de nº

240.511-1/7, pela 8ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.

Trata-se de uma decisão em ação indenizatória em face da Fazenda do Estado, visando

à sua condenação por dano moral, provocado pela morte do filho do autor da demanda durante

a invasão de um pavilhão da Casa de Detenção pela Polícia Militar. A apelação teve como

Relator  o  Desembargador  Raphael  Salvador  e,  por  maioria  de  votos,  a  Câmara  acordou

segundo os termos da ementa abaixo:

"RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO - Morte de detentos em rebelião, que eles
iniciaram. Invasão da Penitenciária para impedir sua completa destruição, para garantir a
segurança dos demais detentos não amotinados e para 'apagar o incêndio que se apontava
como devastador'. Atuação legítima da Polícia Militar. Invasão plenamente justificável e
reação à atitude agressiva dos presos. Responsabilidade civil do Estado inexistente. Ação
improcedente e recursos providos"

Alguns trechos do voto do relator reproduzidos por Vieira (idem, p. 261) revelam a

construção argumentativa da legitimação das ações policiais, essas sim devastadoras, para as

vítimas e suas famílias:  

“A atuação  da  Polícia  Militar  não  pode  ser  medida  aqui  em  processo  que  foi  feito
tranquilamente, em escritórios e nos Fóruns, mas sim naquela cena dantesca de incêndio,
destruição  e violência.  Havia  ação  violenta dos presos e  havia reação  da Polícia,  que
precisa ser entendida como de homens que se defendiam dentro do inferno em que se
transformou o referido Pavilhão.
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A culpa foi das vítimas, que iniciaram a rebelião, que destruíram todo um pavilhão do Carandiru e
que forçaram a sociedade, através de sua Polícia Militar, a se defender.  Não poderiam ter direito
algum a qualquer  indenização,  como não podem seus  parentes  buscar  uma indenização  por  ato
doloso de autoria das vítimas”

Os trechos  destacados mostram duas  fortes  linhas  de argumentação  que eximem o

Estado da responsabilidade sobre as violências institucionais cometidas por seus agentes: i)

falta de adequação do meio jurisdicional para apurar o ocorrido no calor do sistema prisional;

ii) responsabilização das vítimas pela violência policial. 

No primeiro  aspecto,  o Judiciário  aparece como instituição distante  da realidade e,

portanto, justifica assim sua abstenção de oferecer resposta efetiva à violência institucional.

Ao que parece, quando o perpetrador da violência é o próprio Estado, passa-se a  questionar a

legitimidade da lógica formal das leis e do processo para julgar as questões emergenciais da

ordem material.

O paradoxo desse raciocínio reside no fato de que, ao mesmo tempo em que os juízes e

Tribunais  argumentam  que  carecem  de  legitimidade  para  questionarem  uma  decisão

administrativa de urgência, eles entendem que estão aptos para culpabilizar as vítimas pelas

violações e, consequentemente, para atestar a legalidade das mesmas decisões e de todas as

suas consequências, garantindo assim a perpetuação das violações e excessos policiais. 

Consequentemente,  as  garantias  individuais  previstas  pelo  ordenamento  são

relativizadas ou, mesmo, ignoradas, à luz da contingências práticas, sendo que qualquer uso da

violência por parte do Estado aparece como absolutamente legítimo com fins de manutenção

de  uma suposta ordem pública.

Em suma, a análise da atuação do sistema penal e sua responsabilidade pelo massacre

do Carandiru nos faz ver de forma clara o modo pelo qual houve uma atuação articulada entre

seus diversos atores na provocação e no esquecimento desse evento: o massacre, produzido

pela Polícia Militar em uma unidade prisional, foi antecedido por uma política de intolerância

e desrespeito aos direitos humanos capitaneada por membros do Judiciário e do Ministério
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Público. Esse mesmo protagonismo foi reassumido por essas “altas instâncias do sistema de

justiça” na evitação de uma resposta institucional ao massacre, propiciando-se que o processo

fosse  arrastado,  por  mais  de duas  décadas,  sem qualquer  solução  definitiva,  enquanto,  na

esfera cível, reconhecia-se, de forma a gerar perplexidade, que eram as próprias vítimas as

responsáveis por seus assassinatos.

3.1.2.    Segunda Cena: crimes de maio de 2006

A maior  demonstração  de  que  o  massacre  do  Carandiru,  bem  como  os  aspectos

institucionais relativos à atuação do aparato oficial pretensamente democrático, não são “coisa

do passado” encontra-se  no  fato  de  que,  a  partir  do  massacre,  a  despeito  da  repercussão

pública  provocada,  o  Brasil  assistiu  a  uma  escalada  da  violência  institucional  contra  os

seguimentos vulneráveis da população.

A “segunda cena” desse genocídio contínuo que será tomada para análise concentra-se

nos chamados “crimes de maio de 2006”, oportunidade na qual se assistiu a uma chacina de

proporções inéditas, com execuções sumárias praticadas dentro e fora das prisões pela polícia

militar e por grupos de extermínio ligados à corporação. A análise da resposta do sistema de

justiça comum a essas execuções dará a dimensão de como a barbárie atua nas instituições

pretensamente democráticas.

Convencionou-se  chamar  de  “crimes  de  maio”  os  assassinatos  e  desaparecimentos

forçados  praticados  por  grupos  ligados  à  polícia,  como  resposta  aos  ataques  atribuídos  à

facção Primeiro Comando da Capital (PCC) no Estado de São Paulo, ocorridos em 2006255.

255 Os atentados atribuídos à facção incluíram disparos de arma de fogo e arremesso de explosivos contra estações
policiais,  agências  bancárias  e  edifícios  públicos,  queima de  ônibus e  assassinatos  de  agentes  de  segurança
(Adorno e Salla, 2007, pp. 8-9). Em represália,  grupos de extermínio ligados à polícia promoveram a maior
chacina de que se tem notícia na história brasileira, consistente na execução sumária de centenas de pessoas em
zonas periféricas e em presídios.
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Conforme dados do Conselho Regional  de Medicina  de São Paulo,  ocorreram 493

mortes  por  arma  de  fogo  no Estado  entre  12  e  20  de  maio  de  2006 (Mães  de  Maio  da

Democracia Brasileira, 2011, p. 32). De todas essas mortes, há denúncias da participação de

agentes policiais em, pelo menos, 388 casos, conforme dados divulgados pelo Observatório de

Violência Policial (idem, p. 36). 

O relatório “São Paulo sob achaque”, elaborado pela Clínica Internacional de Direitos

Humanos da Universidade de Harvard em parceria com a ONG Justiça Global, identificou, por

meio de entrevistas com autoridades e análise de inquéritos de maio de 2006, um universo de

122 mortes em relação às quais há indícios da participação de agentes policiais, concentrados

na capital paulista e na baixada santista (International Human Rights Clinic e Justiça Global,

2011, p. 5).

Uma das importantes conclusões do relatório é de haver provas concretas da ação de

grupos de extermínio ligados à polícia em 71 dos casos (idem, p. 100). A principal prova da

atuação orquestrada de grupos de extermínio diz respeito ao modus operandi empregado, que

envolveu, inevitavelmente, um “toque de recolher” prévio, a escolha de “alvos” (pessoas com

antecedentes criminais ou com tatuagens) e o ataque de executores encapuzados, normalmente

sobre  motocicletas.  Em  todos  esses  casos,  assim  que  ocorreram  os  assassinatos,  viaturas

oficiais da PM surgiram imediatamente, fazendo desaparecerem os vestígios da execução e

alterando a cena do crime, sob o pretexto de prestar socorro às vítimas (idem, p. 102).

Todos os inquéritos relativos  aos casos em que o relatório constatou a presença da

atividade de grupos de extermínio ocorridos em maio de 2006 foram arquivados, a pedido do

Ministério Público, sem maiores investigações256. O relatório de Harvard aponta o Judiciário,
256 Depois de intensa mobilização de movimentos sociais, especialmente do coletivo Mães de maio da democracia
brasileira, composto por parentes de pessoas assassinadas pelas forças policiais, um dos inquéritos acabou por ser
desarquivado e um dos policiais militares envolvidos foi levado a julgamento pelo júri em 10 de julho de 2014,
sendo condenado a 36 anos de reclusão pelo homicídio de três jovens da periferia de São Paulo em maio de 2006.
Atualmente, o réu recorre em liberdade, sem que haja previsão de julgamento. Dados disponíveis no portal de
notícias  Carta  Maior:  <http://www.cartamaior.com.br/?/Editoria/Direitos-Humanos/Primeiro-policial-julgado-
pelos-crimes-de-maio-de-2006-e-condenado/5/31357>. Acesso em 15 de novembro de 2014. Sobre o movimento
Mães de Maio da Democracia Brasileira, cf. Shimizu (2011).
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por ter  concordado com todos os arquivamentos,  e  o  Ministério  Público como autores  de

falhas cruciais.

Sobre  o  papel  do  Ministério  Público,  consta  do  relatório:  “o  Ministério  Público

Estadual também falhou em: 1) não investigar  os Crimes de Maio de forma sistemática e

rigorosa, 2) não exigir melhores investigações nos inquéritos policiais (...), e 3) não manter sua

preciosa isenção no momento da crise, sinalizando à Polícia Militar que eles, promotores, já

teriam concluído que não houve um revide policial orquestrado após os ataques” (idem, p.

181).

Essa última falha  apontada pelo relatório  é  referência,  principalmente,  a  um ofício

assinado por dezenas de promotores atuantes na área criminal, enviado em 25 de maio de 2006

ao Comando Geral da PM. Neste ofício, os subscritores reconhecem “a eficiência da resposta

da  Polícia  Militar,  que  se  mostrou  preocupada  em  restabelecer  a  ordem pública  violada,

defendendo intransigentemente a população de nosso Estado”. Acrescentam que estão certos

de que “eventuais excessos praticados individualmente serão objeto de apuração devida pelos

órgãos responsáveis” (idem, p. 239).

O relatório conclui que atos como esse ofício parecem “chancelar a ação violadora do

Estado” (idem, p. 181), na medida em que os subscritores recusam-se, de antemão, a aceitar a

possibilidade  de  um  problema  estrutural,  que  extrapole  os  “excessos  praticados

individualmente”, no que foi, possivelmente, a maior chacina de que se tem notícia na história

recente do Brasil.

O relatório produzido pela Universidade de Harvard, portanto, ao considerar que os

crimes de maio de 2006 são passíveis de responsabilidade do Brasil no âmbito do sistema

internacional  de  proteção  aos  direitos  humanos,  parece  corroborar  a  hipótese  sustentada

quanto à ineficácia estrutural do sistema de justiça e do Ministério Público na promoção dos

direitos humanos e na salvaguarda de valores democráticos.
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O documento supracitado confirma a hipótese de que o sistema de justiça criminal,

ainda que em um Estado autoproclamado democrático, afigura-se como local da barbárie no

seio das instituições. Aponta que as instituições pretensamente democráticas responsáveis pelo

controle externo da atividade policial e pela salvaguarda dos direitos humanos são lenientes,

quando não coniventes, com o massacre das classes indesejadas.

Conforme visto, não se constata diferença substancial na atuação da justiça comum em

relação ao caráter colaboracionista de que era carregada a justiça militar híbrida, a quem cabia

o julgamento e a aplicação do direito nos crimes envolvendo violência institucional do período

da ditadura civil-militar.

A fim de exemplificar o modo como os crimes de militares contra civis são, muitas

vezes,  investigados  e  tratados  pelo  sistema  de  justiça  comum,  vale  transcrever  trecho  de

comunicação  elaborada  à  Comissão  Interamericana  de  Direitos  Humanos  a  respeito  do

arquivamento  das  investigações,  a  pedido  do  Ministério  Público,  que  versavam  sobre  a

execução de três pessoas presas na Cadeia Pública de Jundiaí, em São Paulo, durante uma

incursão policial ocorrida no estabelecimento em maio de 2006:

“No  que  tange  à  vítima  E...,  foram  apontados  pela  Defensoria  Pública  os  seguintes
elementos:
1 – A fls. 137, constou do laudo pericial que o corpo da vítima fora atingido por NOVE
TIROS, a maioria em uma mesma região, o que faz cair por terra a versão dos policiais de
que os disparos que atingiram presos teriam sido acidentais, eis que ninguém é atingido
nove vezes em uma mesma região por “balas perdidas”.  Assim, parecia plausível  que
tenha havido um descarregar de arma contra a vítima.
2 – A fls. 135 constou do laudo pericial que um dos tiros teria sido efetuado na cabeça da
vítima, de trás para frente e de cima para baixo, o que demonstra que, ao ser atingida na
nuca, a vítima estava de joelhos ou abaixada, em posição de subjugação.
3 – A foto de fls. 47 demonstra que um dos orifícios de projétil tinha pólvora impregnada
em suas bordas, o que sugere que o tiro tenha sido dado “a queima roupa”.
4 – Há lesões por projétil de arma de fogo no pescoço, no ombro, nas mãos e axilas, o que
sugere que, quando da execução, as mãos da vítima estavam sobre a cabeça.
5 – Houve traumatismo craniano constatado pelo laudo,  não tendo sido relatado pelo
perito se  tal fratura foi ocasionada ou não pelos disparos.
6  –  Constataram-se,  ainda,  lesões  e  hematomas  por  todo  o  corpo,  o  que  demonstra
agressão por instrumento contundente, o que também é incompatível com a tese de “bala
perdida”.
Ainda,  no  que  tange  à  vítima  A...,  a  Defensoria  Pública  constatou  as  seguintes
incongruências e lacunas no relatório de investigação:
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1 – A fls. 139 e a fls. 141 demonstrou-se que ele também foi alvejado com NOVE TIROS,
a maioria também concentrada em uma mesma região (lateral esquerda), o que demonstra
não terem sido tiros aleatórios.
2 - Foram constatados tiros nas nádegas, mais conhecidos como “tiros de escárnio”, o que
sugere que a vítima estava deitada ou, mais provavelmente, já tombada em decorrência
dos outros tiros.
3 – Quanto ao trajeto dos tiros, eles também foram efetuados de cima para baixo, o que
demonstra que a vítima estava em posição de subjugação”.

Consta da comunicação, portanto, que, não obstante duas das vítimas houvessem sido

alvejadas por nove tiros, em regiões vitais, em circunstâncias que tornavam clara a hipótese de

execução, o promotor de justiça oficiante requereu o arquivamento dos autos sob o argumento

de que as vítimas poderiam ter sido atingidas por “disparos acidentais”.

O pleito de arquivamento foi prontamente aceito pelo juiz de direito da causa, sendo

elaborada  a  comunicação  à  Comissão  Interamericana  depois  de  diversas  tentativas  da

Defensoria Pública, procurada pela mãe de uma das vítimas, de levar a termo as investigações,

com identificação dos responsáveis ou, ao menos,  reconhecimento de ter  havido execução

sumária.

A postura colaboracionista dos órgãos responsáveis pela persecução penal, portando,

fica evidente a partir dessas considerações. De acordo com Pinheiro (1996), a política criminal

do Estado brasileiro é ilegal e paralela, porque jamais se sancionaram os agentes do Estado

autores de violência. Tanto o período autoritário quanto o período formalmente democrático da

história recente do Brasil foram marcados pela não responsabilização  dos agentes estatais, em

um continuum militar-civil.  

Essas colocações parecem demonstrar que a barbárie integra o sistema de justiça de

modo estrutural, ainda que em um ordenamento jurídico que se pretenda democrático. Nesse

sentido, o recurso à psicanálise pode ser profícuo a fim de que possamos compreender por que

a democratização formal do Estado brasileiro acompanhou-se de um aumento expressivo nas

ocorrências de violência institucional.
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3.2.    Barbárie e gestão das punições: notas sobre o mal estar, a política e o sistema penal

A temática da barbárie civilizatória, pode-se dizer, foi inaugurada por Freud, sobretudo

com a  publicação  de  “O mal-estar  na  civilização”  (Freud,  1928/1996),  texto  no  qual  ele

procura respostas para a constatação segundo a qual os avanços da cultura não obtiveram êxito

em fazer da humanidade mais feliz. 

Nessa obra, Freud coteja os avanços civilizatórios e os imperativos do “princípio da

realidade”257,  demonstrando como o progresso constitui,  em grande parte,  um conjunto de

paliativos para o grande mal estar gerado pela necessária renúncia à realização de desejos

básicos que nos é imposta  pela  vida em sociedade258,  atravessada por um sem número de

257 O  conceito  psicanalítico  de  “princípio  da  realidade”  condiz  com  a  capacidade  humana  de  postergar  a
realização de desejos, em nome da evitação de uma dor maior. Na dicção de Laplanche e Pontalis (2001, p. 368),
assim é definido o “princípio da realidade”: “Um dos dois princípios que, segundo Freud, regem o funcionamento
mental. Forma par com o princípio do prazer, e modifica-o; na medida em que consegue impor-se como princípio
regulador,  a procura da satisfação já não se efetua pelos caminhos mais curtos, mas faz desvios e adia o seu
resultado em função das condições impostas pelo mundo exterior.  Encarado do ponto de vista econômico, o
princípio da realidade corresponde a uma transformação da energia livre em energia ligada; do ponto de vista
tópico, caracteriza essencialmente o sistema pré-consciente-consciente; do ponto de vista dinâmico, a psicanálise
procura basear  a intervenção do princípio da realidade num certo tipo de energia pulsional que estaria  mais
especialmente a serviço do ego”.

258Transcreve-se  passagem  de  “O  mal-estar  na  civilização”  que  deixa  clara  essa  ideia  de  que  os  avanços
civilizatórios são paliativos às renúncias exigidas pela vida em sociedade: “Gostaríamos de perguntar: não existe,
então, nenhum ganho no prazer, nenhum aumento inequívoco no meu sentimento de felicidade, se posso, tantas
vezes  quantas  me agrade,  escutar  a  voz  de  um filho  meu que  está  morando a  milhares  de  quilômetros  de
distância, ou saber, no tempo mais breve possível depois de um amigo ter atingido seu destino, que ele concluiu
incólume  a  longa  e  difícil  viagem?  Não  significa  nada  que  a  medicina  tenha  conseguido  não  só  reduzir
enormemente a mortalidade infantil e o perigo de infecção para as mulheres no parto, como também, na verdade,
prolongar  consideravelmente  a  vida  média  do  homem  civilizado?  Há  uma  longa  lista  que  poderia  ser
acrescentada a esse tipo de benefícios, que devemos à tão desprezada era dos progressos científicos e técnicos.
Aqui, porém, a voz da crítica pessimista se faz ouvir e nos adverte que a maioria dessas satisfações segue o
modelo do 'prazer barato' louvado pela anedota: o prazer obtido ao se colocar a perna nua para fora das roupas de
cama numa fria noite de inverno e recolhê-la novamente. Se não houvesse ferrovias para abolir as distâncias, meu
filho jamais teria deixado sua cidade natal e eu não precisaria de telefone para ouvir sua voz; se as viagens
marítimas transoceânicas não tivessem sido introduzidas, meu amigo não teria partido em sua viagem por mar e
eu não precisaria de um telegrama para aliviar minha ansiedade a seu respeito. Em que consiste a vantagem de
reduzir a mortalidade infantil, se é precisamente essa redução que nos impõe a maior coerção na geração de
filhos, de tal maneira que, considerando tudo, não criamos mais crianças do que nos dias anteriores ao reino da
higiene,  ao passo que,  ao mesmo tempo, criamos condições difíceis  para nossa vida sexual no casamento e
provavelmente trabalhamos contra os efeitos benéficos da seleção natural? Enfim, de que nos vale uma vida
longa se ela se revela difícil e estéril em alegrias, e tão cheia de desgraças que só a morte é por nós recebida
como uma libertação?”.
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perigos  ambientais,  por  agressões  provenientes  do  nosso  próprio  corpo  mortal  e  pelas

hostilidades indissociáveis da interação com os outros (idem, pp. 84-85).

As reflexões de Freud, contudo, não param nesse embate entre “princípio do prazer” e

“princípio da realidade”, em relação ao qual a civilização coloca-se especialmente em favor do

segundo. 

Os sacrifícios impostos pelo princípio da realidade, que têm na civilização um grande

instrumento,   teriam o condão de transformar a vida humana em algo mais seguro, menos

incerto, ainda que para isso tenha-se que aniquilar boa parte do desejo e do prazer.

Ocorre  que,  muito  embora  seja  verdade  que  a  civilização  inegavelmente  consiga

aumentar o tempo de vida do homem e safá-lo de boa parte das agressões naturais, Freud não

deixou de observar que, a par dessa renúncia pulsional em prol da segurança, há elementos na

cultura  que  parecem caminhar  em sentido  oposto,  propiciando  a  morte,  o  extermínio  e  a

aniquilação de parcelas significativas do contingente humano.

Nesse ponto, Freud enuncia que a civilização não é apenas filha do embate entre a

libido e a necessidade, mas também carrega em si boas doses de pulsão de morte, operante em

várias  facetas  como a culpa,  a  violência,  ou mesmo como reminiscências  filogenéticas  da

tirania que remonta à horda primeva259.

A pulsão de morte é atraída pelos avanços da civilização, na medida em que esses

permitem ao homem um domínio progressivo da técnica e da natureza, o que tem como um de

seus resultados o desenvolvimento,  por parte  da humanidade,  do poder de destruir-se a si

própria.

259 Sobre o mito da horda primeva, elaborado por Freud em “Totem e tabu” (Freud, 1913/1996), cf. o item 2.3. do 
primeiro capítulo deste trabalho.
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Retornaremos a este texto mais adiante,  mas, por ora, faz-se profícuo transcrever o

último parágrafo da obra, onde Freud parece prever, cerca de uma década antes, o morticínio

que seria provocado durante a Segunda Guerra Mundial, na qual o emprego da tecnologia teria

a potencialidade de gerar destruição e morte em proporções nunca antes vistas:

“A questão fatídica para a espécie humana parece-me ser saber se, e até que ponto, seu
desenvolvimento cultural conseguirá dominar a perturbação de sua vida comunal causada
pelo instinto humano de agressão e autodestruição. Talvez, precisamente com relação a
isso, a época atual mereça um interesse especial. Os homens adquiriram sobre as forças
da  natureza  um  tal  controle,  que,  com  sua  ajuda,  não  teriam  dificuldades  em  se
exterminarem uns aos outros, até o último homem. Sabem disso, e é daí que provém
grande parte de sua atual inquietação, de sua infelicidade e de sua ansiedade. Agora só
nos resta esperar que o outro dos dois 'Poderes Celestes',  o eterno Eros, desdobre suas
forças para se afirmar na luta com seu não menos imortal adversário. Mas quem pode
prever com que sucesso e com que resultado?”.

As  ideias  expostas  por  Freud  em  “O  mal-estar  na  civilização”  acabaram  por  ser

fortemente resgatadas pela filosofia e pela teoria política, anos depois de sua publicação, como

chave  teórica  possível  para  a  compreensão  da  barbárie  que  assolou  o  mundo  durante  a

Segunda Grande Guerra. 

A civilização,  tida  como  um  produto  acabado  da  racionalidade  pelo  pensamento

moderno, pôde propiciar o funcionamento de campos de concentração e extermínio, tornou

possível  o  desenvolvimento  de  bombas  capazes  de  gerar  mortes  em  massa  e  ainda

comprometer a saúde e a integridade de gerações sob a permanência da radioatividade, foi

responsável  pela  potencialização  de  armas,  gerando  a  guerra  mais  sangrenta  da  história

humana.

As instituições civilizadas  e os poderes constituídos,  por seu turno, colocaram seus

ordenamentos jurídicos, seus funcionários e sua burocracia a serviço da instauração de Estados

totalitários,  que conseguiram tornar  o extermínio  de milhares  de pessoas  em uma política

pública abarcada pela legalidade.
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Desse modo,  a perplexidade diante da face mortífera  da civilização fez com que a

temática da barbárie civilizatória passasse a ocupar um lugar de centralidade no pensamento

social e na teoria política da modernidade recente.

A  civilização,  anteriormente  vista  como  um  antídoto  contra  a  violência  e  a

irracionalidade,  a  partir  dos  eventos  históricos  do  século  XX,  passa  a  ser  vista  com

desconfiança, tendo-se em vista a percepção de que a barbárie sempre se encontra à espreita,

atuando de forma mais ou menos ostensiva no bojo de suas instituições.

Conforme assevera Birman (2006, p. 81):

“O  processo  civilizatório  pode  enunciar-se  numa  linguagem  bélica  ou  pacifista,
dependendo, é claro, das circunstâncias em causa.  Pouco importa, aliás. Isso porque a
barbárie se inscreve o tempo todo, no projeto civilizatório, no registro da guerra, mesmo
quando  o  processo  civilizatório  não  assume  de  forma  ostensiva  nenhuma  ofensiva
propriamente militar”260.

 

No campo da teoria política e do pensamento social, a descoberta da ambivalência na

civilização, consubstanciada em sua coexistência indissociável com a barbárie, teve diversos

encaminhamentos a partir de Freud. 

260 Sobre a ambivalência presente no pensamento freudiano entre civilização e barbárie e sobre suas relações com
a descoberta  do  inconsciente,  cita-se  Birman  (2006,  p.  91):  “Com efeito,  a  descoberta  do  inconsciente  foi
comparada, desde o início do percurso freudiano, com a descoberta arqueológica da existência da civilização
grega arcaica, que seria anterior à civilização grega clássica, isto é, como uma forma de barbárie originária que já
seria uma civilização. Da mesma forma, as linguagens dos sonhos e das demais formações do inconsciente foram
comparadas aos hieróglifos do Egito antigo, indicando, assim, a existência de uma civilização arcaica que estaria
subjacente à linguagem da civilização atual, apesar de apresentar-se sob uma forma aparentemente sem sentido.
Além  disso,  a  psicanálise  como  método  de  investigação,  da  subjetividade  descentrada,  foi  aproximada
literalmente  da  arqueologia,  isto  é,  da  pesquisa  sistemática  de  outras  civilizações  que  estariam  submersas,
consideradas  bárbaras  e  estariam subjacentes  à  civilização moderna.  Tudo isso nos conduz a reconhecer,  no
discurso freudiano, a concepção de que a barbárie é uma modalidade de civilização desaparecida,  mas que a
civilização moderna se inscreve profundamente no terreno permeado pela barbárie.  Estaria justamente aqui a
novidade teórica efetiva que o discurso freudiano trouxe para a leitura das relações conflituais entre barbárie e
civilização”.
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Agamben postula que, apenas a partir de “Totem e tabu” (Freud, 1913/1996), “uma

genuína teoria  geral  da ambivalência  vem à luz,  sobre bases  não apenas  antropológicas  e

psicológicas, mas também linguísticas” (Agamben, 2007, p. 86).

A ambivalência  estampada  na  civilização  revela-se,  a  partir  das  formulações  de

Agamben, no próprio conceito de soberania e em sua articulação com a categoria da “vida

nua”. Em seu já citado recurso histórico ao direito e à política do Império Romano, Agamben

resgata a figura do homo sacer, cuja vida seria desinvestida de qualquer importância política e

excluída da proteção da norma. O “homo sacer”, simultaneamente matável e insacrificável,

caracterizava-se por sua exclusão do ordenamento jurídico, consubstanciando um “conceito

limite” para o próprio direito romano261.

O  que  torna  o  homo  sacer uma  categoria  privilegiada  para  o  vislumbre  da

ambivalência,  contudo,  consiste  no  fato  de  que  é  justamente  sua  exclusão  da  proteção

normativa o fator que o inclui no âmbito da política.  É sobre o corpo do  homo sacer, em

contraposição  ao corpo do soberano,  que  o poder  absoluto  pode exercer-se.  É esse corpo

matável, portanto, justamente o campo sobre o qual se erige a soberania.

O soberano e o homo sacer são conceitos ambivalentes porque, na dicção de Agamben,

estão, ao mesmo tempo, dentro de fora do ordenamento jurídico (idem, p. 23). A soberania,

que é justamente o fundamento do direito, apenas pode exercer-se quando se está diante da

suspensão  da  proteção  da  norma.  Sendo  o  corpo  do  “homo  sacer”  o  local  de  suspensão

absoluta  da  norma,  eis  que  sua  vida  é  tratada  como  aquela  das  plantas  ou  dos  animais

261 Sobre a figura contraditória do homo sacer romano, manifesta-se Agamben (2007, p. 79): “Tem-se discutido
muito sobre o sentido desta enigmática figura, na qual alguns quiseram ver 'a mais antiga pena do direito criminal
romano',  mas  cuja  interpretação  é  complicada  pelo  fato  de  que  ela  concentra  em si  traços  à  primeira  vista
contraditórios. Já Bennett, em um ensaio de 1930, observava que a definição de Festo 'parece negar a própria
coisa  implícita  no  termo',  porque,  enquanto  sanciona  a  sacralidade  de  uma  pessoa,  autoriza  (ou,  mais
precisamente, torna impunível) sua morte (qualquer que seja a etimologia aceita para o termo parricidium, ele
indica na origem o assassínio de um homem livre). A contradição é ainda acentuada pela circunstância de que
aquele que qualquer um podia matar impunemente não devia, porém, ser levado à morte nas formas sancionadas
pelo rito (neque fas est eum immolari; immolari  indica o ato de aspergir a vítima com a  mola salsa  antes de
sacrificá-la)”.
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silvestres (“vida nua”),  é esse o corpo que se coloca como condição para a existência  da

soberania.  Assim,  é  a  exclusão  da  norma  que  dá  a  significação  política  do  homo  sacer,

incluído na norma a partir de sua exclusão.

A soberania,  logo,  afigura-se  como  conceito  paradoxal.  Agamben,  resgatando  Carl

Schmitt,  afirma que soberano é o poder que, sendo o fundamento da norma, exerce-se no

estado de exceção, ou seja, prevalece à suspensão da norma (idem, pp. 23-36).

A ambivalência do poder soberano traz a reboque a ambivalência do direito, que tem

em sua própria suspensão sua condição de existência. O estado de exceção, assim, constitui-se

como “estado de exceção em permanência”, na medida em que todas as sociedades produzem

e decidem quais serão seus “homens sacros” (idem, p. 146), remodelações da figura do homo

sacer que se colocam como condição ao exercício da soberania, na medida em que seus corpos

são arremessados para fora dos limites de proteção da norma262.

A experiência dos campos de concentração e extermínio, levada a dimensões inéditas

pelo  nazismo,  pôde  reeditar  de  forma  evidente  a  ideia  de  ambivalência  da  vida  nua.  O

totalitarismo exerceu-se, assim, sobre o corpo do judeu, do cigano, do homossexual, colocados

no lugar da vida nua e, assim, possibilitando com seus corpos matáveis o exercício e a própria

existência do poder político absoluto263. 
262 Nesse  sentido,  transcreve-se  trecho  de  Agamben  (2007,  p.  146):  “É  como  se  toda  valorização  e  toda
'politização' da vida (como está implícita, no fundo, na soberania do indivíduo sobre a sua própria existência)
implicasse necessariamente uma nova decisão sobre o limiar além do qual a vida cessa de ser politicamente
relevante, é então somente 'vida sacra' e, como tal, pode ser impunemente eliminada. Toda sociedade fixa este
limite, toda sociedade – mesmo a mais moderna – decide quais sejam os seus 'homens sacros'. É possível, aliás,
que este limite, do qual depende a politização e a  exceptio da vida natural na ordem jurídica estatal não tenha
feito mais do que alargar-se na história do Ocidente e passe hoje – no novo horizonte biopolítico dos estados de
soberania nacional – necessariamente ao interior de toda vida humana e de todo cidadão. A vida nua não está
mais confinada a um lugar particular ou em uma categoria definida, mas habita o corpo biológico de cada ser
vivente”.

263 Em  “O  que  resta  de  Auschwitz”,  Agamben  (2008)  debruçou-se  sobre  a  experiência  dos  campos  de
concentração nazistas e a produção da figura do “muçulmano”, remodelações, por excelência, da figura do homo
sacer romano.  Os “muçulmanos”,  nos campos de concentração,  eram pessoas que,  submetidas  às  condições
traumáticas desumanizantes, acabavam por serem espoliadas de toda a subjetividade, entrando em um estado de
letargia e ausência de pulsão por autoconservação, parando de comunicar-se, alimentar-se ou mesmo de buscar a
evitação da dor. O nome “muçulmano”, ironicamente atribuído a esses indivíduos por outros internos do campo,
consistia em uma referência às posições de oração dos seguidores da religião islâmica, nas quais essas pessoas
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Hannah Arendt, em sua leitura sobre o totalitarismo (Arendt, 2012), identificou essa

ambivalência  que  permeia  o  poder  soberano,  envolvendo  a  suspensão  do  direito  como

condição de exercício do poder político que, justamente, dá sustentação ao campo jurídico. Em

sua visão, os Estados totalitários do século XX tiveram o condão de destruir os limites entre

legalidade  e  ilegalidade,  demonstrando,  assim,  a  falsidade  da  dicotomia  ideologicamente

construída a fim de delimitar civilização e barbárie como campos opostos.

Nesse sentido (idem, p. 513):

“Em vez de dizer que o governo totalitário não tem precedentes, poderíamos dizer que
ele destruiu a própria alternativa sobre a qual se baseiam, na filosofia política, todas as
definições da essência dos governos, isto é, a alternativa entre o governo legal e o ilegal,
entre o poder arbitrário e o poder legítimo. Nunca se pôs em dúvida que o governo legal
e o poder  legítimo,  de  um lado,  e  a  ilegalidade  e o poder  arbitrário,  de  outro,  são
aparentados  e  inseparáveis.  No  entanto,  o  totalitarismo  nos  coloca  diante  de  uma
espécie totalmente diferente de governo. É verdade que desafia todas as leis positivas,
mesmo ao ponto de desafiar  aquelas  que ele  próprio estabeleceu  (como no caso da
Constituição Soviética de 1936, para citar apenas o exemplo mais notório) ou que não
se deu ao trabalho de abolir (como no caso da Constituição de Weimar, que o governo
nazista nunca revogou). Mas não se opera sem a orientação de uma lei, nem é arbitrário,
pois  afirma  obedecer  rigorosa  e  inequivocamente  àquelas  leis  da  Natureza  ou  da
História que sempre acreditamos serem a origem de todas as leis”

A barbárie como consequência da obediência à lei, nesse passo, foi justamente o fator

central identificado por Arendt na caracterização da “banalidade do mal”, percebida durante a

cobertura jornalística do julgamento de Adolf Eichmann, em Jerusalém, por seus crimes contra

a humanidade cometidos no contexto do nazismo (Arendt, 2011).

Eichmann, capturado na Argentina e levado a julgamento em Jerusalém como cruel

criminoso de guerra, responsável por arquitetar e possibilitar a remoção de milhões de pessoas

para campos de extermínio, demonstrou-se, durante o julgamento, como nada mais que um

burocrata cumpridor de ordens, desprovido de qualquer apreciação crítica sobre o caráter ético

ou antiético das leis.

desprovidas  de subjetividade  comumente ficavam,  como se estivessem rezando,  ajoelhadas,  com as  cabeças
baixas, sem qualquer contato com os outros. 
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O genocídio,  para ele, não passava de um trabalho que lhe fora imposto e que ele

executava  da  melhor  forma  possível,  ainda  que  pessoalmente  não  nutrisse  qualquer  ódio

contra  os  judeus.  Dessa  forma,  Eichmann  alegava-se  inocente,  ainda  que  não  negasse

nenhuma das acusações que lhe foram feitas. Estava apenas cumprindo a lei e lembrava-se que

“só ficava com a consciência pesada quando não fazia aquilo que lhe ordenavam”264.

Sobre  o  diagnóstico  do  “mal  banal”  identificado  por  Arendt  no  julgamento  de

Eichmann e suas implicações políticas e jurídicas, pontua Shoshana Felman (2014, p. 151):

“Embora  tenhamos  nos  familiarizado  com sua  forma  de  expressão,  que  por  quatro
décadas debatemos, Eichmann em Jerusalém permanece atualmente tão desconcertante
quanto  foi  em 1963.  O livro  deu  origem a  muitas  ideias  equivocadas.  É  lembrado,
sobretudo, pela divisa de seu título – Um relato sobre a banalidade do mal – como um
argumento a respeito da natureza moral do mundo e como uma proposição acerca do
mal.  A ironia  de  Arendt  ao  cunhar  o  paradoxo  conceitual  é  frequentemente  mal
interpretada,  como se significasse diretamente uma descrição psicológica do agressor
nazista, e é precisamente essa 'psicologia do mal' que se torna um objeto de controvérsia.
Os nazistas eram verdadeiramente monstruosos ou meramente banais? Ambos os lados
da  controvérsia,  conforme  sustentarei,  erram  o  alvo.  A 'banalidade  do  mal'  não  é
psicológica,  mas sim jurídica  e  política.  Ao descrever  a  linguagem (nazista)  tomada
emprestada de Eichmann, e sua totalmente crível autojustificação baseada na completa
ausência  de  motivos  pelo  assassinato  em  massa  que  ele  passionalmente  realizou

264 Assim Arendt (2011, pp. 36-37) caracteriza suas impressões sobre Adolf Eichmann durante o julgamento: “Ao
longo de todo o julgamento, Eichmann tentou esclarecer, quase sempre sem nenhum sucesso, aquele segundo
ponto: 'inocente do sentido da acusação'. A acusação deixava implícito que ele não só agira conscientemente,
coisa que ele não negava, como também agira por motivos baixos e plenamente consciente da natureza criminosa
de seus feitos. Quanto aos motivos baixos, ele tinha certeza absoluta de que, no fundo de seu coração, não era
aquilo que chamava  innerer Schweinehund, um bastardo imundo; e quanto a sua consciência, ele se lembrava
perfeitamente de que só ficava com a consciência pesada quando não fazia aquilo que lhe ordenavam – embarcar
milhões de homens, mulheres e crianças para a morte, com grande aplicação e o mais meticuloso cuidado. Isso
era mesmo difícil de engolir. Meia dúzia de psiquiatras haviam atestado a sua 'normalidade' – 'pelo menos, mais
normal do que eu fiquei depois de examiná-lo', teria exclamado um deles, enquanto outros consideravam seu
perfil psicológico, sua atitude quanto a esposa e filhos, mãe e pai, irmãos, irmãs e amigos, 'não apenas normal,
mas inteiramente  desejável'  –  e,  por último,  o sacerdote  que o visitou regularmente  na prisão depois que a
Suprema Corte terminou de ouvir seu apelo tranquilizou a todos declarando que Eichmann era 'um homem de
ideias  muito  positivas'.  Por  trás  da  comédia  dos  peritos  da  alma estava  o  duro  fato  de  que  não  se  tratava,
evidentemente,  de  um caso  de  sanidade  moral  e  muito  menos  de  sanidade  legal.  (…) Pior  ainda,  seu  caso
evidentemente não era de um ódio insano aos judeus, de um fanático anti-semitismo ou de doutrinação de um ou
outro tipo. 'Pessoalmente', ele não tinha nada contra os judeus; ao contrário, ele tinha 'razões pessoais' para não ir
contra os judeus. Sem dúvida, havia fanáticos anti-semitas entre os seus amigos mais próximos, por exemplo,
Lászlo Endre, secretário de Estado encarregado dos Assuntos Políticos (judeus) na Hungria, que foi enforcado em
Budapeste em 1946; mas isso, segundo Eichmann, estava mais ou menos dentro do espírito do 'alguns de meus
melhores amigos são anti-semitas'”.
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(ausência de mens era), a questão de Arendt não é: Como pode o mal (Eichmann) ser tão
banal? Mas: Como pode a banalidade do mal ser tratada em termos jurídicos e por meios
jurídicos? Sob quais novos fundamentos jurídicos pode a lei distribuir a punição máxima
precisamente à banalidade ou à falta de  mens era? Como a ausência de  mens era na
execução de um genocídio pode tornar-se a si mesma o maior – e não apenas o mais
novo – crime contra a humanidade?”

A demolição  das  fronteiras  ilusórias  que  separam a  civilização  da barbárie,  assim,

conforme  identificado  por  Arendt  no  totalitarismo,  tem  como  antecedente  teórico  o

pensamento social freudiano, que parece ter sido o primeiro referencial  político a identificar

que a cultura é estruturalmente ambivalente, carregando em si a barbárie e a violência que

estão em sua origem.

O  Estado  e  as  instituições,  assim,  ainda  que  pintem  a  barbárie  em  tons  pastéis,

escondendo-a sob o manto do jurídico e da burocracia, potencializam o caráter mortífero da

coexistência em sociedade, permitindo o genocídio e o extermínio em nome da lei.

Retomando-se a “questão criminal”, os dados referentes ao encarceramento em massa

e o genocídio invisível provocado pelo sistema penal265 parecem corporificar essas ideias.

Com  efeito,  sendo  o  direito  penal  aquele  ramo  do  direito  que  consubstancia  a

intervenção mais radical sobre o indivíduo, bem como sendo tal campo dotado de um aparato

tecnocrático que possibilita o exercício da violência institucional contra o cidadão (Batista,

2011,  p.  82),  não  causa  surpresa  que,  ainda  que  em  um  ordenamento  supostamente

democrático, seja a seara criminal o vetor da barbárie civilizatória.

Tal  barbárie  revela-se,  conforme  discorremos  mais  acima,  na  constituição  de  uma

“democracia  dos  massacres”,  onde  a  ideologia  do  inimigo  e  o  punitivismo  propiciam  a

inocuização e o extermínio de milhares de vidas,  sendo a violência  praticada contra  esses

“estranhos” - colocados na posição do homo sacer - reinscrita nos discursos da legalidade por

um  aparato  judicial  ideologicamente  orientado  para  a  conservação  do  status  quo  e  a

265 Cf. os itens 1 e 3.1 deste capítulo.
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preservação, acima de qualquer outro valor, do modo de produção capitalista e da sociedade de

consumo excludente que se instituiu na modernidade recente.

A concepção de que o direito penal traz em si, estruturalmente, o germe da barbárie, do

ponto de vista da dogmática jurídica, decorre como conclusão da obra de Muñoz Conde sobre

o direito penal no nacional-socialismo (Muñoz Conde, 2005).

Em “Edmund Mezger e o direito penal de seu tempo”, Muñoz Conde (idem) elaborou

estudo sobre a dogmática penal alemã produzida ao longo de República de Weimar e sua

transição para o direito  penal nazista.  Seu estudo toma como figura emblemática o jurista

Edmundo Mezger, que atingiu o apogeu de sua fama na academia concomitantemente à subida

de Hitler ao poder (idem, p 39). Sua obra, durante a vigência do Estado nacional-socialista,

teve como foco a adaptação do direito penal alemão aos valores e à ideologia do Reich.

Embora tenha aderido fielmente ao nazismo, com a derrota da Alemanha na Segunda

Guerra  Mundial,  Mezger  esforçou-se  por  apagar  seu  passado,  produzindo  uma  ciência

dogmática  jurídica  supostamente  neutra.  Assim,  mediante  discussões  infindáveis  sobre  a

posição do dolo na teoria geral do tipo e outras tecnicalidades anódinas, seu pensamento pós-

nazismo contribuiu  de forma patente  para a ocultação dos  aspectos  ideológicos  do direito

penal, colaborando enormemente para a constituição da forma alienante pela qual a domática

penal é hoje ensinada na academia266.

266 Nesse sentido, sobre a tentativa de Mezger e dos demais penalistas do nazismo em camuflarem seu passado
pela constituição de uma dogmática pretensamente neutra, manifesta-se Muñoz Conde (2005, p. 48): “É evidente
que a discussão sobre os mais complexos e profundos problemas dogmáticos do Direito Penal que se desenvolveu
na República Federal da Alemanha depois da Segunda Guerra Mundial pode ser utilizada para passar ao largo ou
não ter que falar das barbaridades que se levaram a cabo com o Direito Penal nacional-socialista e desvincular-se
das  diretrizes  político-criminais  daquela  época.  Nesse  sentido  são  bastante  reveladoras  as  palavras  sobre  o
pretendido caráter 'apolítico' da Dogmática com que em 1950 Mezger começa sua monografia 'Moderne Wege
der  Strafrechtsdogmatik':  'Durante  muito  tempo,  a  Dogmática  penal  esteve  apartada  dos  interesses  jurídico-
penais. Sua mais jovem e mundana irmã, a Política criminal, a manteve na sombra'. É curioso que isto seja dito
por uma pessoa que nos anos anteriores, em um contexto político diferente, se esforçou, sobretudo, por traduzir a
Dogmática, ou por converter os postulados político-criminais do nazismo em novas categorias dogmáticas. Era
algo assim como se reconhecesse que já que a Política criminal com a qual ele havia colaborado ou inclusive
acreditado firmemente (?) não se podia levar  a cabo (o forno não estava lá,  para estes bolos biologicistas  e
racistas),  era melhor voltar a uma Dogmática jurídico-penal abstrata, bastante confusa às vezes, apartada das
necessidades diárias e só interessada em 'atender às mais profundas relações vinculadas aos nomes de Edmundo
Russerl, Nicolai Hartmann e Martin Heidegger”.
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Os estudos sobre o direito penal nazista fizeram com que Muñoz Conde desse razão às

vozes  que  afirmam  que  “a  Dogmática  não  é  mais  que  a  muleta  que  utiliza  o  juiz  para

fundamentar uma decisão político-criminal” (idem, p. 51).

Seu estudo ainda pôde demonstrar  que o direito penal nazista,  comumente pensado

como uma ruptura em relação ao ordenamento jurídico da democrática República de Weimar,

na verdade, constitui-se muito mais como uma continuidade do direito penal anterior, apenas

mediante a readequação de alguns conceitos e princípios.

Assim,  por  exemplo,  a  partir  dos  institutos  jurídico-penais  da  culpabilidade  e  da

periculosidade, já presentes na dogmática penal alemã da República de Wiemar, propiciou-se a

elaboração de justificações dogmáticas para a perseguição sistemática de grandes contingentes

humanos  com base  em substratos  raciais  e  ideológicos,  mediante  a  aprovação,  durante  o

regime nazista, do projeto de lei sobre estranhos à comunidade (“Gemeinschaftsfremde”), que

possibilitava a punição de qualquer pessoa com base na “culpabilidade pela condução de sua

vida” ou pela mera apreciação quanto à sua “natureza perigosa” (idem, pp. 84-91)267.

Sobre essa continuidade entre o direito penal democrático da República de Weimar e o

direito penal nazista, Muñoz Conde (idem, pp. 29-30) conclui:

267 Nesse  sentido,  cita-se  Muñoz  Conde (2005,  p.  26):  “Em todo  o  caso,  é  indiscutível  que  o  conceito  de
culpabilidade em suas linhas básicas e independentemente da sua fundamentação filosófica ou política, foi uma
das conquistas mais importantes da Dogmática jurídico-penal alemã daquela época. Entendido como garantia e
limite frente ao poder punitivo do Estado é hoje considerado como um dos princípios fundamentais de um Direito
Penal democrático e respeitador da dignidade humana. Mas um sistema estritamente dualista, como o que se
forjou  na  República  de  Weimar,  em  que  a  pena  limitada  pela  culpabilidade  pode  ser  substituída  ou
complementada por uma medida de segurança de duração indeterminada fundamentada num conceito tão vago e
perigoso como o de periculosidade, traduz uma concepção de Direito penal muito vinculada às teses amigo-
inimigo tão caras ao Estado nacional-socialista: um Direito penal com todas as suas garantias, baseado e limitado
pelo princípio da culpabilidade, para o delinquente ocasional, integrado no sistema, ainda que algumas vezes se
afaste dele; e um Direito penal baseado na periculosidade e sem nenhum tipo de limitações, para o delinquente
perigoso e especialmente para o delinquente habitual que, com o seu comportamento e a sua forma de condução
de vida (Labensführungschuld), põe em causa as bases do próprio sistema”.
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“Mas  se  de  algo  se  pode  acusar  globalmente  os  penalistas  alemães  da  época  da
República  de  Weimar,  valorações  ideológicas  à  parte,  é  de  terem  sido  demasiado
consequentes com os postulados puramente dogmáticos de que partiam, cultivando a
Dogmática jurídico-penal  l'art  pour l'art,  afastando-se bastante da realidade política,
social  e  econômica  que  lhes  coube viver,  e  deixando,  de  certo  modo,  com as  suas
requintadas elucubrações teóricas, a porta aberta à terrível besta do nacional-socialismo,
que  não  quiseram  ou  não  souberam  ver  como  o  verdadeiro  inimigo  da  dignidade
humana”.

As apreciações  de Muñoz Conde sobre o direito  penal  do período democrático  da

República de Weimar e sua permanência sob a égide do nazismo,  mediante adaptações  de

certo modo pontuais, parece encontrar evidente paralelismo em relação à permanência de um

sistema penal autoritário no caso brasileiro, muito embora tenha havido a formal superação da

ditadura civil-militar268.

Tanto a aplicação de um direito penal pensado democraticamente para a persecução

dos objetivos do nazismo quanto a constituição, no Brasil, de um sistema penal autoritário e

genocida, paradoxalmente sob a égide de um Estado democrático, parecem apontar para o fato

de que o direito  penal  e  o sistema criminal  são,  no bojo das  instituições  oficiais,  o local

privilegiado de reminiscências de uma violência originária. São, portanto, por excelência, o

aparato depositário da barbárie que constitui a base sobre a qual a lei se erige.

A psicanálise, nesse sentido, traz respostas que podem jogar luz sobre a ambivalência

do direito e a persistência de reminiscências de uma barbárie remota em suas práticas. Posto

que o direito tenha o condão de banalizar a barbárie, como anteviu Arendt, a barbárie continua

a operar, sob o escudo da legalidade, produzindo o extermínio e a morte pela via da norma e

da burocracia.

Nesse ponto, recorreremos à literatura a fim de nos auxiliar nesta apreciação sobre o

sistema penal à luz da psicanálise. Como já se pôde perceber, a filosofia e a teoria política já

produziram vasto material sobre a barbárie civilizatória. Sua compreensão, do ponto de vista

subjetivo, contudo, não parece prescindir da arte e da literatura como forma de elaboração.

268 Cf. os itens 3.1.1 e 3.1.2 deste capítulo.
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Nesse diapasão, parece-nos que nenhuma obra poderia ser mais útil  na tentativa de

compreensão acerca do horror sem sentido e do autoritarismo burocrático que a literatura de

Franz Kafka, que passará a nos auxiliar na construção dos argumentos.

Note-se que a predileção pela arte e pela literatura, inclusive em detrimento da teoria

política, como formas de compreensão do mundo, afigura-se claramente como uma opção de

Freud, que não exitava em recorrer a tais campos “não científicos” para fundamentar suas

proposições  psicanalíticas,  aventando  justamente  que  a  sensibilidade  do  artista  estaria  em

vantagem, quando comparada à racionalidade do cientista, para a compreensão dos fenômenos

inconscientes269.

3.2.1.    Kafka e o “pecado original”270

 

Em um célebre aforismo da série “Ele”, Franz Kafka, ao tratar do “pecado original”,

inverte a relação comumente identificada entre perpetrador e vítima da injustiça, postulando

ser o “pecado original” a própria queixa do homem no sentido de que ele teria sido vítima

desse pecado: “O pecado original,  a velha injustiça cometida pelo homem, consiste na sua

queixa incessante de que ele é vítima de uma injustiça, de que o pecado original foi cometido

contra ele” (Kafka apud Benjamin, 2012, p. 150).

269 A propósito das relações entre Freud e a literatura e suas recorrentes incursões sobre obras literárias para a a
compreensão  dos  fenômenos  inconscientes,  manifestam-se  Pontalis  e  Mango  (2013,  p.  201):  “Privilégio  da
literatura: tornar perceptíveis os detalhes mais sutis, torná-los, por assim dizer, palpáveis; forjar uma linguagem
diferente  da  linguagem  do  discurso.  Esmagadora  metapsicologia.  Abstração  dos  conceitos  que  flagelam  a
singularidade  dos  objetos  que  nos empenhamos  em apreender...  Freud  não só reconhecia  sua  dívida  com o
escritores como julgava ter sido superado por eles em diversos pontos”. Dentre os escritores cujas obras possuem
papel relevante em diversas passagens da obra de Freud, pode-se citar: Shakespeare, Goethe, Schiller, Hoffmann,
Heine, Dostoiévski, Schnitzler, Thoman Mann, Stefan Zweig, Zola etc.

270 Parte das reflexões estampadas neste segmento da tese já foram adiantadas em Shimizu (2014).
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A confusão entre a figura do culpado e da vítima, nesse diapasão, aparece como uma

tônica no decorrer  da obra do autor  tcheco.  Em “O processo” (Kafka,  1997b),  Josef  K. é

acusado de um crime e passa a ser submetido às cerimônias degradantes do sistema de justiça

sem nunca lhe ser dada a oportunidade de conhecer o fato que lhe fora imputado.

A circunstância de desconhecer seu crime, contudo, não basta para evitar que, ao final

do processo, ele se coloque na posição de culpado. Se, na primeira página do romance, aduz-

se  que  “alguém  certamente  havia  caluniado  Josef  K.”  (idem,  p.  9),  não  se  admitindo  a

veracidade da imputação desconhecida, fosse ela qual fosse, no final de sua “via crucis”, Josef

K. é marcado pela vergonha dos culpados. Suas últimas palavras frente à execução (“Como

um cão”)  levam ao encerramento  do romance com a seguinte  passagem:  “Era  como se a

vergonha devesse sobreviver a ele” (idem, p. 278).

O desconhecimento da falta cometida também é o mote da novela “Na colônia penal”

(Kafka, 1998a). Na história, um explorador visita um campo de forçados em uma ilha tropical,

na qual lhe é apresentada uma máquina construída pelo antigo comandante da colônia, que

serve à aplicação da pena de morte aos condenados.

Marthe Robert (1963, p. 173) assim descreve a máquina:

“A principal curiosidade do local é uma máquina que, inventada e construída pelo antigo
comandante da colônia, serve para as execuções capitais. A sentença é inscrita, por meio
de  agulhas  aceradas,  na  carne  dos  condenados,  que  ignoram  seu  conteúdo  e  só  o
decifram  nos  seus  próprios  corpos  depois  dum  certo  número  de  horas,  antes  de
morrerem duma morte extática”

Na colônia penal, conhecer a própria culpa apenas é possível no limiar da morte. A

máquina da colônia, assim como o processo kafkiano, funciona sem que o culpado conheça

seu crime. 
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Assim,  a  temática  da  punição  em Kafka  aparece,  não  raro,  de  modo  invertido.  A

punição  é  dada,  mas  o  crime  que  a  desencadeou  é  desconhecido.  O  homem  kafkiano  é

irremediavelmente culpado, sendo a culpa algo indissociável de sua própria existência271.

Na  leitura  de  Anders  (2007,  p.  48),  “os  ‘heróis’ de  Kafka  são  vítimas  do  pecado

original.  Não,  é  claro,  do  pecado original  cristão,  mas,  uma vez  que  eles  ficam,  desde  o

princípio, ‘fora do Paraíso’ (do mundo), são culpados: todo ato punível é consequência dessa

situação fundamental preexistente”. 

Nas obras de Kafka, o “pecado original” aparece como uma forma de estar no mundo,

identificada com o desterro e o não-pertencimento. O homem kafkiano carrega consigo uma

dívida a ser paga, sendo seu crime incrustado em sua própria existência.

A ausência  de  pertencimento  e  o  mal-estar  em fazer  parte  do  mundo  permitem a

“permuta  de  culpa  e  punição”  (Anders,  2007,  p.  49).  Se  a  culpa  já  é  um dado  desde  o

princípio, desconhecida e inquestionável, a punição aparece como tema central de várias de

suas obras, sendo a falta cometida algo que pertence ao lugar do esquecimento.

Acerca do estatuto do esquecimento em Kafka, cita-se Benjamin (2012, pp. 169-170):

“Mas o esquecimento – e aqui atingimos um novo limiar na obra de Kafka – não é nunca
um esquecimento meramente individual. Tudo o que é esquecido se mescla a conteúdos
esquecidos  do  mundo  primitivo,  estabelece  com  ele  vínculos  numerosos,  incertos,
cambiantes, para gerar criações sempre novas. O esquecimento é o receptáculo a partir
do qual emergem à luz do dia os contornos do inesgotável  mundo intermediário,  nas
narrativas de Kafka”.

271 Além dos textos citados, a inversão entre ato proibido e punição ainda aparece de forma clara em várias das
narrativas curtas de Kafka, como em “A batida no portão da propriedade” e “Sobre a questão das leis”, que
compõem a coletânea “Narrativas do espólio” (2002), organizada por Modesto Carone. Já no primeiro romance
de Kafka, “O desaparecido” (2012), a temática do julgamento e da punição sem culpa permeia toda a saga de
Karl  Rossman pela  Amerika,  especialmente em sua demissão da função de ascensorista  do Hotel Occidental
(idem,  pp. 139-175), quando o personagem é acusado, julgado e, finalmente,  demitido, por um incidente em
relação ao qual não se pode atribuir-lhe a responsabilidade.
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O esquecimento de um crime e de uma culpa fundamental, pois, é o fator das histórias

de Kafka que faz com que se crie a sensação de absurdo. Nesse sentido, é possível enxergar o

absurdo das punições kafkianas a partir desse entendimento de que parte da história não nos é

acessível. A culpa dos personagens – o “pecado original” em relação ao qual os personagens

são simultaneamente  perpetradores  e  vítimas  – reside  em algum lugar  fora do  que  nos  é

narrado.

Essa ideia de exclusão da culpa do plano do inteligível é o que nos permite arriscar

uma leitura da dinâmica da punição em Kafka a partir da psicanálise. O esquecimento de um

pecado fundamental inscreve a existência humana sob o signo de uma culpa invencível, fato

que aproxima as expressões kafkiana e psicanalítica.

Trata-se, por certo, de apenas uma leitura possível, que não se pretende totalizante e,

muito menos, pretende realizar uma manobra selvagem na qual se “deita o artista no divã”.

Pelo  contrário,  quer-se  entender  a  mensagem de  Kafka  como  uma  forma  de  pensamento

orgânico sobre a cultura, buscando-se referências externas à obra. Para tanto, toma-se a obra –

e  não  o  seu  autor  –  como  instrumento  para  pensar  o  campo  social  e  político,  onde  os

referenciais externos – a psicanálise, no caso – fornecem uma chave de compreensão que se

coloca ao lado de outras inúmeras possíveis, vendo a obra como uma fonte inesgotável de

articulações.

Antes, contudo, de apresentar as possíveis aproximações entre a concepção kafkiana de

culpa e punição e a leitura psicanalítica do social e do sistema punitivo, parece-nos relevante

abordar outro ponto muito marcadamente presente nos textos de Kafka: as figuras do pai de

família e do Estado como polos de produção de tirania.

O eu-lírico  da  “Carta  ao  pai”  (Kafka,  1997),  nesse  sentido,  externa  tal  concepção

tirânica da figura paterna, mote que irá se repetir em vários dos textos propriamente ficcionais

do autor.
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Nessa carta que Kafka teria escrito a seu pai – e que nunca fora entregue –, a figura

paterna assume os contornos de um ditador incomensurável, tingido com tintas inumanas pela

fantasia do eu-lírico:

“Às vezes imagino um mapa-múndi aberto e você estendido transversalmente sobre ele.
Para mim, então, é como se entrassem em considerações apenas as regiões que você
não cobre ou que não estão ao seu alcance. De acordo com a imagem que tenho do seu
tamanho, essas regiões não são muitas nem muito consoladoras” (idem, p. 68)

Esse pai  que,  com seu corpo,  encobre  o mundo e não permite  a  existência  de um

espaço vital ao filho, sujeito ao seu poder descomunal, também é retratado como a fonte de

punições acerca de fatos cuja culpa é desconhecida.  Tal  constatação se coloca,  a título de

exemplo, na passagem da carta em que o eu-lírico relata ter sido violentamente repreendido,

quando criança, simplesmente porque estava com sede: “Segundo a minha índole, nunca pude

relacionar  direito  a  naturalidade  daquele  ato  inconsequente  de  pedir  água  com  o  terror

extraordinário de ser arrastado para fora” (idem, p. 13).

Assim, o principal texto não ficcional de Kafka repete um mote que será a tônica de

diversos de seus textos ficcionais: a inversão de culpa e punição. Tal mote, por fim, entrelaça-

se ao aforismo citado, no qual Kafka expõe seu entendimento sobre o “pecado original”.

De outra banda, essa concepção negativa sobre a família que aparece na “Carta ao pai”,

vista como local  de irracionalidade  e violência,  surge de forma marcante,  ainda,  nas duas

cartas  enviadas  por  Kafka  à  sua  irmã  Elli,  nas  quais  defende  que  as  crianças  devam ser

educadas fora do âmbito familiar.

A partir da análise dessas cartas, Mandelbaum e Mandelbaum (2002) postulam que, na

concepção kafkiana, o espaço familiar é tratado não como um refúgio contra as relações de

dominação  que  se  exercem no espaço público,  mas  como  a  própria  fonte  da  tirania  que,

lançando suas  feições  para  as  relações  públicas,  produz o cenário  de  constrição  total  dos

espaços de liberdade:



293

“Mais do que espaços públicos, a obra de Kafka é ocupada por cenas familiares, em cujo
interior a morte ronda à espreita, seja na forma de um veredicto promulgado pelo pai, em
O  Veredicto,  ou  como  o  triste  resultado  de  uma  transformação  inesperada,  em  A
Metamorfose.  Definitivamente,  em  Kafka,  a  família  não  é  o  lugar  de  promoção  da
compreensão  e  do entendimento.  Verdade que,  no para  além da família,  no exílio  de
América, na vida urbana de O Processo ou na aldeia de O Castelo, as coisas não são mais
fáceis. Mas, para Kafka, os espaços públicos são os lugares por excelência de busca, de
uma busca difícil de ser bem sucedida porque o familiar lança as suas sombras para o
coletivo” (idem, p. 149).

Ao tomarmos por base, por exemplo, a trilogia “Punições” de Kafka, composta pelas

novelas  “O veredicto”,  “A metamorfose”  e  “Na colônia  penal”,  vemos  que a  temática  da

punição por uma falta desconhecida transita do seio familiar ao espaço público, no movimento

identificado por Mandelbaum e Mandelbaum. Segundo Carone (1998a, p. 75), a relação entre

as novelas que permite  seu agrupamento reside na “posição que a figura do pai ocupa na

sequência imaginada por Kafka”.

Em “O veredicto” (Kafka, 1998a), o pai é aquele que prolata a sentença, contra a qual

descabe  qualquer  apelo,  sendo a  condenação  à  morte  cumprida  à  risca  pelo  próprio  filho

condenado. Em “A metamorfose” (Kafka, 1997a), também o pai é o algoz do filho, sendo a

morte inevitável quando esse filho não mais goza de qualquer perspectiva de pertencimento.

Já em “Na colônia penal” (Kafka, 1998a), o “antigo comandante” é quem preenche

essa função tirânica paterna. Esse antigo comandante, conforme narra o oficial ao explorador,

foi o criador da máquina exemplar de punição e, com sua morte, a ilha estaria passando por

um processo de mudança, no qual cada vez menos cidadãos vinham contemplar as execuções,

com o movimento das agulhas a escrever o crime sobre a pele do condenado.

Ao final da novela, o explorador descobre que o corpo do antigo comandante encontra-

se enterrado sob os pés de fregueses que calmamente se divertiam em uma casa de chá. Parece

plausível  a  hipótese  de  que  Kafka  esteja  nos  alertando  para  o  fato  de  que  o  social  está

construído sobre a violência e a tirania, típicas das relações familiares e que, partindo dessas

relações fundamentais, alcançam os espaços públicos.
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Logo, por mais prosaicas que as relações públicas e privadas possam parecer em sua

superficialidade,  há  sempre  um terror  subterrâneo272 que,  ainda  que  considerado  morto  e

enterrado, continua eternamente ameaçando ressurgir273. Esse talvez seja o medo experimento

pelo explorador, que o faz fugir da ilha ao cabo da novela.

Há,  portanto,  em Kafka,  uma  continuidade  entre  o  privado  e  o  público  –  entre  o

familiar e o político – no que tange às formas de exercício da opressão. O pai tirano, ao longo

da  obra,  torna-se  uma  função  abstrata,  habitando  de  forma  indissociável  os  meandros  da

burocracia e das instituições públicas. Essa presença da tirania como componente onipresente

em um mundo administrado é o que caracteriza o cenário kafkiano, onde a violência exerce-se

por via de leis, regulamentos e procedimentos incompreensíveis e que levam inevitavelmente

ao esmagamento da subjetividade.

 Sobre essa continuidade entre a figura do pai e a figura dos funcionários da justiça, que

administram o  aparelho  burocrático  retratado  por  Kafka,  manifesta-se Benjamin  (2012,  p.

149):  “O pai é a figura que pune. A culpa o atrai, como atrai os funcionários da Justiça. Há

muito os indícios de que o mundo dos funcionários e o mundo dos pais são idênticos para

Kafka. Essa semelhança não os honra. Ela é composta de estupidez, degradação e imundície”.

E mais adiante (idem, p. 150):

“A imundície é em tal grau um atributo dos funcionários que eles podem ser vistos
como gigantescos parasitas. Isso não se refere, naturalmente, às relações econômicas,
mas às forças da razão e da humanidade, que permitem a essa estirpe sobreviver. Do
mesmo modo, também nas estranhas famílias de Kafka o pai sobrevive às custas do
filho, devorando-o como um monstruoso parasita.  Não consome apenas suas forças,
consome também seu direito de existir. O pai é quem pune, mas é ao mesmo tempo
quem acusa”.

272 A ideia de um “terror subterrâneo” aparece muito claramente na narrativa “A construção” (Kafka, 1998), na
qual o narrador, um animal indeterminado e entocado em uma construção subterrânea, externa seus pensamentos
persecutórios acerca da aproximação de um grande monstro que virá destruí-lo.

273 Transcrevem-se os escritos da lápide do antigo comandante: “Aqui jaz o antigo comandante. Seus adeptos, que
agora não podem dizer o nome, cavaram-lhe o túmulo e assentaram a lápide. Existe uma profecia segundo a qual
o comandante, depois de determinado número de anos, ressuscitará e chefiará seus adeptos para a reconquista da
colônia. Acreditai e esperai” (Kafka, 1998). 
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É, portanto, essa presença da tirania como elemento latente e originário da burocracia

que permite que, em um mundo administrado, Kafka tenha demonstrado que os grilhões da

humanidade torturada sejam feitos de papel-ofício (Janouch, 1952, pp. 70-71).

3.2.2.    Conclusões acerca da barbárie civilizatória e do sistema penal a partir da psicanálise

As leituras psicanalíticas  da obra de Kafka, especificamente no que diz respeito ao

elemento edípico, foram apreciadas de forma crítica por Deleuze e Guattari (2002, p. 29), no

sentido de que tais leituras procederiam a uma “edipianização do universo”, aproveitando-se

do fato de que a descrição das relações entre pais e filhos nos textos kafkianos expressariam

um “Édipo exagerado” (idem, p. 28). Acerca da “Carta ao pai”, afirmam Deleuze e Guattari

(idem, pp. 28-29):

“Kafka passa de um Édipo de tipo neurótico em que o pai bem-amado é odiado, acusado,
declarado culpado, a um Édipo muito mais perverso, que cai na hipótese da inocência do
pai, de uma ‘aflição’ comum ao pai e ao filho, mas para dar lugar a uma acusação de
grau  n, a uma injúria tanto mais forte que se torna indeterminável e ilimitada (com o
‘adiamento’ do Processo) através de uma série de interpretações paranoicas”.

São procedentes as críticas à aproximação psicanalítica da obra, na medida em que o

complexo  de  Édipo  pode  ser  manuseado  como  uma  chave  fácil  para  uma  compreensão

desconectada dos aspectos políticos e sociais presentes nos textos de Kafka.

Por outro lado, do ponto de vista das intersecções entre a psicanálise e a teoria social,

especialmente no que diz respeito às concepções de sociabilidade externadas por Freud em

seus “textos sociais”, percebe-se claramente a existência de uma articulação entre o “Édipo

exagerado” de que falam Deleuze e Guattari e o aspecto radicalmente sombrio impresso por

Freud sobre a cultura.
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As bases do pensamento social freudiano devem ser buscadas no ensaio “O retorno do

totemismo na infância”, que compõe “Totem e tabu” (Freud, 1913/1996). Nesse texto, Freud

constrói  a  hipótese  do  mito  fundador  do  humano  e  do  social274,  que  vai  fornecer  os

fundamentos para as concepções filogenéticas da psicanálise acerca das estruturas familiar e

política da humanidade.

De acordo com a hipótese freudiana, a humanidade, em seus primórdios, seria liderada

por um pai primevo, que exercia a tirania sobre os filhos, reprimindo-lhes a sexualidade e

expulsando da horda os filhos conforme eles tornavam-se adultos. 

Em  um  dado  momento,  os  filhos,  identificados  pelo  ódio,  assassinaram  o  pai,

celebrando o crime com um banquete totêmico, no qual os filhos devoraram o corpo morto do

pai, em tentativa simbólica de introjeção de sua onipotência.

Contudo, a  mais  surpreendente  consequência  do crime  original,  conforme assevera

Betty  Fuks  (2014,  p.  125),  foi  o  fato  de  que,  assolada  pela  culpa,  a  recém  inaugurada

comunidade humana houve por bem renunciar às pulsões cuja satisfação estava interditada

pelo pai. Assim, o pai morto tornou-se mais poderoso que o pai vivo, passando a reminiscência

da face terrível do pai da horda a habitar o direito e as instituições.

Conforme explica Fuks (idem, ibidem):

“Retomemos o mito do pai da horda, desde a cena em que os filhos pré-históricos comem
cru o cadáver do  Urvater, numa tentativa de incorporação da potência dessa figura de
poder arbitrária que tinha uma solução idêntica para todos: expulsá-los do convívio com
ele e com as mulheres da tribo ao se sentir ameaçado. Depois do ato canibal, viram-se
tomados por um forte sentimento de culpa, pois, ao lado de tão intenso ódio, nasceu o
amor  por  aquele  que,  certamente,  em  se  tratando  do  mais  forte  do  bando,  poderia
proteger a todos. O mais surpreendente é o destino do parricídio na economia psíquica
dos filhos: culpados, renunciam à satisfação pulsional sem limites desejada e proibida
pelo pai. Sob a égide dos vínculos estabelecidos pela força do amor, os irmãos rebeldes
diminuíram a rivalidade entre si  e  firmaram o compromisso de manter  vazio o lugar

274 O “mito do pai da horda” já foi objeto de análise nesta tese, no item 2.3 do primeiro capítulo.
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outrora  ocupado  pelo  pai  da  pré-história,  sob  pena  de  ser  assassinado  aquele  que
porventura desobedecesse”.

O assassinato do pai da horda, assim, é o antecedente das interdições morais e dos

sistemas jurídicos e sociais, bem como do sentimento de justiça275. É, também, a origem do

modelo familiar, dentro da concepção freudiana de que a ontogênese repete a filogênese. Por

fim, também marca o ponto de constituição do humano para a psicanálise, a demonstrar que o

social e o individual aparecem simultaneamente.

Essa  reminiscência  de  um  pai  primevo  justifica  que,  no  plano  social  e  político,

efetivamente haja espaço para o “Édipo exagerado” identificado em Kafka. Conforme coloca

Raulet (2002, p. 78):

“O Estado é herdeiro da onipotência do pai  primitivo; é ‘a instituição que permite à
pulsão de morte se expandir plenamente’. Age, por um lado, contra o indivíduo, a fim de
forçá-lo a se integrar à comunidade, por outro lado, a exerce em nome da comunidade
com relação aos ‘inimigos’ exteriores” 

A culpa coletiva e inconsciente gerada pelo assassinato esquecido do pai é a base para

o entendimento do mal-estar na civilização (Freud, 1930/1996). Erigida sob a culpa e sob a

incontornável e silenciosa ameaça de ressurgimento da tirania do pai da horda, a civilização

não encontra espaço para a promoção da felicidade.

O  horror  do  pai  primevo,  bem  como  a  culpa  pelo  crime  cometido  em  conjunto,

lançados  como  bases  do  fenômeno  social  e  político,  levam  à  compreensão  de  que  as

instituições e as relações sociais encontram-se sempre permeadas pela culpa e pela pulsão de

morte.

275 Nesse sentido, cita-se Castilho (2011, p. 147): “Nessa perspectiva,  temos os irmãos devorando o Pai para
conquistar seu lugar de filhos: trata-se de um gesto de identificação a partir do ato de se alimentar. É a partir disso
que, para Freud, o  crime contra o Pai cria os princípios estruturais da sociedade. A religião começa a existir com
a morte do Pai, juntamente com seus princípios morais. Como manifestação dos princípios morais e do direito,
teríamos o 'não matarás' e, portanto, a construção da cultura. Freud não deixa de lembrar, várias vezes, esse sexto
mandamento. A morte do Pai apazigua o ódio, persistindo somente uma expressão do remorso. Por esse ato
memorável, teríamos a organização social, a moral, o direito, a religião e a família: a humanidade que nasce do
sangue do assassinato do Pai em um banquete totêmico”.
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Culpa e pulsão de morte,  aliás, são conceitos tradados por Freud de maneira muito

próxima, constituindo, por vezes, facetas de um mesmo fenômeno. Um dos destinos da pulsão

de morte, conforme Freud postula em “O ego e o id”, consiste na autoagressividade imposta

ao ego pelas exigências superegóicas. Nesse sentido (Freud, 1923/1996, pp. 66-67):

“É notável que, quanto mais um homem controla sua agressividade contra o exterior,
mais severo – isto é, agressivo – ele se torna em seu ideal do ego. A opinião comum vê a
situação do outro lado; o padrão erigido pelo ideal do ego parece ser o motivo para a
supressão da agressividade. Permanece, contudo, o fato de que, como afirmamos, quanto
mais um homem controla a sua agressividade, mais intensa se torna a inclinação de seu
ideal à agressividade contra seu ego”

Assim, transpondo-se tal observação clínica ao campo da cultura, a reminiscência da

violência fundamental que permeia a civilização e o sentimento de culpa sobre o qual essa

mesma civilização está erigida são “faces de uma mesma moeda”, que coexistem de forma

intrínseca e permitem, quando vistas conjuntamente, compreender-se a visão sombria que a

psicanálise lança sobre o campo social.

Em “O mal estar na civilização”, Freud postula que a felicidade não faz parte do plano

da Criação, o que se coloca na conta não apenas dos imperativos da realidade hostil do mundo,

mas sobretudo da violência  e  da culpa fundamentais  sobre as quais se baseia  a cultura,  a

justificar  que  o  mito  fundador  da  humanidade  para  Freud  seja  um  crime  cometido  em

conjunto:  a  morte  do  pai  esquecida,  mas  que,  paradoxalmente,  se  reafirma  no  plano

inconsciente em todos os fazeres institucionais (públicos e privados) da civilização.

O mito do pai da horda pretende fornecer uma explicação para a culpa que habita as

bases da cultura. A civilização, a partir da psicanálise, apenas é possível como sucedâneo da

culpa fundamental,  que refreia o princípio do prazer,  possibilitando a catexia  libidinal  nos

supostos fins elevados da comunidade.

Assim, em “O mal estar na civilização”, Freud (1930/1996) postula que a cultura não é

apenas filha da necessidade, ou seja, não se inscreve exclusivamente nos ditames do embate
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entre o princípio do prazer e o princípio da realidade (Eros e Ananké). A inovação da obra

reside na identificação da parcela do mal estar que é tributária do embate entre as pulsões de

vida e de morte que disputam pelos construtos da civilização (Eros e Thanatus).

Isso permite a Raulet (2002, pp. 70-71) postular que o texto trabalha dois níveis de mal

estar:

“Isso porque o segundo grau do ‘mal-estar’ mostra, na realidade, não somente que esse
equilíbrio  é  inacessível,  mas  que  alcançá-lo  confirmaria  o  desmoronamento  da
civilização  e  o  triunfo  da  morte.  O  ‘escândalo’ de  O  mal-estar  na  civilização foi
realmente  de  ter  introduzido a  hipótese  da  pulsão  de  morte,  avançada  em  Além do
princípio do prazer, no domínio da cultura e da civilização, que por sua vez era em si
mesma uma extensão especulativa da psicanálise, e de tal forma que ao aprofundar a
problemática, é a hipótese da pulsão de morte que predomina” 

Nesse ponto,  portanto,  há uma clara  convergência  entre  as concepções  de Kafka e

Freud quanto ao campo social. 

Como  já  visto,  para  Kafka,  o  “pecado  original”  é  o  crime  cometido  contra  a

humanidade,  relegado  ao  esquecimento,  mas,  ainda  assim,  levando  à  punição  certa  da

humanidade-vítima. No mito freudiano, tal situação traduz-se na violência fundamental que

levou ao assassinato do pai. 

Esse “pecado original” persiste como reminiscência de uma violência que, ainda que

tenha vitimado a humanidade sob o jugo do pai  primevo,  produz uma culpa  fundamental

inconsciente  e,  portanto,  esquecida.  O  esquecimento  do  assassinato  do  pai,  contudo,  não

impede que essa reminiscência fundamental esteja na base da cultura, pautando as relações

familiares e as instituições civilizatórias.

O pai da horda, portanto,  assim como o antigo comandante da Colônia Penal, está

morto e esquecido, mas espera enterrado sob nossos pés sua oportunidade de ressurgência, o

que se dá pela obediência adiada de seus filhos, sempre prontos a orientar a civilização no

sentido da barbárie. Barbárie que reside na máquina de execuções de Kafka ou no sistema
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prisional desumano brasileiro; no processo que levou à execução de Josef K. ou na tecnocracia

cínica do Poder Judiciário,  que produz o encarceramento em massa da pobreza e fecha os

olhos aos extermínios que ocorrem nas periferias e nas prisões.

O mal estar, nessa dimensão, é a barbárie e o horror que se escondem por baixo das

togas dos juízes e nas entranhas dos autos dos processos, nos cartórios onde se arquivam os

autos de resistência seguida de morte276 e as sentenças condenatórias.

Tal entendimento sobre a cultura e suas reminiscências permitirá a Fuks (2014, p. 126),

assim,  afirmar  que  “Totem  e  tabu”  constitui-se  como  “uma  ferramente  teórica  precisa  à

reflexão sobre a falta de vocação dos homens em suportar a democracia”.

A visão sombria que a presente articulação entre literatura e psicanálise nos fornece

nos  permite  compreender  um  pouco  melhor  a  situação  recorrente  na  qual  a  negativa  do

exercício  de  direitos  e  a  produção  da  barbárie  advêm  dos  próprios  órgãos  destinados  à

salvaguarda desses direitos.

Se a tirania se coloca como elemento originário do direito e da política, conforme nos

demonstra a psicanálise, a barbárie habita os meandros das normas postas. Em outras palavras,

conforme assevera Endo, “a violência descansa num lugar seguro e onde nada pode atingi-la,

protegida  que  está  na  interioridade  do  sistema  jurídico  e,  por  essa  via,  em sua  absoluta

exterioridade” (2012, p. 57).

A partir dessa concepção, portanto, afigura-se como ilusória a dicotomia entre o direito

e a barbárie. A teoria geral do direito e do Estado, desde sua concepção contratualista, vem se

fundando na norma como forma de contenção da arbitrariedade, o que se apresenta como uma

276 Autos  de  resistência  seguida  de  morte  são  documentos  lavrados  pela  polícia,  no  lugar  de  Boletins  de
Ocorrência comuns, a fim de disfarçar execuções e assassinatos por policiais. Assim, a investigação, quando há,
inverte os papéis de vítima e criminoso, colocando o agente do estado responsável pela execução como suposta
vítima de um crime de resistência.  Quase invariavelmente,  tais casos acabam arquivados,  referendando-se o
extermínio.  (fonte:  <http://www.estadao.com.br/noticias/  cidades,resistencia-seguida-de-morte-e-disfarce-para-
execucoes-em-sp,945062,0.htm>, acesso em 1º de dezembro de 2012).
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concepção míope quando se constata que a barbárie é o próprio sustentáculo sobre o qual se

monta o aparato burocrático das leis e da Justiça, como tão bem demonstram as narrativas

kafkianas.

Chama a atenção, nesse sentido, o fato de que é o próprio Estado o maior perpetrador

de lesões a direitos, aflorando o paradoxo segundo o qual a própria instância imaginada para

frear a arbitrariedade é, em si mesma, a instância mais arbitrária.

No que toca ao papel do sistema de justiça na proliferação de tais arbitrariedades, Endo

(idem, pp. 57-58) relata um caso noticiado pela imprensa, no qual se descobriu que um juiz de

direito utilizava trabalho escravo em sua fazenda, no Município de Açailandia, em São Paulo.

Esse mesmo juiz teria causado entraves, pela determinação do deslocamento de competência,

ao processamento de acusações relativas à redução à condição análoga de escravo, almejando

impedir a responsabilização de outro pecuarista cuja atividade também utilizava mão de obra

escrava.

Acerca do caso, Endo (idem, ibidem) conclui:

“O envolvimento do  juiz  nesse  caso  não  se constitui  em raridade  no  Brasil,  mas  o
exemplo é interessante para destacar que o protagonismo do judiciário em situações de
violação de direitos fundamentais no Brasil revela-se com clareza no momento em que a
presença do juiz, não raro, é o que favorece a preservação do estado de exceção, onde
toda a suspensão do ordenamento é garantida, precisamente pela presença de um agente
jurídico, que evita que a justiça e a lei vigorem em regiões anômicas onde o vivente se
constitui como escravo – vida nua”

O “protagonismo  judicial”  na  perpetração  da  barbárie  e  no  silenciamento  de  suas

consequências, contudo, não necessita de exemplos tão extremos para ser notado. Uma análise

mais atenta nos permitirá antever um sem número de casos em que, sem que haja qualquer

lesão à lei ou ao processo, o Judiciário dá seu aval e legitima estados de dominação violenta

que afrontam o mais comezinho senso ético de justiça.
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Apenas a título de exemplo, vale a pena comparar dois julgados do Superior Tribunal

de Justiça, autointitulado “Tribunal da Cidadania” (conforme se lê na primeira página de seu

sítio  eletrônico),  ambos  relatados  pela  mesma  ministra,  Maria  Thereza  Assis  Moura,  e

versando sobre a mesma matéria: a incidência penal do princípio da insignificância277.

O  Habeas  Corpus  240887/SP,  julgado  em  outubro  de  2012,  versava  sobre  o

reconhecimento da desnecessidade da intervenção penal ao caso de um cidadão acusado do

furto de uma bicicleta avaliada em R$ 150,00 reais. Ele havia sido condenado, nas instâncias

precedentes, à pena de um ano de reclusão em regime fechado.

O  STJ,  nesse  caso,  não  conheceu  da  ordem  de  Habeas  Corpus,  constando  da

fundamentação  que  não  haveria  qualquer  ilegalidade  manifesta  na  decisão  condenatória.

Acerca da lesividade da conduta criminosa, pronunciou-se a ministra:

“De fato, conforme se colhe, o paciente furtou uma bicicleta, no valor de R$ 150,00, em
janeiro de 2011, o que representava, na época, mais de um quarto de um salário mínimo
(R$ 540,00), valor considerável que não pode ser tido como insignificante. Além disso,
a sua conduta, revelando especial audácia, ao usar de ardil para distrair o proprietário do

277 O princípio da insignificância é uma construção doutrinária do direito penal que, reconhecendo que o direito
penal, como ultima ratio da intervenção estatal,  apenas deve incidir quando houver lesão ou perigo de lesão
significativa a bem jurídico relevante, prega que uma conduta será considerada atípica e, portanto, impassível de
punição na esfera penal, quando não houver ofensividade significativa, ainda que o fato seja formalmente típico.
De acordo com Lopes (2000, pp. 117-118): "o juízo de tipicidade, para que tenha efetiva significância e não atinja
fatos que devam ser estranhos ao Direito Penal, por sua aceitação pela sociedade ou dano social irrelevante, deve
entender o tipo, na sua concepção material,  como algo dotado de conteúdo valorativo, e não apenas sob seu
aspecto formal, de cunho eminentemente diretivo. Para dar validade sistemática à irrefutável conclusão político-
criminal de que o Direito penal só deve ir até onde seja necessário para a proteção do bem jurídico, não se
ocupando  de  bagatelas,  é  preciso  considerar  materialmente  atípicas  as  condutas  lesivas  de  inequívoca
insignificância para a vida em sociedade. É notável  a síntese apresentada por Sanguiné sobre o conteúdo da
tipicidade material ao dispor que a tipicidade não se esgota na concordância lógico-formal (subsunção) do fato no
tipo. A ação descrita tipicamente há de ser geralmente ofensiva ou perigosa a um bem jurídico. O legislador toma
em consideração modelos de vida que deseja castigar. Com essa finalidade, tenta compreender, conceitualmente,
de maneira mais precisa, a situação vital típica. Embora visando alcançar um círculo limitado de situações, a
tipificação falha ante a impossibilidade de regulação do caso concreto em face da infinita gama de possibilidades
do acontecer  humano.  Por  isso,  a  tipificação  ocorre  conceitualmente  de  forma  absoluta  para  não  restringir
demasiadamente o âmbito da proibição, razão porque alcança também casos anormais. A imperfeição do trabalho
legislativo não evita que sejam subsumíveis também nos casos que, em realidade, deveriam permanecer fora do
âmbito de proibição estabelecido pelo tipo penal. A redação do tipo penal pretende, por certo, somente incluir
prejuízos graves da ordem jurídica e social, porém não pode impedir que entrem em seu âmbito os casos leves.
Para corrigir essa discrepância entre o abstrato e o concreto e para dirimir a divergência entre o conceito formal e
o conceito material de delito, parece importante utilizar-se o princípio da insignificância".
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bem, um guarda municipal em serviço, para, então, subtrair a coisa, afasta também a
aplicação do princípio da insignificância”.

No agravo  regimental  em recurso  especial  n.  1246864  /  RS,  também  julgado  em

outubro de 2012, não obstante a matéria aventada também fosse a aplicação do princípio da

insignificância,  por  tratar-se  de  delito  que  lesava  o  erário,  e  não  patrimônio  individual

(contrabando e descaminho), a solução jurídica encontrada pela ministra foi diversa:

“A Terceira Seção desta Corte firmou entendimento no sentido de que o princípio da
insignificância no crime de descaminho ou contrabando tem aplicação quando o débito
tributário não for superior a R$ 10.000,00 (dez mil reais), haja vista o disposto no artigo
20 da Lei 10.522/02”.

De acordo com o julgado, seriam insignificantes para fins penais desfalques ao erário

que não atinjam a soma de R$ 10.000,00 (dez mil reais), tendo-se em vista que, em casos de

débitos de até esse valor, a execução da dívida na esfera cível é facultativa.

Assim, o mesmo Tribunal e a mesma julgadora entendem que há lesão ao ordenamento

jurídico-penal no furto de uma bicicleta, devendo a pessoa ser punida com um ano de reclusão

em regime inicialmente fechado, ao passo que não há possibilidade dessa punição quando

alguém for acusado de crime econômico, ainda que a lesão ao erário ultrapasse o valor de

sessenta bicicletas.

A interpretação conferida  pelo  Tribunal  à  lei  penal  não contraria,  à  primeira  vista,

nenhuma  norma  do  ordenamento  jurídico  posto,  tanto  que  dificilmente  é  contestada.  Isso

porque, como já se tem há muito mencionado, direito e senso ético de justiça são conceitos

que muito  pouco têm em comum.  Parece claro,  contudo,  que se está  diante  do fenômeno

identificado por Endo de “protagonismo judicial” na proliferação de estados de opressão e

dominação, ainda que dentro da legalidade278.

278 Outro exemplo acerca  do “protagonismo judiciário” na perpetração  da barbárie  pode ser  identificado em
recente caso envolvendo o ajuizamento, pela Defensoria Pública do Estado de São Paulo, de ações civis públicas
requerendo a instalação de equipes mínimas de saúde em duas unidades prisionais do Estado, localizadas em
Ribeirão Preto e Serra Azul. Tais unidades, que abrigam um contingente total de cerca de três mil presos, não
contam com sequer  um médico,  sendo a equipe de saúde inexistente ou muito deficitária,  o que tem como
consequência a morte de presos por negligência e o agravamento de quadros de saúde. A Defensoria ingressou
com ações requerendo que o Estado fosse compelido a instalar equipes de saúde nas unidades, nos termos de suas
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A explicação para a disparidade de tratamento nos casos usados como exemplo não

pode ser buscada no próprio direito, mas sim, nos aspectos sociais envolvidos. Comumente, o

autor de furtos de bicicletas é alguém que merece todo o rigor da lei penal, tendo-se em vista o

extrato sócio-econômico do qual provém. Tal contexto não é o mesmo, por certo, da pessoa

que normalmente comete crimes ditos econômicos, como a sonegação fiscal ou o descaminho,

pessoas normalmente pertencentes a camadas superiores da pirâmide social.

próprias regulamentações. A tutela antecipada foi deferida pelo juízo de primeira instância, que exarou ordem
para que o Estado providenciasse a instalação das equipes. O Estado, contudo, por meio de seu Procurador Geral,
Elival da Silva Ramos, ingressou com pedido de suspensão da tutela antecipada diretamente junto ao Presidente
do Tribunal de Justiça de São Paulo, o Desembargador José Renato Nalini. Para tanto, fundamentou seu pedido
no art. 4o da Lei n. 8.437/92, que permite ao chefe do Poder Judiciário a suspensão de ordem judicial contra o
Estado,  por  motivos  declaradamente  políticos,  ainda  que  não  jurídicos.  Em  menos  de  uma  semana,  o
Desembargador Nalini suspendeu a decisão, impedindo que as equipes de saúde fossem implantadas. Em sua
decisão, asseverou: “a providência estatal determinada expõe a risco grave a ordem pública, compreendida aqui
como ordem administrativa. (…) A liminar compromete a normal e regular implementação da política pública em
curso no Estado de São Paulo, a sua ordenação, enfim, o desenvolvimento das funções da Administração, com
evidente  potencial  replicador,  multiplicador,  porque  é  inegável  que,  se  preservada  sua  eficácia,  servirá  de
paradigma  para  situações  relacionadas  com  outros  estabelecimentos  prisionais”  (TJSP,  Autos  n.  2031991-
72.2014.8.26.0000, Rel. José Renato Nalini, j. 07.03.2014) . O Presidente do Tribunal, assim, decidiu por impedir
o cumprimento da decisão liminar, aventando que, caso o Estado tivesse que implantar equipes de saúde nas duas
unidades prisionais, isso poderia ter um efeito multiplicador, possibilitando à Defensoria ou outros legitimados
que pedissem a efetivação do direito à saúde também em outras unidades prisionais, o que comprometeria as
previsões orçamentárias do Poder Público. Se tal decisão já demonstra a forma como o Judiciário enxerga a vida
e a saúde  da população privada de liberdade, que está abaixo, na escala valorativa, de questões burocráticas e
orçamentárias  do  Estado,  tal  situação  parece-nos  ainda  mais  absurda  quando  se  coteja  tal  decisão  com  a
declaração dada pelo mesmo desembargador Nalini durante entrevista, concedida no início de novembro de 2014,
ao televisivo Jornal da Cultura. Nessa oportunidade, o Presidente do TJSP afirmou-se favorável à concessão de
“auxílio-moradia”  a  todos  os  juízes  do  Brasil,  conforme  decisão  do  STF,  embora  já  estivessem  dentre  os
profissionais mais bem remunerados do país. Tal “auxílio”, correspondente a R$ 4.300 por juiz, de acordo com o
desembargador, seria um meio de aumentar a remuneração de forma “disfarçada”, já que os juízes não podem ir a
Miami a toda hora comprar seus ternos. Se, por si só, tal declaração já causa repulsa, quando recordamos que,
poucos  meses  antes,  o  mesmo desembargador  havia  alegado  questões  orçamentárias  e  administrativas  para
impedir a implantação de equipes de saúde em unidades prisionais, por valor muito mais baixo e em benefício de
um número muito maior de pessoas, fica difícil não vislumbrar a naturalização da barbárie e a postura ideológica
do Judiciário no sentido de perpetuação de desigualdades. Segue trecho da declaração do desembargador: “Esse
auxílio-moradia  na  verdade  disfarça  um  aumento  do  subsídio  que  está  defasado  há  muito  tempo.  Hoje,
aparentemente o juiz brasileiro ganha bem, mas ele tem 27% de desconto de Imposto de Renda, ele tem que
pagar plano de saúde, ele tem que comprar terno, não dá para ir toda hora a Miami comprar terno, que cada dia da
semana ele tem que usar um terno diferente, ele tem que usar uma camisa razoável, um sapato decente, ele tem
que  ter  um  carro.  Espera-se  que  a  Justiça,  que  personifica  uma  expressão  da  soberania,  tem  que  estar
apresentável. E há muito tempo não há o reajuste do subsídio. Então o auxílio-moradia foi um disfarce para
aumentar um pouquinho” (Disponível em <https://www.youtube.com/watch?v=AbrQc22CJE0>. Acesso em 1o de
dezembro de 2014).
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Esse protagonismo judiciário, que atravessa todas as instâncias, é o responsável pelo

fato de que hoje, o sistema penitenciário brasileiro tenha se tornado um espaço de suspensão

da dignidade, habitado quase exclusivamente por pobres, negros ou migrantes, identificado

como “inferno” pela CPI instaurada para investigar a realidade carcerária:

“Apesar de normas constitucionais transparentes, da excelência da lei de execução penal
e após  24 anos de sua vigência e da existência de novos atos normativos, o sistema
carcerário nacional se constitui num verdadeiro inferno, por responsabilidade pura e nua
da  federação  brasileira  através  da  ação  e  omissão  dos  seus  mais  diversos  agentes”
(fonte: Procuradoria Geral dos Direitos do Cidadão. Disponível em 12 de novembro de
2009,  no  sítio  eletrônico  <http://pfdc.pgr.mpf.gov.br/grupos-de-trabalho/sistema-
prisional/CPIsistemacarcer ario.pdf>).

Do ponto  de  vista  dos  discursos  formais,  o  Judiciário  atua  como  guardião  da  lei,

composto por juízes investidos da autoridade do Estado. Por outro lado, os exemplos trazidos

denotam  que  a  aplicação  da  lei  não  impede  a  perpetração  da  iniquidade  e  da  violência,

especialmente em função da classe sócio-econômica, o que também pode ser lido como uma

violência de uma frátria contra aqueles que dela não participam ou participam apenas a título

muito precário.

Retornando-se ao postulado psicanalítico mencionado acima, segundo o qual culpa e

pulsão de morte apresentam-se intimamente ligadas do ponto de vista da economia psíquica,

não se pode descartar a hipótese de que a violência perpetrada pelo direito se afigure, em

grande parte, como expiação da culpa fundamental que habita a civilização.

Tal expiação, por certo, atinge preferencialmente aqueles que são eleitos como dejetos

sociais, “consumidores falhos”, na dicção de Bauman (1998, p. 24), depositários da categoria

freudiana do “estranho” (Freud, 1919/1996), que terão como função apenas encher o gueto, os

albergues, as prisões, os manicômios e os necrotérios.

Ao verem-se os exemplos das decisões acima, emanadas pelo tribunal que se avoca o

título de “Tribunal da Cidadania”, podemos entender o enigmático conto “Diante da lei” de

Kafka, que compõe “O processo” (Kafka, 1997b, pp. 261-263).



306

No conto, Kafka nos narra que diante da lei havia um porteiro. Um camponês dirigiu-

se a esse porteiro e pediu para entrar na lei. O porteiro não lhe permitiu a entrada. Disse-lhe

que, se ele tentasse entrar na lei, ele teria de barrá-lo. Ainda que ele conseguisse passar por

aquela entrada, contudo, o porteiro lhe informou que, de sala em sala, existiam porteiros cada

vez mais poderosos, que não lhe permitiriam chegar até a lei. O camponês tentou suborná-lo e

o porteiro, ainda assim, não permitia sua entrada.

Kafka nos  conta  que o camponês  passou sua vida  inteira  ao lado do porteiro  e  lá

envelheceu, sem nunca ser-lhe dada a oportunidade de entrar na lei. Quando já estava prestes a

morrer, o camponês faz uma última pergunta ao porteiro:

“‘Todos aspiram à lei’, diz o homem. ‘Como se explica que, em tantos anos, ninguém
além de mim pediu para entrar?’ O porteiro percebe que o homem já está no fim, e para
ainda  alcançar  sua  audição  em  declínio,  ele  berra:  ‘Aqui  ninguém  mais  podia  ser
admitido, pois esta entrada estava destinada só a você. Agora eu vou embora e fecho-a”
(idem, p. 263)

 

Esta pequena história sintetiza, com evidente maestria, a ambivalência entre civilização

e barbárie a que se referiu ao longo deste texto. A postulação constitucional de amplo acesso à

justiça (artigo 5º, XXXV, da Constituição Federal) não impede que o Tribunal da Cidadania

estabeleça diferenças eticamente injustificáveis entre classes de cidadãos. Assim, ainda que

formalmente a lei  seja acessível a todos e a cada um, atendendo a cada demanda em sua

particularidade, a ação do judiciário e dos demais braços do sistema penal, armados ou não,

funciona,  como  no  conto  de  Kafka,  como  o  porteiro,  empunhando  um  tacape,  pronto  a

violentar qualquer camponês ou citadino que tente acessá-la.

A pessoa selecionada pelo sistema penal, diante do aparato burocrático genocida que

esconde a face do pai da horda, é arremessada ao lugar do “estranho”, sendo que o extermínio

ou a anulação passam a ser o único modo de lidar consigo. Se o que justifica sua “expulsão da

cultura” é o fato de sua existência ser vista como contrária à norma, quando se está diante de
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um Estado  traumático,  a  contrariedade  à  norma  é  inconscientemente  entendida  como  um

retorno ao período anterior à morte do pai primevo.

Assim, o criminoso, enxergado como alguém não inserido na civilização (e, portanto,

bárbaro), sequer pode ser considerado humano279. É sobre ele, portanto, que, com o artifício do

sistema penal, poderá a sociedade projetar sua própria barbárie.

A reminiscência do pai da horda, assim, projeta-se sobre o criminoso invisível, sem

história, sem rosto, de modo que o sistema penal consegue transformá-lo em vítima expiatória,

levando consigo para trás das grades ou para baixo da terra uma parcela do mal estar que

insiste em ressurgir e clamar por violência.

O sistema penal,  assim, afigura-se como um aparato eficiente do ponto de vista da

dinâmica  psíquica,  propiciando  que  a  culpa  inconsciente  do  “cidadão  de  bem”  tenha  um

destino menos perturbador para si, projetando-se sobre aquele que incorpora a vida nua. O

criminoso, logo, é colocado no lugar do homem anterior ao assassinato do pai, ou seja: do

homem antes de sua humanização, do não-homem. Este, por certo, pode ser morto, torturado

ou segregado sem que nenhuma norma moral ou jurídica venha em seu socorro.

Eis, portanto, uma possível forma de compreendermos o estatuto da vida nua, do homo

sacer de Agamben, a partir da psicanálise. O homo sacer é desinvestido de qualquer proteção

do direito porque, pela persistência da reminiscência da horda e pela tentativa de anulação do

ato parricida, coube-lhe o lugar do homem antes do crime fundamental, do homem antes de

ser homem, do aspecto desumanizado do humano280.

279 Impossível,  aqui,  não  perceber-se  a  íntima  relação  entre  essas  conclusões,  a  partir  da  psicanálise,  e  as
formulações relativas do “direito penal do inimigo”, preconizadas por Günther Jakobs (2005). Ao preconizar a
existência de um direito penal “de guerra”, voltado contra aqueles que supostamente negariam o “pacto social”,
Jakobs postula, como consequência, a negativa ao inimigo do próprio reconhecimento de sua humanidade, o que
permitiria que o direito agisse contra si com o fito exclusivo de eliminá-lo fisicamente. Em suas palavras: “um
indivíduo que não admite ser obrigado a entrar em um estado de cidadania não pode participar dos benefícios do
conceito de pessoa” (idem, p. 36).

280 Nesse ponto, afigura-se como bastante sintomático o fato de que a criminologia, desde seus primórdios, vá
procurar  na  suposta  primitividade  do  criminosos  as  razões  do  delito.  Nesse  sentido,  Lombroso  (2007),
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Kafka e  Freud nos alertam,  portanto,  para o fato de que a burocracia,  ao invés  de

constituir um aparato para a salvaguarda de direitos, é na verdade a forma de dominação mais

apta a esconder a violência originária sobre a qual o direito e a política repousam. Tais autores

nos convidam a enxergar o direito e o processo como um campo de batalha política, onde a

resistência à opressão não pode se dar apenas de acordo com as regras do jogo criado para

perpetuar os estados de dominação.

É nos escaninhos cartoriais, portanto, que a barbárie moderna se esconde, tingida em

tons de bege. Enxergar essa violência, onde apenas apresentam-se protocolo e formalismo, é a

única via apta a propiciar uma resistência efetiva.

Contudo,  ainda  que  se  esteja  diante  de  uma  concepção  sombria  da  civilização,

formatada a partir do pensamento social freudiano, vale relembrar, como bem apontam Endo e

Souza (2009, p. 104), que é também o mito do pai da horda que introduz na psicanálise, desde

uma  perspectiva  social,  a  temática  da  responsabilidade  e  da  resistência  à  tirania.  Se  o

parricídio teve como consequência a culpa e a submissão, não se pode olvidar que ele apenas

ocorreu em virtude do amor humano pela liberdade, de modo a perceber-se que esse amor

antecede inclusive o crime fundamental.

Assim, o que resta dessa tentativa de leitura, a partir da psicanálise, do sistema penal e

do direito criminal parece ser apenas o imperativo de resistir, ainda que sem perspectiva de

vitória, ainda que sem um guia ou manual a seguir-se. Resistir é uma meta por si só, conforme

emana do ethos libertário de Freud e Kafka. Os caminhos postos, contudo, não levam a essa

meta, cabendo ao sujeito ético a escolha de outros caminhos, ainda que agonísticos. Vale citar,

considerado  por  grande  parte  dos  criminólogos  o  fundador  desse  saber,  entendia  que  a  causa  do  crime
encontrava-se, sobretudo, na regressão atávica do delinquente, que cedia, com seu ato, a impulsos primitivos
herdados de épocas anteriores à civilização. Essa ideia de primitividade do delinquente, ainda que sem qualquer
demonstração  empírica,  permanece  viva  na  atuação  do  sistema de  justiça  e  nas  teorias  cotidianas  do  senso
comum sobre a criminalidade.
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nesse ponto, um aforismo de Kafka: “Há uma meta, mas não há um caminho; aquilo a que

chamamos caminho é hesitação” (Kafka apud Robert, 1963, p. 261).

4.    Um lugar para a clínica

Conforme pudemos verificar ao longo desse capítulo, o pensamento social freudiano

constitui-se como ferramenta teórica potente na construção de uma leitura deslegitimante do

sistema punitivo. Uma concepção integrada da obra de Freud, contudo, nos permite afirmar

que seu pensamento social é indissociável do fazer clínico, na medida em que Freud postula a

inexistência de barreira entre a psicologia social e a psicologia individual (Freud, 1921/1996,

pp. 81-82)281.

A clínica criminológica, por seu turno, foi colocada em um impasse a partir do advento

do  paradigma  da  rotulação  social,  a  demonstrar  que,  não  sendo  o  crime  ou  o  criminoso

categorias  ontológicas  ou  sociológicas,  mas  meramente  definitoriais,  carece  de  sentido  a

perquirição dos motivos pelos quais determinado sujeito torna-se criminoso282.

Uma criminologia clínica de viés libertário, portanto, apenas pode subsistir a partir de

uma  revolução  paradigmática  em  seu  modo  de  atuação.  Nos  termos  da  “clínica  da

vulnerabilidade” de Zaffaroni (1998, pp. 24-28), cabe à criminologia clínica que não deseje ser

mero saber auxiliar de legitimação da barbárie atuar no sentido de fortalecimento do indivíduo

criminalizado frente ao poder punitivo283.

281 Cf. o item 1 do presente capítulo.

282 Resgatam-se, aqui, as conclusões do segundo capítulo desta pesquisa.

283 Cf. o item 3 do segundo capítulo deste trabalho.
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Nesse passo, ainda que a presente pesquisa não se pretenda uma obra acerca da técnica

clínica da psicanálise, cabe-nos, nesse ponto, traçarmos alguns encaminhamentos possíveis à

uma clínica criminológica da vulnerabilidade de orientação psicanalítica.

Assim,  já  nos  encaminhando  para  o  fim  destas  reflexões,  parece-nos  importante

enunciar, a partir da descoberta do sistema penal como vetor da barbárie civilizatória, qual

seria o lugar da clínica psicanalítica no campo criminológico.

Resgatando-se o texto freudiano acerca do criminoso por sentimento de culpa (Freud,

1916/1996, pp. 347-348), verifica-se que a psicanálise parece nos mostrar que, do ponto de

vista do sujeito criminalizado, a imposição da punição pode atuar sobre sua dinâmica psíquica

muito mais pelo registro da neurose que da elaboração de sua responsabilidade284.

Ainda que definitivamente  não se possa reduzir  o  crime à neurose,  as elaborações

freudianas sobre a punição demonstram que a imposição da pena tem o potencial de encobrir

uma  culpa  inconsciente,  representando  um  entrave  à  elaboração,  substituída  por  uma

expectativa neurótica de expiação da falta.

As ideias recorrentes de “pagar o que se deve à justiça ou à sociedade”, bem como de

“limpar  o  nome  pelo  cumprimento  da  pena”,  muito  presentes  na  fala  dos  apenados,

demonstram a forma pela qual o sistema penal, ao projetar sobre o indivíduo criminalizado a

agressividade e a culpa fundamental do “cidadão de bem”, leva-o a também introjetar esses

conteúdos285.

284 Cf. o item 2.2 do primeiro capítulo deste trabalho.

285 A fim de ilustrar essa ideia, vale relatar o caso de uma egressa do sistema prisional, atendida por nós na
Defensoria Pública do Estado de São Paulo. Ela fora presa pelo delito de tráfico de drogas e, depois de mais de
um ano presa, obteve a progressão ao regime aberto de cumprimento de pena. Durante seu percurso no “mundo
do crime” e,  posteriormente,  com sua  prisão,  acabou perdendo contato  com seu filho.  Segundo ela  relatou,
quando se envolveu com o tráfico de drogas, ela decidiu mandar seu filho para a casa do pai, eis que não queria
que ele  presenciasse  suas  atividades  ilegais.  Contudo,  durante  o período de  prisão,  o  filho,  que  acabara  de
completar a maioridade, teve uma briga com o pai e saiu de casa. Quando ela foi solta, não sabia onde estava seu
filho. Isso lhe causava expressivo sofrimento. Ela relatava que ficava pelas ruas procurando-o aleatoriamente,
bem como acreditava ver seu rosto diversas vezes no dia. Auxiliamos a mulher a encontrar o endereço do filho e
ela, em vez de ir ao seu encontro, optou por terminar de cumprir integralmente sua pena em regime aberto antes
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A análise da categoria do criminoso em decorrência de um sentimento de culpa, lida a

partir  de  um  contexto  mais  amplo,  nos  permite  antever  o  modo  pelo  qual  a  punição

institucionalizada impede a assunção de responsabilidade pelo indivíduo, na medida em que

maneja a projeção da culpa no plano social, impedindo ou dificultando, assim, a elaboração

realista da responsabilidade pelos próprios atos.

Realisticamente, a responsabilidade apenas se coaduna com a reparação, e não com a

expiação,  mecanismo  obsessivo  que  pretende  convencer-nos,  pela  via  do  apelo  ao  gosto

humano  pelo  pensamento  mágico,  que  a  imposição  de  um  sofrimento  absolutamente

desvinculado do dano praticado possa apagar esse dano.

Não  raras  vezes,  Freud  debruçou-se  sobre  a  dinâmica  de  culpa  e  punição,

demonstrando o modo pelo qual a punição encontra-se arraigada  na psique humana como

fantasia infantil, com a promessa de oferecer um alívio a uma culpa inconsciente. 

Nesse ponto, vale mencionar, a título de exemplo, as considerações de Freud sobre as

fantasias de espancamento, conforme descritas em “Uma criança é espancada” (1919/1996a).

Freud analisa, nesse texto, as recorrentes fantasias de pacientes sobre cenas nas quais uma

criança é espancada por um adulto. No curso da análise, ele afirma que, invariavelmente, essa

criança que aparece na fantasia representa o próprio paciente. Por via do deslocamento, a falta

cometida  na  infância,  que  levou  aos  espancamento,  mas  que  permanece  inconsciente,  é

projetada em outra criança.  O adulto,  por seu turno, normalmente revela-se como sendo o

próprio pai.

A fantasia  de  espancamento,  assim,  grosso  modo,  coaduna-se  com  um  desejo  de

punição. A punição, por seu turno, tem como antecedente o desejo incestuoso que desencadeia

de reencontrá-lo. Segundo ela, ela queria estar “limpa”, não estar mais “devendo nada”, para que apenas então
pudesse reencontrar-se com seu filho. Não queria, segundo ela, que ele a encontrasse ainda em cumprimento de
pena, pois ela acreditava que ainda devia algo à sociedade e, portanto, não estava apta a esse reencontro.
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a culpa fundamental. Assim, a cena dos espancamento, vista como sintoma clínico, atende a

uma solução de compromisso que simultaneamente serve aos impulsos do id e à censura. Ao

ser espancada pelo pai, a criança admite ter violado uma interdição. O espancamento, por seu

turno, ainda que sirva como punição e aplaque a culpa inconsciente, igualmente revive o ato

proibido, simbolicamente, pela via do masoquismo286.

É esse desejo de punição, presente nas fantasias infantis de espancamento, que pode

encontrar na gestão institucional das punições um lugar de realização, conforme Freud nos

descreve  acerca  do criminoso  por  sentimento  de  culpa.  A punição penal,  assim,  longe  de

guardar uma relação realística com o fato cometido e levar à reparação,  serve como fator

repressivo da culpa fundamental, substituída pela expiação pelo crime cometido. É assim que

o “crime” desejado na infância, relacionado ao pacto edípico, é substituído pelo crime que

levou à punição. A punição, por seu turno, impede a elaboração da culpa inconsciente.

Nesse passo, o sistema penal, como mecanismo de imputação e projeção de culpa, a

um só  tempo  impede  a  elaboração  dos  conflitos  psíquicos  do  sujeito  punido,  no  que  diz

286 Sobre as fantasias de espancamento, transcreve-se trecho do texto de Freud (1919/1996a, pp. 200-201): “A
primeira fase das fantasias de espancamento nas meninas deve pertencer, portanto, a um período muito primitivo
da infância. Alguns aspectos permanecem curiosamente indefinidos, como se fossem uma questão de indiferença.
A escassa informação fornecida pelas pacientes na sua primeira afirmação, 'uma criança é espancada',  parece
justificar-se em relação a essa fase. Um outro dos seus aspectos, porém, pode ser estabelecido com segurança, e
no mesmo sentido, em todos os casos. A criança em que estão batendo não é jamais a que cria a fantasia, mas,
invariavelmente, outra criança, com mais frequência um irmão ou uma irmã, se existem. De vez que essa outra
criança pode ser um menino ou uma menina, não há relação constante entre o sexo da criança que cria a fantasia e
o daquela que está sendo espancada. A fantasia, então, não é certamente masoquista. Seria tentador chamá-la
sádica, mas não se pode esquecer o fato de que a criança que cria a fantasia não é a que bate. A identidade real da
pessoa que bate permanece obscura, inicialmente. Só se pode estabelecer o seguinte: não é uma criança, mas um
adulto.  Mais  tarde,  esse  adulto  indeterminado  torna-se  clara  e  inequivocamente  reconhecido  como  pai  (da
menina). Essa primeira fase da fantasia de espancamento é, portanto, inteiramente representada pela frase 'O meu
pai está batendo na criança'. Estarei denunciando uma grande parte do que será exposto depois, quando, em
lugar disso, disser: 'O meu pai está batendo na criança  que eu odeio'. Pode-se, ademais, hesitar em dizer se as
características da 'fantasia' podem ainda assim ser atribuídas a esse primeiro passo no sentido de uma posterior
fantasia de espancamento. É, talvez, antes uma questão de recordações de eventos que foram testemunhados, ou
de desejos que despertam em várias ocasiões. Essas dúvidas, porém, não são importantes. Entre essa fase e a
seguinte, ocorrem profundas transformações. É certo que a pessoa que bate continua a ser a mesma (isto é, o pai);
mas a criança em que está batendo transformou-se em outra e torna-se, invariavelmente, aquela que produz a
fantasia. A fantasia é acompanhada por um alto grau de prazer e adquire, então, um conteúdo significativo, a cuja
origem nos dedicaremos depois. Agora, portanto, as palavras seriam: 'Estou sendo espancada pelo meu pai.' O
que é de um caráter inequivocamente masoquista”.
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respeito a suas questões fundamentais, bem como obsta a assunção de responsabilidade pelo

dano  efetivamente  causado,  na  medida  em  que  abre  mão  da  composição  realística  dos

(eventuais) danos287 em detrimento da expiação neurótica da falta.

Em sua concepção do crime como uma história de conflitos, Sá (2007a), sustenta que o

fato  problemático  que  é  rotulado  como  crime  pode  advir,  a  partir  de  uma  investigação

psicossocial, de um conflito intrapsíquico ou interindividual.

Assim,  na  primeira  hipótese,  a  situação-problema  criminalizada  pode  ser  fruto  da

fixação em um conflito fundamental, não superado de forma satisfatória, “fixando-se o filho

(ou ambos, pais e filho) em relações infantis de domínio-submissão e rivalidade e em formas

não construtivas (por parte do filho) de lutar pela própria emancipação (idem, p. 58).

Na maioria  dos  casos,  contudo,  o  fato  criminalizado  não tem como antecedente  a

superação insatisfatória de complexos infantis, mas sim, um conflito realístico, colocado em

cena por um contexto social, político e econômico de exclusão e necessidade. Nesse sentido, a

maioria  dos  delitos,  normalmente  de  viés  patrimonial,  advém  não  de  uma  constituição

neurótica  do  sujeito  criminalizado,  mas  da  incapacidade  da  ordem  social  em  atender  às

necessidades reais de seus componentes. Está-se, portanto, diante de um conflito realístico288.

287 Por óbvio, nem todo fato tipificado como crime efetivamente produz um dano, de modo que, não raro, sequer
haveria espaço para a discussão acerca da reparação. Nos crimes de drogas, por exemplo, normalmente o que se
tem é um comércio comum, colocado no âmbito da ilegalidade por uma escolha política, ainda que o dano que a
venda de drogas pode provocar, em si, seja extremamente remoto e incerto. Na maioria dos crimes patrimoniais
sem violência  física,  por  seu  turno,  o  bem subtraído é imediatamente  restituído à vítima,  com a  prisão  em
flagrante do agente. Assim, nesses caso, fica difícil inclusive precisar-se qual seria o dano efetivamente praticado.
Em grande parte dos casos, assim, a abolição da resposta penal sequer traria a demanda de formulação de outros
modos de pensar a responsabilização.

288 Acerca do crime como expressão de conflitos intrapsíquicos ou interindividuais, cita-se Sá (2007a, p. 58): “Na
primeira hipótese, o conflito fundamental não é satisfatoriamente superado, fixando-se o filho (ou ambos, pais e
filho) em relações infantis de domínio-submissão e rivalidade e em formas não construtivas (por parte do filho)
de  lutar  pela  própria  emancipação.  As  respostas  tendem  a  se  circunscrever  mais  pelo  ato  e  menos  pelo
pensamento e reflexão, tendem a ser irracionais, destrutivas e nem sequer se orientam pela busca dos objetivos
legítimos.  Dos  conflitos  fixados  nas  primitivas  experiências  mal  resolvidas  da  infância  resultam padrões  de
resposta para conflitos futuros,  no contexto social  amplo. Nesses  casos,  o crime será expressão de conflitos
predominantemente intra-individuais. As respostas do indivíduo tendem a ser mais profundamente desajustadas,
desviadas até mesmo quanto aos objetivos legítimos e originalmente perseguidos: o direito à identidade, à vida, à
autonomia, à expansão do 'eu'. O que permanece é tão somente o de descarga de tensões geradas por conflitos
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A concepção do crime como expressão de conflitos interindividuais ou intrapsíquicos,

por  certo,  constitui  uma  exposição  de  “tipos  ideais”,  uma  vez  que  nenhum  ato  será  tão

somente  uma  coisa  ou  outra.  De  todo  modo,  essa  concepção  permite  que,  a  partir  da

psicanálise, possamos perceber o caráter deletério da punição em ambos os casos.

No  caso  da  situação-problema  vincular-se  a  conflitos  intrapsíqucos,  Freud  já  nos

demonstrou como a imposição da pena, longe de resolver tais conflitos, apenas fornece ao

indivíduo um dispositivo neurótico de alívio da culpa fundamental, obstruindo o caminho da

perlaboração.

No que diz respeito aos conflitos interindividuais,  por seu turno, a punição fornece

resposta irrealística, na medida em que não soluciona o conflito e, ademais, substitui qualquer

possibilidade  de  reparação  pela  imposição  obrigatória  da  expiação,  transpondo o  eventual

dano à vitima à categoria de “lesão contra a justiça ou contra a sociedade”.

Essa conclusão constitui um dos argumentos centrais pelos quais Hulsman (1997, pp.

205-206) colocou-se como partidário da abolição do sistema penal:

“Concluindo,  podemos  sintetizar  nossas  críticas  ao  sistema  de  justiça  criminal  do
seguinte modo: nossa reprovação mais profunda à justiça criminal é a de que ela tende a
fornecer uma construção não realista do que aconteceu e, portanto, a fornecer também
uma  resposta  não  realista  e  ineficiente.  Mais  ainda,  ela  tende  a  impedir  que  as
organizações formais tais como a polícia e os tribunais lidem de uma forma criativa com
estes eventos e que aprendam com eles”.

arcaicos e não resolvidos. Na segunda hipótese, das soluções satisfatórias, sem fixação no conflito fundamental, o
conflito  é  satisfatoriamente  resolvido,  graças  a  uma  saudável  participação  de  ambas  as  partes,  o  que
proporcionará uma emancipação igualmente saudável do filho e, da parte dos pais, a descoberta também saudável
de que o filho tem sua identidade própria e seus direitos inalienáveis. As respostas tendem a ser mais refletidas e
mediadas  pela  simbolização.  Nesses  casos,  o  crime  será  expressão  de  conflitos  predominantemente
interindividuais.  Ainda que o indivíduo venha a adotar para eles soluções que, no momento e por força das
circunstância, não sejam as mais adequadas socialmente, ou até 'politicamente', sua conduta encontra-se voltada
para objetivos construtivos e conquistas legítimas”.
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Nesse passo, uma clínica criminológica libertária deve constituir-se em um fazer que

faça frente a esse desafio representado pela própria existência da punição. O sistema penal cria

e aprofunda conflitos psíquicos, bem como impede o desenvolvimento da responsabilidade e a

formulação de respostas realísticas a conflitos interindividuais.

Assim, faz-se necessária a constituição de uma clínica psicanalítica da vulnerabilidade

que, apesar da existência da pena, possa auxiliar o sujeito criminalizado no desenvolvimento

de formas saudáveis de subjetivação, fortalecendo-o perante o sistema opressor.

Um exemplo desse tipo de ação pode ser encontrado na narrativa do caso clínico de

“Nelson”, atendido na clínica por Rosa (2002). Rosa relata que Nelson, “rapaz de 17 anos,

porte  atlético,  boa  aparência”  (idem,  p.  232)  foi  encaminhado  pela  FEBEM  à  clínica

psicológica  da  USP,  estando  em cumprimento  de  medida  sócio-educativa  pela  prática  de

assaltos a mão armada.

Nelson chegou algemado, inicialmente trazido por agentes da FEBEM. Posteriormente,

com o avanço do tratamento, passou a ser trazido pela mãe e, finalmente, vinha sozinho às

sessões. Em sua fala, trazia trechos de sua história:  “as espinhas, a revolta com o pai, sua

mudança – não liga pra mais nada – e o envolvimento com os que sabem fazer acontecer”

(idem, ibidem).

Quando criança, Nelson queria ser advogado, mas abandonara esse sonho. Dizia que

sua mãe desejava que ele fosse um homem culto e estudado, diferentemente de seu pai, pessoa

bruta, grosseira, que fazia trabalhos pesados (pedreiro). Sendo “o único filho homem”, Nelson

era depositário de esperanças por parte de sua mãe.

Ao entrar na adolescência, Nelson passou a desenvolver espinhas dolorosas na face.

Rosa relata que, para ele, as espinhas eram “coisas nojentas, excrementos, o sangue do pai,

sangue amaldiçoado”. Nelson rasga suas fotografias de infância, isola-se do mundo. Chega a

entrar em luta corporal com o pai e é expulso de casa. Posteriormente, é acolhido pela mãe,
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mas, nesse período, afirma que já não “ligava mais pra nada”, passa a andar armado e praticar

roubos de carros.

Rosa (idem, p. 233) antevê duas formas para pensar essa entrada de Nelson no “mundo

do crime”:

“A falta de reconhecimento, pela mãe, dos atributos fálicos do pai, suficientes para dar-
lhe  um  suporte  identificatório,  dificulta  a  transmissão  e  deixa  em  suspensão  a
identificação  paterna,  configurando  um  estado  de  carência  simbólica  que  adia  o
confronto com a castração – fica fixada a identificação ideal com o falo materno. (…)
Outra hipótese possível é a de que o acesso a tal sistema simbólico dominante tenha sido
efetivada, mas que o acesso a tal sistema permaneça impossibilitado, inclusive pelo lugar
marginal de sua família na estrutura social”.

Assim,  o  status social  do  pai,  socialmente  marginalizado  e  objeto  de  exploração,

impede em Nelson uma identificação saudável com a figura paterna, seja aos olhos da mãe,

que  deposita  em Nelson  a  esperança  de  que  ele  será  diferente  do  pai,  seja  aos  olhos  da

sociedade, para quem o pai é um “estranho”. Logo, a identificação dá lugar ao ódio.

Dentre  as  memórias  de  infância  que  relata,  Nelson  conta  que,  certa  vez,  quando

brincava, sua bola caiu no quintal de um vizinho, sabidamente envolvido com o “mundo do

crime”. Ameaçado pelo “vizinho-bandido-armado”, Nelson pediu a seu pai que interviesse.

Não se sentiu, contudo, protegido pelo pai, chegando a imaginar que o vizinho o mataria ou

que ambos se matariam.

Esse vizinho, posteriormente, passou a representar o ideal masculino que Nelson não

encontrara em seu pai, constituindo-se como objeto de identificação e convite para a entrada

no “mundo do crime”289.

Conforme pontua Rosa (idem, p. 235):

289 Outro caso clínico no qual essa identificação com o “mundo do crime” encontra-se como modo possível de
subjetivação de em um contexto de exclusão social pode ser conferido em Costa (2003a), a partir da análise do
caso do adolescente Y.
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“Nelson  renega  os  ideais  sociais  e,  instado  à  identificação,  renega  seu  pai-rude-
desarmado,  deslocando a  identificação  para  outra  versão  do  pai,  o  vizinho-bandido-
armado, para enfrentar e evitar o medo. Agora,  ele não liga pra nada, e adquire novo
formato: passa a armar-se e a assaltar. Nova identificação, nova forma de gozo”.

Essa nova forma de subjetivação parece operar de forma satisfatória no psiquismo de

Nelson, até que, durante um assalto, a fragilidade de tal arranjo demonstra-se por meio de um

colapso.

Rosa (idem,  p.  237)  relata  que ele,  juntamente  com sua namorada e  um assaltante

experiente, foi roubar o carro de uma mulher, que estava com sua filha pequena. Entraram no

carro que iriam roubar, mas, antes, levaram as duas a um caixa eletrônico.

Ocorre que, no momento do assalto, advém o seguinte diálogo (idem, ibidem):

“Ela diz: Este é meu dia de sorte! Ele não entende e precisa esclarecer. Mas estamos te
assaltando!  Ela responde, então, que a sorte é que eles não são violentos, que apenas
levarão seu carro e um pouco de dinheiro e que... Bem, o carro tem seguro... E ela logo
estará com outro. Ele pensa: Ela não sabe que meu amigo pode irritar-se e dar-lhe um
tiro”

Esse diálogo torna-se perturbador para Nelson. A cena que ele tinha em mente, da qual

ele era protagonista, dava conta da autoimagem de um bandido temido e transgressor, ao passo

que a vítima do assalto viu nele uma pessoa não violenta, a ponto de declarar-se uma mulher

de sorte.

Nelson não consegue impor à vítima o medo que teve de seu vizinho, um “bandido de

verdade”. A cena exige dele um ato de violência, mas ele não tem coragem de perpetrá-la e

transfere para o outro assaltante a expectativa de sua realização: “o amigo poderia irritar-se e

dar-lhe um tiro”.

A partir desse evento, ele passa a desejar a morte. Tenta matar-se, mas, sem coragem,

opta por desafiar a polícia, em uma expectativa inconsciente de morrer. Contudo, é apreendido
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e encaminhado à FEBEM. Diz que “deveria estar morto”. Durante seu percurso na clínica,

contudo, parece conseguir elaborar essas identificações, encaminhando-se a uma forma mais

satisfatória de subjetivação.

Como se vê, ainda que Rosa não tenha assumido explicitamente que, no tratamento de

Nelson, tenha transitado pelo campo da criminologia clínica, afigura-nos de forma clara que

esse tipo de abordagem clínica, que leva em conta as identificações, a punição e as situações-

problema  criminalizadas  na  busca  de  promoção  do  bem  estar  do  paciente,  constitui

essencialmente uma criminologia clínica da vulnerabilidade.

Não há, aqui, qualquer preocupação na classificação criminológica de Nelson ou na

explicação de um suposto caráter  criminoso,  mas sim,  a preocupação centra-se apenas em

compreender sua história de vida e suas identificações, na tentativa de fazer cessar ou atenuar

um sofrimento psíquico.

Esse  tipo  de  encaminhamento,  por  certo,  torna-o  psiquicamente  mais  fortalecido

perante  a  rotulação  do  sistema  criminal  (ou,  no  caso,  sócio-educativo),  desarticulando  o

arranjo existente entre o aparato de imputação de culpa e gestão de punições e os conflitos

psíquicos do sujeito, que se coloca como presa fácil do poder punitivo.

Essa deve ser, portanto, a baliza ética de um fazer criminológico clínico comprometido

com seu caráter  libertário  e  coerente  com a  própria  teoria  psicanalítica  que,  conforme já

sustentado  neste  trabalho,  tem  como  vocação  única  a  promoção  do  bem  estar,  e  não  a

legitimação da violência.

A constituição de uma clínica psicanalítica da vulnerabilidade, nesse panorama, parece

ter um vasto campo para estudo e atuação. A par das temáticas da identificação, da culpa e da

punição,  em relação às  quais  a clínica  psicanalítica  sempre  foi  mais  familiar,  uma clínica

criminológica  psicanalítica  libertária  que  pretenda  realizar  seu  mister  em  um  contexto
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marginal como o brasileiro, no qual o sistema penal atua como aparato genocida290, deverá

voltar seus olhos a alguns temas em psicanálise mais específicos, como a dimensão social do

luto e a neurose traumática.

O número espetacular de mortes provocado pelas agências penais traz a temática do

luto a primeiro plano, especialmente em uma clínica criminológica que, a par de atuar com o

sujeito encarcerado, venha também a preocupar-se com suas famílias.

Nesse sentido, a pesquisa de Alencar (2011) demonstra a forma pela qual a ideologia

de extermínio da pobreza e a apologia social da letalidade policial influem no trabalho do luto

de mães que perdem seus filhos assassinados pela polícia.

Em “Luto e melancolia”, Freud (1917/1996) descreve o luto como o trabalho psíquico

normal que se segue à perda de um objeto amado. Com o perecimento do objeto e a percepção

da realidade pelo ego, a libido investida sobre ele deve desvincular-se, retornando, assim, ao

próprio  ego.  Embora  seja  compatível  com  o  psiquismo  saudável,  o  trabalho  do  luto  é

invariavelmente doloroso, sendo que psiquismo demora certo tempo para a assimilação da

perda e sua elaboração291.

290 Cf. o item 3.1 deste capítulo.

291 Assim Freud (1917/1996, pp. 250-251) descreve o trabalho do luto: “Em que consiste, portanto, o trabalho que
o luto realiza? Não me parece forçado apresentá-lo da forma que se segue. O teste da realidade revelou que o
objeto amado não existe mais, passando a exigir que toda a libido seja retirada de suas ligações com aquele
objeto. Essa exigência provoca uma oposição compreensível – é fato notório que as pessoas nunca abandonam de
bom grado uma posição libidinal, nem mesmo, na realidade, quando um substituto já se lhes acena. Esta oposição
pode ser tão intensa, que dá lugar a um desvio da realidade e a um apego ao objeto por intermédio de uma psicose
alucinatória carregada de desejo. Normalmente, prevalece o respeito pela realidade, ainda que suas ordens não
possam ser obedecidas de imediato. São executadas pouco a pouco, com grande dispêndio de tempo e de energia
catexial,  prolongando-se  psiquicamente,  nesse  meio  tempo,  a  existência  do  objeto  perdido.  Cada  uma  das
lembranças  e  expectativas  isoladas  através  das  quais  a  libido  está  vinculada  ao  objeto  é  evocada  e
hipercatexizada, e o desligamento da libido se realiza em relação a cada uma delas. Por que essa transigência,
pela qual o domínio da realidade se faz fragmentariamente, deve ser tão extraordinariamente penosa, de forma
alguma é coisa fácil de explicar em termos de economia. É notável que esse penoso desprazer seja aceito por nós
como algo natural. Contudo, o fato é que, quando o trabalho do luto se conclui, o ego fica outra vez livre e
desinibido”.
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Alencar (2011, pp. 39-51), a partir do caso clínico de Flor, atendida pela pesquisadora

no âmbito de um serviço público de saúde, postula a existência de uma dimensão social do

luto, referente ao reconhecimento da perda do objeto, nos casos em que a morte dá-se em

contextos de violência institucional.

Flor perdera seu filho assassinado, tendo seu corpo sido encontrado em uma favela da

capital paulista. As circunstâncias da morte indicavam tratar-se de execução sumária, sendo

seu filho colocado na condição de “suspeito”, negando-se-lhe a condição de vítima (idem, p.

39).

Ocorre  que  os  órgãos  oficiais  (delegacia,  serviços  públicos  etc.)  negavam-se  a

reconhecer  a  perda  dessa  mãe.  O filho,  por  supostamente  estar  “envolvido  no mundo  do

crime”, teria optado por esse destino trágico. Sua morte já estava anunciada e não se esperaria

nada diverso. Dentre as pessoas com quem convivia (vizinhos, familiares), a concepção de que

a morte de seu filho foi um evento natural, esperado, aparecia constantemente nas conversas.

A ausência  de reconhecimento  social  da perda  teve  como consequência  psíquica  a

interdição do luto da mãe, restando-lhe a melancolia como destino. Como explicita Alencar

(idem, p. 43):

“Na base destas perguntas também está nossa experiência clínico-institucional na qual
nos encontramos em situações de violência,  por meio dos  lutos impedidos  das mães.
Com elas aprendemos que, dadas as circunstâncias da morte, os familiares não recebiam
confirmação de que haviam sofrido perda. Desde aí a realidade da qual parte a prova de
que um objeto de amor foi perdido negava reconhecimento de perda à morte sofrida. O
que assim a realidade dava prova era de negação da perda”.

Assim, a ausência de reconhecimento social da perda impede ao ego o confronto da

dor  sentida  com a  realidade  social,  obstando  o  trabalho  do  luto.  O  rótulo  do  “bandido”,

colocado sobre seu filho, fez com que as pessoas que conviviam com Flor comunicassem-lhe

acerca da inevitabilidade de seu assassinato, da naturalidade da violência que provocou sua

morte, afinal, seu filho era um “estranho”, homo sacer.
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O impedimento  do  luto,  assim,  deu espaço  ao  surgimento  de  traços  melancólicos,

segundo a descrição freudiana (Freud, 1917/1996). A melancolia surge justamente quando a

realidade da perda não é assimilada pelo ego. Ao não se confrontar com a perda, o objeto é

introjetado, prosseguindo em sua existência no inconsciente do sujeito292.

A libido que,  no trabalho do luto,  retornaria  ao seu lugar  original  (o próprio ego),

permanece  investida  sobre  um  objeto  inexistente,  cuja  presença  remanesce  apenas  como

fantasia no interior da psique. A melancolia, assim, relaciona-se a “uma perda objetal retirada

da consciência” (idem, p. 251)293.

Logo, afigura-se-nos que uma das tarefas primordiais da clínica psicanalítica no âmbito

da  criminologia  libertária  seria  justamente  auxiliar  na  elaboração  do luto  quando a  perda

relaciona-se à violência institucional, eis que tais perdas, normalmente, sequer são socialmente

reconhecidas como perdas.

Por fim,  as temáticas  do trauma e da neurose traumática também parecem merecer

especial  atenção  na  constituição  de  uma  clínica  criminológica  libertária  de  orientação

psicanalítica, tendo-se em vista que o sistema penal, enquanto depositário da reminiscência do

pai da horda, tem como uma de suas notas distintivas a produção do trauma.

292 Sobre a dinâmica psíquica envolvida na melancolia, cf. Edler (2008, p. 36): “Mas na melancolia, como já
referimos, uma parte do eu se contrapõe à outra, toma-a como objeto, julga-a, confere uma sentença e desenvolve
a convicção de que é merecedora de alguma espécie de castigo. A identificação melancólica ou narcisista, uma
forma regredida de identificação, implica condições em que o eu é modificado, devorado pelo objeto, restando
empobrecido. Como consequência ocorre, então, segundo Freud, 'uma identificação do eu com o objeto perdido”.

293 Assim Freud (1917/1996, pp. 251-252) descreve a melancolia: “Na melancolia, a perda desconhecida resultará
num trabalho interno semelhante, e será, portanto, responsável pela inibição melancólica. A diferença consiste em
que a inibição do melancólico nos parece enigmática porque não podemos ver o que é que o está absorvendo tão
completamente.  O  melancólico  exibe  ainda  uma  outra  coisa  que  está  ausente  no  luto  –  uma  diminuição
extraordinária de sua auto-estima, um empobrecimento de seu ego em grande escala. No luto, é o mundo que se
torna  pobre  e  vazio;  na  melancolia,  é  o  próprio  ego.  O paciente  representa  seu  ego  para  nós  como sendo
desprovido de valor, incapaz de qualquer realização e moralmente desprezível; ele se repreende e se envilece,
esperando ser expulso e punido. Degrada-se perante todos, e sente comiseração por seus próprios parentes por
estarem ligados a uma pessoa tão desprezível. Não acha que uma mudança se tenha processado nele, mas estende
sua autocrítica  até  o passado,  declarando que nunca foi  melhor.  Esse quadro  de um delírio  de inferioridade
(principalmente moral) é completado pela insônia e pela recusa a se alimentar, e – o que é psicologicamente
notável – por uma superação do instinto que compele todo ser vivo a se apegar à vida”.
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Apesar  da inexistência  de uma escrita  clínica  acerca  do trauma em decorrência  da

atuação do sistema criminal em uma realidade marginal, não se pode olvidar que, em Freud, a

própria descoberta da ação da pulsão de morte na produção da neurose traumática adveio da

clínica de vítimas da barbárie do Estado (Freud, 1919/1996b e 1920/1996 e Endo, 2005, pp.

118-120), motivo pelo qual foi identificada pela psicanálise como “neurose de guerra”.

A guerra contra os 'estranhos', fantasiada de guerra contra o crime, produz, por óbvio,

seus traumas. A experiência dos massacres, da tortura, da morte, deixa marcas psíquicas em

suas vítimas. Tais marcas, não encontrando um lugar para elaboração, poderão manifestar-se

pela via da repetição do traumático e de ataques ao próprio ego.

Sobre a neurose traumática, manifesta-se Endo (2005, p. 134):

“O paroxismo do trauma, do desastre, da catástrofe em Freud se elabora sobre o contínuo
deslocamento  e  mobilidade  desta  articulação  quando  a  intensidade  das  forças  que
atingem  o  sujeito  são  de  tal  ordem  que  dificultam  ou  impedem  que,  num  meio
excessivamente  violento,  possa  subsistir  atividade  egóica,  corpo  erógeno,  formas  de
ligação e vida sexuais”.

A experiência  do  trauma,  assim,  reduz  o  ego  à  função  de  manter-se  vivo,  com a

abdicação da regência do princípio do prazer, substituído pela repetição do trauma na vivência

cotidiana e na clínica. A repetição do trauma afigura-se ao ego, assim, como um meio de lidar

com o excessivo, de dominar o traumático, sob pena de destruição do próprio ego.

A repetição, contudo, coloca-se como sintoma de que a vida erótica do paciente foi

sequestrada pela pulsão de morte, pelo irrepresentável e pelo sem sentido. Trata-se de desafio

à clínica o resgate do material psíquico representável, auxiliando o paciente, a partir de seu

próprio potencial libidinal, a desarticular a prisão inconsciente na qual o trauma colocou o ego.

Os  ataques  ao  próprio ego aparecem de  forma clara  nos  relatos  e  testemunhos  de

pessoas submetidas à violência penal. Jocenir (2001, p. 117), em seu poema “Diário de um
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detento”,  no  qual  narra  o  dia-a-dia  dos  internos  da  Casa  de  Detenção  de  São  Paulo,

culminando com o massacre do Carandiru, relata  a forma pela qual o suicídio encontra-se

sempre presente no cotidiano dos presos294:

“Tem uma cela lá em cima fechada,
Desde terça-feira ninguém abre pra nada,

Só o cheiro de morte e Pinho Sol,
Um preso se enforcou com o lençol.
Qual que foi? Quem sabe não conta,

Ia tirar mais uns seis de ponta a ponta”. 

A temática do suicídio, assim, constituindo hipótese extrema de sofrimento psíquico e,

não por acaso, presente cotidianamente entre presos e egressos, parece reafirmar a necessidade

de  constituição  de  uma  clínica  que  faça  frente  a  esse  sofrimento,  colocando  no  contexto

político  do  genocídio  brasileiro  praticado  pelo  sistema  penal  o  ferramental  de  análise  da

subjetividade presente em conceitos psicanalíticos como o trauma, o luto e a melancolia.

A clínica  e  a  ação  política,  assim,  são  os  dois  grandes  encaminhamentos  que  a

constituição  de  uma criminologia  psicanalítica  libertária  pode propor.  Nesse  aspecto,  vale

fazer menção ao coletivo “Margens Clínicas”, criado em 2012 por psicólogos de orientação

psicanalítica  preocupados  em perscrutar  o  que a  clínica  poderia  fornecer  em um contexto

político de barbárie institucional295.

A partir  do  contato  desses  psicólogos  com  representantes  de  movimentos  sociais,

especialmente com o movimento  “Mães de maio  da democracia  brasileira”,  composto por

parentes e amigos de pessoas mortas pela polícia, formou-se o coletivo, imbuído da percepção

de que era necessário um espaço para dar voz a esse sofrimento.

294 Em pesquisa acerca das mortes por suicídio no sistema prisional do Rio Grande do Sul, Schneider (2006, p.
84) afirma que o suicídio é a terceira principal causa de morte no sistema gaúcho, tendo correspondido, entre
1995 e 2005, a 5,79% das mortes registradas. 

295 Os dados acerca do coletivo “Margens Clínicas” foram colhidos a partir de breve entrevista do autor com um 
de seus membros fundadores, o psicólogo Pedro Lagatta.
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Com foco  no  atendimento  de  vítimas  de  violência  policial  e  vítimas  de  violência

institucional,  o  Margens  Clínicas  enxerga  a  clínica  psicanalítica  como  um  “dispositivo

político”.  A escuta analítica oferece ao indivíduo que sofre algo único, consubstanciado na

preservação da singularidade desse sofrimento.

Se os movimentos sociais e a pesquisa social têm a potência de projetar coletivamente

esse sofrimento,  a clínica,  por seu turno, tem o condão de fazer aflorarem novos aspectos

desse sofrimento, que só a atenção singular pode propiciar.

A clínica, portanto, constitui um método indispensável para entrar em contato com o

sofrimento político. Essa clínica, assim, trabalha, ainda de forma inicial296, a transformação e

adaptação de chaves teóricas da psicanálise, sempre matriciadas pela atuação política, a fim de

desenvolver uma clínica que dê conta do sofrimento provocado pelo Estado.

Nesse sentido,  podemos  afirmar  que  o intuito  do coletivo  parece  ir  exatamente  ao

encontro  da  proposta  de  clínica  com  que  encerramos  a  presente  pesquisa.  A  clínica

psicanalítica da vulnerabilidade não é, em si, epistemologicamente, uma nova área do saber ou

um  novo  método  clínico.  Trata-se,  isso  sim,  da  “desalienação”  da  clínica,  por  meio  da

desnaturalização da punição e da demonstração da forma pela qual o sistema penal produz

uma gama enorme de sofrimentos, para os quais a clínica deveria dar uma resposta, apesar da

pena, da punição e da barbárie.

Espera-se que esses encaminhamentos possam, de alguma forma, influenciar o fazer

criminológico clínico, atualmente preocupado com a elaboração de laudos que dão sustentação

científica e legitimidade à barbárie, no sentido de uma clínica eticamente comprometida com a

liberdade, o que, afinal, constitui uma das vocações essenciais da psicanálise.

296 Atualmente, o “Margens Clínicas” é composto por dez psicólogos de orientação psicanalítica, uma psiquiatra
que exerce a clínica psicanalítica e por um sociólogo, que exerce a função de cronista das atividades e sobre elas
reflete a partir de outro saber.  Os membros dedicam-se à clínica individual e a um “grupo terapêutico”, que
atualmente ocorre na cidade de Santos, com mães de pessoas assassinadas por agentes do Estado.
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CONCLUSÕES

Acerca  da  questão  da  ética  para  Freud,  Patrick  Guyomard  resgata  trechos  da

correspondência entre o fundador da psicanálise e Oskar Pfister, um pastor interessado pela

psicanálise com quem ele travou interessantes discussões. Em determinado ponto, Freud, de

forma provocativa, escreve a Pfister que “a ética lhe é estranha”, completando (Freud apud

Guyomard, 2007, p. 50):

“Eu não quero quebrar muito a cabeça a respeito do bem e do mal, mas, em média, só
descobri muito pouco bem entre os homens. Segundo o que sei, a maior parte deles não
passa de escória, que invoca a ética desta ou daquela doutrina ou de nenhuma. (…) Isso o
senhor  não  pode dizer  em voz  alta  e  talvez  não  possa  nem mesmo pensá-lo  em sua
cabeça, embora sua experiência de vida não possa ser muito diferente da minha. Se é
preciso falar de uma ética, quanto a mim, eu professo um ideal elevado, do qual os ideais
que me são conhecidos se afastam, em geral, de uma maneira das mais aflitivas”

Nessa colocação, Freud afirma sua posição quanto às ideologias, às visões de mundo

prontas e acabadas.  Posta-se contrariamente às doutrinas e as religiões.  Os ideais que lhe

foram apresentados afastam-se do “ideal elevado” que ele afirma professar.

Rechaçando a ética enquanto doutrina, Freud adere à concepção radical de autonomia

como única saída para que não tenhamos o mesmo destino da escória a que ele se refere,

obediente a postulados e dogmas irrefletidos.
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Ao buscar uma ética em Freud, assim, Guyomard (idem, p. 51) afirma que essa busca

tem como resultado, quando muito, o encontro de uma ética pessoal, que não se pretende

universal  e que não se quer  impor  a  ninguém.  Desse ponto de vista,  segundo Guyomard

(idem, ibidem), “existe uma só ordem à qual Freud se comparava: a dos artistas”.

Posto que a questão da ética não seja manifesta na obra freudiana, percebe-se que sua

trajetória enquanto cientista e pensador foi marcada pelo exercício da autonomia e, sobretudo,

pela resistência contra a opressora hegemonia das normas postas e das fórmulas prontas.

Em  seu  percurso,  Freud  colocou-se  como  crítico  da  moralidade  burguesa  e  da

repressão sexual, escandalizando a academia e o pensamento ocidental ao colocar-se frente a

frente com as questões mais obscuras que permeiam a alma humana.

Enfrentou o discurso médico, ao preconizar “a cura pela fala” como um método novo,

apartado da medicina e, assim, aberto às contribuições da arte, da filosofia e do pensamento

social.

Ao  postular  a  descoberta  do  inconsciente,  destronou  a  razão  humana  do  posto

imaculado e onipotente no qual o pensamento iluminista a havia colocado.

Ao  pensar  a  cultura,  Freud  afirmou-se  como  crítico  do  Estado,  das  instituições

pretensamente  racionais  e  das  ideologias  políticas,  apontando  para  as  determinações

inconscientes e primitivas que animam tais manifestações.

Freud foi perseguido pelo nazismo, quer por sua judeidade, quer pela “imoralidade” de

seu pensamento. Conforme relata Jones, contudo, mesmo depois de ver a Áustria dominada

pelos nazistas e seus livros serem queimados em praça pública na Alemanha, Freud recusava-

se a abandonar o lugar em que nascera. Quando Jones tentou convencê-lo a deixar a Áustria,

ele retrucou: “não podia deixar seu pais nativo, seria como se um soldado desertasse de seu

posto” (Jones, 1970, p. 755).
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Freud enxergava-se, portanto, como um soldado, mas um soldado armado apenas com

suas ideias e suas palavras. Um soldado que, em toda oportunidade que teve, denunciou o

absurdo da guerra.

Já  bastante  idoso,  quando finalmente  foi  convencido  a  deixar  a  Áustria,  Freud foi

obrigado pelos  nazistas  a  assinar  um termo afirmando  que  “teria  sido  bem tratado  pelas

autoridades  alemãs”.  Desafiando  seus  perseguidores  e  arriscando-se  a  si  próprio,  ele  não

perdeu  a  oportunidade  de,  ironicamente,  acrescentar  uma  sentença  ao  termo:  “Posso  de

coração recomendar a Gestapo a qualquer pessoa” (idem, p. 761).

Exilado na Inglaterra e sofrendo o desgosto de saber que morreria longe de sua terra,

surpreendentemente,  Freud  dedica-se,  em  sua  última  grande  obra  de  fôlego  (Freud,

1939/1996),  a  esmiuçar  de  maneira  crítica  e  “invenção do judaísmo”,  demonstrando que,

mesmo diante das circunstâncias políticas e pessoais mais adversas, não deixaria de exercer

sua função perturbadora das certezas e de colocar-se sempre ao lado da desconstrução das

formas dogmáticas de pensamento.

Diante dessa breve retrospectiva, que demonstra como a vida e a obra de Freud sempre

foram radicalmente questionadoras e insubmissas, causa espécie que a maior parte de seus

seguidores,  ao  lançar  o  olhar  da  psicanálise  em direção  aos  sistemas  punitivos,  tenha  se

colocado ao lado da legitimação das práticas institucionais de castigo e repressão.

Conforme  pretendemos  ter  demonstrado  ao  longo  dessa  pesquisa,  a  psicanálise,

conforme  inventada  por  Freud,  constitui  uma  maneira  essencialmente  libertária  de  ver  o

mundo,  a  cultura  e  a  humanidade.  Trata-se  de  um  discurso  aberto,  em  interminável

construção, incompatível com a punição, o aprisionamento e a dominação do outro.

Se há um papel que a psicanálise pode exercer sobre os discursos da criminologia (e

esperamos ter demonstrado isso), esse papel é o de constante questionamento das certezas, de
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uma busca incessante pelo que há de recalcado nas práticas institucionais e nas produções

acadêmicas.

Nosso ensaio rumo à constituição de uma criminologia psicanalítica libertária tem a

pretensão,  por  um  lado,  de  fazer  justiça  à  psicanálise  e,  por  outro,  de  demonstrar  aos

criminólogos  o  quanto  o  ferramental  psicanalítico  constitui  uma  arma  potente  para  a

desconstrução do punitivismo, da barbárie que permeia o sistema penal e do trauma que resta

da ação de um aparato genocida.

A psicanálise permite o desferimento de um golpe mortal sobre os discursos hipócritas

que  sustentam  a  autoridade  do  direito  criminal  que,  ao  fim,  resume-se  a  uma  forma

politicamente blindada de exercício de uma violência mortífera.

Enquanto discurso aberto e em infindável construção, perturbador das verdades postas,

a  psicanálise  – e,  consequentemente,  a  criminologia  psicanalítica  que se quer  construir  –

aproxima-se do abolicionismo penal de que nos fala Mathiesen.

Para Mathiesen (1974, pp. 13-28), a força do discurso abolicionista reside justamente

em seu caráter aberto (unfinished), que se recusa a trazer respostas prontas, mas permanece

como espírito crítico das práticas e das ideias hegemônicas.

Conforme postula Mathiesen (idem, p. 25):

“O abolicionismo, em outras palavras, manifesta-se quando nós rompemos com a ordem
estabelecida e ao mesmo tempo encaramos terrenos ainda não construídos. Isso significa
que a abolição e o primeiro estágio do interminável são uma única coisa. O momento da
liberdade é o momento da entrada em um novo terreno. A liberdade é a ansiedade e o
prazer envolvidos no ato de adentrar um campo desconhecido ou vazio”.297

297 Tradução livre do autor. Do original (Mathiesen, 1974, p. 25): “Abolition in other words takes place when we
break with the established order and at the same time face unbuilt ground. This is to say that the abolition and the
very first phase of the unfinished are one and the same. The moment of freedom is that of entering unbuilt
ground. Freedom is the anxiety and pleasure involved in entering a field which is unsettled or empty”.
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Nesse  sentido,  uma criminologia  psicanalítica  não poderia  ser  outra  coisa  que  não

abolicionista,  tendo-se  em vista  sua  vocação  de,  em vez  de  construir  certezas  e  dogmas,

sempre erodi-los, a partir de um pensamento radicalmente crítico.

Esse potencial deslegitimante das práticas punitivas e do sistema penal da psicanálise

foi justamente o que quisemos demonstrar com nossa pesquisa.

Em termos mais práticos, contudo, enquanto o abolicionismo afigura-se-nos como um

horizonte  que  ainda  não  sabemos  como  alcançar,  parece-nos  que  as  aproximações  entre

criminologia e psicanálise intentadas neste trabalho possuem dois papéis principais.

O primeiro  deles,  talvez  mais  modesto,  diz  respeito  à  constituição  de  uma clínica

psicanalítica da vulnerabilidade, a partir de sugestões e encaminhamentos psicanalíticos que

possam  auxiliar  o  sujeito  criminalizado  a  encontrar  formas  saudáveis  de  subjetivação,

desnaturalizando  o  sofrimento  psíquico  que  atinge  as  classes  marginalizadas  a  partir  da

inserção em uma sociedade excludente.

Nesse  sentido,  esperamos  ter  traçado  alguns  encaminhamentos  teóricos  a  fim  de

reorientar  o  trabalho  dos  técnicos,  pesquisadores  e  do  voluntariado,  retirando  o  fazer

criminológico clínico do paradigma legitimador que hoje o absorve.

O segundo papel diz respeito, na dicção de Zaffaroni (2012, p. 461), à contribuição

para a constituição de uma “criminologia cautelar preventiva de massacres”. O pensamento

social freudiano aplicado à questão criminal, a partir da temática da barbárie civilizatória, nos

demonstra como o sistema penal é um ambiente propício para massacres.

Nesse sentido, a psicanálise, ao revelar incansavelmente os conteúdos recalcados nas

práticas punitivas institucionais, coloca-se como alerta permanente contra a barbárie e, assim,

pode  exercer  algum  papel  na  evitação  ou  na  atenuação  das  práticas  genocidas  que  são

inerentes à gestão social dos castigos.
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De toda forma, seja pelo seu aspecto clínico, seja pela sua incursão pelo pensamento

social,  uma  criminologia  psicanalítica  essencialmente  libertária  tem  como  missão

(pretensiosa, por certo e – quem saberá? – talvez até fadada ao insucesso) colocar-se ao lado

de Eros na eterna luta entre os “Poderes Celestiais”.
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