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RESUMO 

 

 

 

O presente trabalho tem como foco o fenômeno das facções criminosas brasileiras surgidas 

nas últimas décadas. A pesquisa aborda os fatores que garantem a solidariedade e o 

gregarismo entre os membros desses grupos. O objeto do trabalho, portanto, está nos 

mecanismos de formação e de coesão das organizações sociais delinqüentes brasileiras. O 

objetivo central da pesquisa reside na proposição de uma explicação para a formação e para a 

coesão das facções criminosas brasileiras desde uma óptica interdisciplinar, culminando na 

elaboração de propostas político-criminais decorrentes dessa proposição. Para tanto, o trabalho 

tem como corte metodológico uma aproximação entre a realidade das facções e a psicanálise; 

centra-se a abordagem teórica nos textos sociais de Freud e, sobretudo, em sua obra Psicologia 

das massas e análise do ego, em que o autor dedica-se a explicar o funcionamento da 

solidariedade em grupos sociais. Assim, em um primeiro momento, traça-se um panorama de 

todo o pensamento criminológico a fim de que se faça um inventário das várias abordagens 

criminológicas sobre a criminalidade de grupo. A seguir, apresenta-se o fenômeno das 

facções, contextualizando-o na realidade brasileira. Por fim, apresenta-se ao leitor a psicologia 

das massas freudiana, aplicando-se o ferramental teórico apresentado ao fenômeno das 

facções. 
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RESUMÉ 

 

 

 

La présente étude se foque sur la phénomène des factions criminelles brésiliennes surgies au 

cours des dernières décades. La recherche aborde les facteurs qui garantissent la solidarité et le 

grégarisme parmis les membres de ces groupes. L’objet de l’étude, alors, est situé aux 

mécanisme de formation et de cohésion des organisations sociales délinquantes brésiliennes. 

L’objectif central de la recherche se trouve à la proposition d’une explication à la formation et 

à la cohésion des factions criminelles brésiliennes à partir d’une optique interdisciplinaire, 

arrivant à l’élaboration des propositions de politique-criminelles. Pour ça, l’étude a, comme 

choix méthodologique, une aproximation de la réalité des factions à la psychanalyse; 

l’abordage théorique est centrée aux textes sociaux de Freud et, surtout, à son oeuvre 

Psychologie des masses et analyse du moi, l’oeuvre dans laquelle l’auteur se dedique à 

expliquer le fonctionnement de la solidarité dans les groupes sociaux. Donc, dans un premier 

moment, on trace un panorama de la pensée criminologique afin de faire un inventaire des 

plusieurs abordages criminologiques sur la criminalité de groupe. Après, on présente la 

phénomène des factions, en la contextualisant dans la réalité brésilienne. À la fin, on presente 

au lecteur la psychologie des masses freudienne, en aplicant l’outillage théorique presentée à 

la phénomène des factions. 

 

 

 

 

Mots-clés: 

factions criminelles – psychologie des masses – psychanalyse – criminologie – psychologie 

sociale 
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INTRODUÇÃO 

 

 

No dia 4 de abril de 1981, a grande imprensa noticiava pela primeira vez a existência 

de uma facção criminosa brasileira, nascida nos presídios cariocas. Tratou-se de um incidente 

havido na Ilha do Governador, na cidade do Rio de Janeiro. Um cidadão de nome José Jorge 

Saldanha, vulgo Zé do Bigode, foragido do presídio de Ilha Grande e apontado como um dos 

líderes do incipiente Comando Vermelho, resistira, entocado em um apartamento, à investida 

de cerca de quatrocentos agentes policiais durante mais de doze horas, até ser fulminado por 

um disparo de fuzil. Essa ocorrência, além de constar de diversos textos jornalísticos, é 

relatada no livro de memórias escrito por um dos fundadores do Comando Vermelho, William 

da Silva Lima (2001). O próprio título desse livro – “Quatrocentos contra um” –, escrito pelo 

sentenciado enquanto estava foragido, presta homenagem ao mártir da facção1. Assim ele 

descreve o incidente na Ilha do Governador: 

 

“Parecia que dois exércitos iriam iniciar uma batalha. Na verdade, era mais ou menos isso. Um 
deles, porém, compunha-se inicialmente de apenas dois homens: Zé Saldanha e João Damiano 
Neto. Este último não tardou a ser morto, numa das diversas tentativas de invasão. Restaram, 
nessa batalha sem glória, quatrocentos homens contra um. Bombas foram lançadas, picaretas 
abriram buracos em paredes, telhas foram arrancadas – e nada. Aproximava-se das 16h e 
Saldanha ainda resistia. Para a Polícia, era uma inaceitável desmoralização, diante de rádio e TV. 
Às 17h 30min, recorreu-se a bombas incendiárias, mas os bombeiros tiveram que apagar o fogo, 
que ameaçava consumir todo o prédio e já atingia o local onde jazia o corpo de um policial. O 
encurralado não se rendia, confirmando sua fama. No raiar do dia 4 de abril, entraram em ação as 
bazucas. Às 8h 30min, finalmente, caiu morto o Saldanha. Sem se render. Segundo a imprensa, a 
operação consumira cerca de 150 bombas de gás lacrimogêneo, 15 granadas e quantidade 
incalculável de munição, que destruíram 12 apartamentos. Vitória ou derrota da repressão?” 
(idem, p. 101) 
 

                                                 
1 Figuras como o Zé do Bigode e o próprio William da Silva Lima, tomados como baluartes de agrupamentos 
criminosos pela bravura ou pela competência, acabam aproximando-se de versões urbanas do fenômeno do 
banditismo social, conforme estudado por Hobsbawm (2010) no meio rural de vários países e, entre outros, por 
César Barreira (1998) no cenário rural brasileiro. De acordo com Hobsbawm (2010, p. 36), os bandidos sociais 
são vistos por aqueles de seu meio social como homens admiráveis, que lutam por justiça e libertação ou que 
buscam vingança, não obstante a ordem posta os trate como criminosos. 
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Tomava notoriedade, desse modo, perante a imprensa e o público em geral, a 

existência do Comando Vermelho, grupo criado pela associação de alguns presos mais 

politizados, em resposta às condições apontadas como degradantes às quais os internos do 

sistema penal são submetidos2. 

 

O jornalista Carlos Amorim, um dos responsáveis pela cobertura do incidente, relatou, 

tempos depois, um relevante questionamento que veio à sua mente durante as horas em que se 

travou a batalha: 

 

“Fiquei lá durante doze horas, até tudo estar acabado, na manhã do dia seguinte. Ser testemunha 
de um combate como esse faz pensar. Principalmente porque o bandido cercado teve 
oportunidade de se render, e preferiu a morte. Era só exigir a presença da televisão e dos 
fotógrafos para que a vida dele fosse garantida. Com tal cobertura da imprensa, não seria possível 
simplesmente eliminar Zé do Bigode, como tem acontecido tantas vezes” (Amorim, 2007, pp. 
151-152). 

  

Com efeito, ao resistir à operação da Polícia Militar, José Jorge Saldanha demonstrou 

um ímpeto sobre-humano, contrariando até mesmo uma pulsão básica de autopreservação. A 

conduta desse homem certamente gerou perplexidade ao apontar a determinação com a qual 

poderiam agir os membros desses novos grupos compostos por pessoas que confrontam os 

dispositivos da lei penal. Assim como José Jorge Saldanha, indagava-se quantos outros 

estariam dispostos a abdicar da própria vida ao rebelarem-se contra o sistema posto. Criava-se 

a sensação de que uma criminalidade qualitativamente diferente surgia. 

 

 A resposta às indagações veio em um período de tempo não muito longo. Conforme 

apontado por Mingardi (1998), a partir de 1996, com o episódio que se tornou conhecido 

como a “guerra” no Morro Santa Marta, a imprensa passou a dedicar cobertura massiva a tudo 

o que envolvesse a atuação do Comando Vermelho3. Assim foi que, após essa primeira 

                                                 
2 William da Silva Lima descreve o Comando Vermelho não como uma organização, mas como “um 
comportamento, uma forma de sobreviver na adversidade” (2001, p. 96). Com efeito, conforme será abordado em 
capítulo específico sobre a formação e o funcionamento das facções criminosas brasileiras, é comum que os 
integrantes desses grupos os apontem como reações legítimas às ilegalidades de que são vítimas dentro dos 
estabelecimentos prisionais. 
3 A “guerra” no Morro Santa Marta foi descrita de forma romanceada por Caco Barcellos (2006), que conta como 
os rivais Zaca e Cabeludo lutaram pelo domínio do tráfico de entorpecentes no local, o que teve como fim o 
domínio do Comando Vermelho na região com a vitória de Zaca. Em certo ponto, Barcellos faz uma observação 
curiosa: “A favela que virou notícia no Brasil e no mundo nunca teve uma única banca de jornal” (idem, p. 130). 
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cobertura midiática de uma “guerra do tráfico”, a facção passou a figurar nas manchetes 

sempre que um novo confronto eclodia, seja relativo à disputa entre grupos criminosos, seja 

relativo aos confrontos entre policiais e delinqüentes. Dentre esses episódios de violência que 

figuraram sobejamente na mídia, pode-se citar, a título de exemplo, a chacina ocorrida em 

agosto de 1993 na favela de Vigário Geral, no Rio de Janeiro, quando um grupo de 

aproximadamente cinqüenta homens encapuzados assassinou vinte e um moradores, entre 

adultos, jovens e crianças. A ação foi entendida como represália à morte de quatro policiais 

militares.  A cobertura jornalística dos confrontos na favela do Vigário Geral possibilitou a 

Zuenir Ventura (1994) relatar a situação de violência desmedida no local, concluindo que o 

Rio de Janeiro havia se tornado uma “cidade partida”, onde o morro e o asfalto, apesar de 

existirem lado a lado, traziam realidades absolutamente diversas. 

 

Atualmente, a questão envolvendo a criminalidade de grupo vem sendo apontada como 

o desafio central àqueles que se ocupam da segurança pública no Brasil (Soares, 2000). A 

força desses grupos, aliás, tornou-se amplamente conhecida em razão de um sem-número de 

incidentes por meio dos quais tais associações demonstraram ter o condão de gerar um clima 

de pânico coletivo no seio social. Nessa esteira, fizeram-se emblemáticos os atentados de maio 

de 2006, na cidade de São Paulo, de autoria avocada pela facção conhecida como o Primeiro 

Comando da Capital4. 

 

O jornal Folha de São Paulo noticiava, em 16 de maio de 2006:  

 

“Uma onda de pânico fez parar ontem a maior e mais rica cidade do país e espalhou choque e 
medo pelo Estado de São Paulo. No quarto dia de terror provocado pela facção criminosa PCC, 
refluíram os atentados contra bases policiais, assassinatos e rebeliões”. 
 

Contudo, apesar da relevância do estudo das facções criminosas para a compreensão do 

momento político e social atual brasileiro, é notório que a academia ainda não se demonstrou 

suficientemente sensível ao fenômeno. Na seara do direito penal e processual penal – 

ferramentas legislativas e supostamente democráticas para o controle da criminalidade – o que 

se assistiu foi a uma proliferação desordenada do que se convencionou chamar de “legislação 

                                                 
4 Sobre os atentados ocorridos em 2006 em São Paulo, atribuídos ao PCC, v. Adorno e Salla (2007) e Souza 
(2007), 
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de pânico”, de caráter marcadamente repressivo e notoriamente ineficaz, sem um norte 

calcado em diretrizes de política criminal. 

 

 Nesse contexto, merece especial menção a Lei n. 9.034/1995, que dispõe sobre meios 

de prevenção e repressão de ações praticadas por organizações criminosas. A doutrina 

processualista é quase unânime ao apontar diversas irregularidades nessa lei, que afronta em 

inúmeros pontos a Constituição Federal, aproximando-se da doutrina do direito penal do 

inimigo de Jakobs (2005). Nesse sentido, por exemplo: 

 

“A Lei n. 9.034/1995, por seu turno, também edificou um subsistema com características próprias 
do direito penal do inimigo, voltado à repressão da criminalidade organizada. O legislador deixou 
de descrever de maneira adequada as organizações criminosas – rompendo com os princípios da 
legalidade, tipicidade e taxatividade reinantes no sistema penal – e criou métodos de investigação 
excepcionais e incompatíveis com os fundamentos e regramentos do Estado de Direito, como a 
infiltração policial e a atividade investigativa sigilosa efetuada pelo juiz criminal (artigos 2º e 3º). 
Outrossim, foi proscrita a concessão de liberdade provisória (artigo 7º), como já havia sido 
previsto em 1990 para os crimes hediondos, e fez-se uso do instituto da colaboração premiada 
(artigo 6º)” (Belloque, 2007, p. 34). 
 

Note-se que ainda não há, quer no seio da dogmática jurídica, quer no seio da 

criminologia, um conceito consensual de organização criminosa ou de facção criminosa. A lei 

supracitada trata de igual maneira organizações e associações criminosas, quadrilhas e bandos, 

entes sociais de natureza certamente diferente. Tal equivocidade faz com que Zaffaroni 

vislumbre na categoria da organização criminosa uma categorização frustrada, afirmando que 

“o organized crime não é um conceito criminológico, mas uma tarefa que o poder impôs aos 

criminólogos” (1996, p. 48). 

 

As ciências sociais, por seu turno, pouco se debruçaram sobre essa nova realidade, o 

que, talvez, possa ser explicado pela dificuldade de se atingir o objeto de estudo: pessoas 

encarceradas, marginalizadas e reputadas perigosas pela sociedade. Em amplo mapeamento 

das obras escritas no Brasil sobre crime e violência entre 1970 e 1995, Alba Zaluar (1999, pp. 

24-25) lista tão-somente cerca de vinte trabalhos abordando a organização social dos 

criminosos, metade dos quais escritos pela própria autora5. 

                                                 
5 A mesma insuficiência bibliográfica pode ser constatada no mapeamento de obras brasileiras em ciências 
sociais sobre violência, criminalidade, segurança pública e justiça criminal realizado por Kant de Lima, Misse e 
Miranda (2000). 
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Ainda que não se tenha, até o momento, vislumbrado um esforço satisfatório das 

ciências criminais para a investigação do novo fenômeno das facções criminosas, é fato que a 

criminalidade de grupo, genericamente considerada, vem sendo uma preocupação da 

criminologia desde seus primórdios. A obra de Lombroso já apontava a associação como uma 

característica comum à criminalidade:  

 

“Essa associação para o mal é um dos fenômenos mais importantes do triste mundo do crime, não 
só porque no mal se verifica a grande potência da associação, mas porque da união dessas almas 
perversas brota um fermento maligno que faz ressaltar as tendências selvagens” (Lombroso, 
2007, p. 185). 
 

 Com a suplantação das proposições semicientíficas da Antropologia Criminal italiana, 

não se abandonou a importância do fator associação na investigação do fenômeno da 

criminalidade. A escola criminológica ecológica de Chicago via os enclaves étnicos e sociais, 

formados em regiões degradadas da cidade, como fatores geradores do crime (Shecaira, 2004, 

pp. 139-186). A importância do grupo na seara criminológica, contudo, assumiu papel central 

na teoria das subculturas criminais, preconizada por Albert K. Cohen (1956), que investigou 

de perto as associações de adolescentes delinqüentes, atestando que esse tipo específico de 

criminalidade caracteriza-se pelo não-utilitarismo, pela malícia da conduta e pelo negativismo. 

Em outras palavras, afirma o autor que a criminalidade subcultural, ao inverter a polaridade 

dos valores sociais, encontra sua satisfação em uma infirmação destrutiva de bens caros à 

comunhão social. 

 

 Todas essas teorias que se dedicaram à análise da criminalidade de grupo, contudo, 

parecem padecer de uma mesma lacuna: não se dispõem a explicar o que leva uma pessoa a 

morrer em nome de uma facção; não explicam, sobretudo, que espécie de solidariedade se 

desenvolve no seio de uma organização marginal. São insuficientes, portanto, para explicar 

por que José Jorge Saldanha, personagem com o qual se iniciou o presente texto, preferiu 

morrer a entregar-se. 

 

Por certo, a ausência de investigação sobre os mecanismos psíquicos, ao lado dos 

sociais, que propiciam a formação e garantem a coesão de um grupo inviabiliza a proposição 
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de sugestões – legislativas e de políticas públicas – para que se lide de maneira racional e 

cientificamente ordenada com esse contexto. 

 

Diante do exposto, o presente trabalho pretende debruçar-se sobre a criminalidade de 

grupo, tomando como foco o fenômeno das facções criminosas brasileiras surgidas nas últimas 

décadas. A pesquisa traz como preocupação precípua os fatores que possibilitam e garantem a 

solidariedade e o gregarismo entre os membros, que estão na base da formação e da dinâmica 

desses grupos. O objeto do trabalho, portanto, está nos fatores psicossociais de formação e nos 

mecanismos de coesão das facções, tendo-se em vista possibilitar, em pesquisas futuras, a 

elaboração de propostas pertinentes para a atuação do Estado e da sociedade frente a uma nova 

realidade, ainda pouco estudada. 

 

Em outras palavras, o objetivo central da pesquisa reside na proposição de uma 

explicação para a formação e para a coesão das facções criminosas brasileiras desde uma 

óptica interdisciplinar que possibilite a elaboração de propostas político-criminais. 

 

Não obstante a criminologia seja um saber intrinsecamente interdisciplinar, sendo 

indispensável que se transite por diversas disciplinas, o trabalho tem como corte metodológico 

uma aproximação entre a realidade das facções e a psicanálise, centrando-se a abordagem 

teórica nos textos sociais de Freud e, sobretudo, em sua obra Psicologia das massas e análise 

do ego (Freud, 1996q), em que o autor dedica-se ao funcionamento da solidariedade em 

grupos sociais. No que diz respeito à formação de uma massa, a pesquisa terá como texto 

central o ensaio O retorno do totemismo na infância, que compõe Totem e tabu (Freud, 1996s) 

e cujas idéias foram retomadas posteriormente em Psicologia das massas e análise do ego. 

 

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

algo novo. Baratta (1999, pp. 49-58) chega inclusive a apontar a existência de teorias 

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

Alexander e Staub. 
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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). 

Assim, sendo profícuo o encontro dos saberes e havendo considerável volume de material 

teórico no bojo do pensamento psicanalítico sobre as relações de solidariedade e gregarismo 

de grupos, parece justificável a tentativa de construção de uma hipótese compreensiva das 

facções criminosas brasileiras à luz desse material. 

 

Diferentemente de aproximações anteriores entre a criminologia e a psicanálise, 

contudo, não se pretende partir de um enfoque de motivação criminal6 ou, até mesmo, 

finalisticamente voltado à investigação criminal7. O enfoque nos textos sociais de Freud tem o 

condão de fugir do paradigma etiológico 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”. 

 

Para tanto, o trabalho será dividido em três capítulos. No primeiro, será trazido um 

panorama dos discursos das diversas escolas criminológicas sobre a criminalidade de grupo, a 

fim de que se apresente um “estado da arte” que demonstre como as teorias criminológicas 

                                                 
6 Nesse sentido, p.ex., cf. as aproximações entre criminologia e psicanálise elaboradas nas obras de Jiménez de 
Asúa (1982) e de Alexander e Staub (1961). A própria obra de Freud, aliás, possui algumas aproximações com a 
criminologia no que tange ao paradigma etiológico, investigando as causas do ato criminoso no indivíduo 
neurótico. Nesse sentido, cita-se, por exemplo, o texto em que Freud analisa, como um dos tipos de caráter 
encontrados no trabalho psicanalítico os “criminoso em conseqüência de um sentimento de culpa” (Freud, 1996a, 
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: “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” (Freud, 1996e, p.65). 
7 Fausto (2009, pp. 96-105) narra interessante caso de uma investigação de homicídio de 1938, na qual o teste 
Jung-Bleurer, de livre associação de palavras, é utilizado como uma das mais relevantes provas a apontar um dos 
suspeitos como autor do crime. 
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tradicionais não se enquadram perfeitamente ao atual fenômeno das facções nascidas em 

presídios brasileiros. O segundo capítulo terá como escopo apresentar notas sobre o fenômeno 

das facções no Brasil, extraídos de relatos de internos do sistema prisional, de cientistas 

sociais e jornalistas. Por fim, o último capítulo terá o intuito de apresentar a psicologia das 

massas segundo o pensamento freudiano, aproximando-se tais formulações teóricas do 

fenômeno das facções. 

 

Ainda que o presente trabalho consista em pesquisa teórica, baseada em levantamento 

e análise bibliográfica, haverá citações esparsas a dados colhidos em campo, relativos ao 

diálogo do autor com presos e agentes de segurança penitenciária. Tais dados, de caráter 

meramente ilustrativo, não desvirtuam o caráter teórico do trabalho, consistindo apenas em 

uma necessária aproximação em relação ao objeto que faça surgir uma sensibilidade frente à 

questão que não se encontra em um trabalho de “gabinete”8.  

 

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

jurídicas à colaboração de outras áreas do conhecimento. No caso, pretende-se chegar, pela via 

da conjugação de saberes, à construção de uma linha de pesquisa e de um modelo teórico que 

possam conduzir, quem sabe, a meios de reformulação e reelaboração crítica das estratégias de 

execução penal e de política criminal preventiva, pontos nevrálgicos da questão penal. 

 

 

 

 

                                                 
8 A pesquisa de campo aqui referida foi realizada por meio da participação do autor, na qualidade de coordenador 
adjunto, durante o ano de 2008, no Grupo de diálogo universidade-cárcere-comunidade (GDUCC). 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 transdisciplinar. Suas 
atividades dão-se a partir de visitas semanais monitoradas realizadas em unidade prisional, 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 apenado. Para uma conceituação de 
transdisciplinaridade e sua importância no estudo da criminologia, cf. Sá (2007b). Especificamente sobre o 
GDUCC, já há algum material bibliográfico, no qual são explicitados sua metodologia e seus objetivos, como p. 
ex. os artigos de Braga (2007), Braga e Bretan (2008 e 2008a) e Sá (2009). 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

No dia 4 de abril de 1981, a grande imprensa noticiava pela primeira vez a existência 

de uma facção criminosa brasileira, nascida nos presídios cariocas. Tratou-se de um incidente 

havido na Ilha do Governador, na cidade do Rio de Janeiro. Um cidadão de nome José Jorge 

Saldanha, vulgo Zé do Bigode, foragido do presídio de Ilha Grande e apontado como um dos 

líderes do incipiente Comando Vermelho, resistira, entocado em um apartamento, à investida 

de cerca de quatrocentos agentes policiais durante mais de doze horas, até ser fulminado por 

um disparo de fuzil. 

 

Na introdução deste trabalho, narrou-se sucintamente este episódio, perguntando-se, ao 

fim, por que José Jorge Saldanha teria preferido morrer a entregar-se. 

 

Essa espécie de comportamento intrigante passou a ser observada com freqüência a 

partir do crescimento das chamadas “facções criminosas”. Noticiaram-se confrontos entre 

grupos rivais, rebeliões de proporções inéditas, atentados a prédios públicos e aplicações de 

sanções cruéis aos membros de facções que transgredissem seu rígido código de conduta. 

 

A formação e o comportamento desses grupos, aventou-se neste trabalho, não 

poderiam ser entendidos por via das teorias criminológicas já existentes, uma vez que, ao que 

parecia, os atos dos membros das facções envolviam um forte elemento afetivo, que apenas 

poderia ser tangenciado por meio das investigações centradas na interação entre o social e o 

psíquico. 

 

De tudo o que foi exposto durante o texto, parece possível afirmar que a formulação 

freudiana da psicologia das massas é um instrumento hábil à compreensão da formação e do 
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funcionamento das facções, podendo ser de grande valia para formulações em sede de política 

criminal e na construção de linhas de intervenção criminológica clínica durante a execução da 

pena, uma vez que o cárcere, como foi demonstrado, é o ambiente que constituiu o berço das 

facções e que, ainda hoje, mostra-se como o principal espaço do exercício do poder por esses 

agrupamentos. 

 

A partir do modelo teórico exposto, pode-se responder à pergunta com que se iniciou o 

texto. Zé do Bigode preferiu morrer a entregar-se porque, ao que tudo indica, por fazer parte 

de uma massa, estava imbuído dos fenômenos psíquicos grupais descritos por Freud. A 

perspectiva do enfrentamento e o risco à própria vida parecem menos dissuasórios quando se 

está submerso em um sentimento de onipotência, disposto a sacrificar-se pelos ideais da 

massa, tendo reduzida a capacidade de sopesar as conseqüências dos próprios atos. Sacrificar-

se não é o fim de tudo quando se é apenas parte de algo maior. Morrer não é assustador para 

quem já perdeu sua noção de individualidade. 

 

O modelo teórico apresentado, cotejando a teoria psicanalítica e o fenômeno das 

facções, pretendeu demonstrar que a formação desses grupos é resultado da atuação traumática 

por parte do Estado penal, que reaviva a reminiscência da violência fundamental. 

 

Quanto à dinâmica e ao funcionamento das facções, vê-se que, por estarem seus 

membros ligados por laços emocionais tão estreitos, explicados por Freud por meio dos 

conceitos de identificação e de libido de fim coartado, a falta de liberdade é a tônica dessas 

massas. Assim, as facções não são grupos de resistência, mas, ao revés, mostram-se como 

grupos de reprodução da opressão que esteve na base de sua formação. 

 

A partir do modelo apresentado, à guisa de conclusão, pretende-se traçar alguns 

esboços que possam, se possível, orientar um modelo político-criminal de atuação que tenha o 

condão de propiciar novas formas de conviver com o fenômeno das facções. 

 

Do ponto de vista da formação das facções, parece ter ficado claro que, se tais grupos 

são fruto da violência institucional, o acirramento da mesma violência dos órgãos do Estado 
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nada mais fará que aprofundar o problema, atualizando sucessivamente a reminiscência 

fundamental da violência humanizante. 

 

A abordagem psicanalítica da temática das facções criminosas, portanto, leva à 

conclusão de que uma política criminal repressiva e racionalmente desorientada, que 

excepciona direitos humanos e esbarra em um sem-número de inconstitucionalidades, não tem 

outro efeito que não o agravamento do problema. 

 

Tem-se assistido a uma produção legislativa que se aproxima do mero acting out, que 

se afasta do pensamento e da ética ao remodelar nas feições do Estado a face terrível do pai da 

horda, onipotente e narcísico, que se recusa terminantemente ao diálogo. 

 

A violência torna-se a única voz possível em um contexto em que não há espaço para o 

diálogo, castrando-se de pronto qualquer possibilidade de elaboração e oferecimento de 

respostas racionais a problemas sociais. 

 

Em sentido contrário, portanto, apenas uma política criminal que se preocupasse com a 

abertura de espaços de linguagem e comunicação poderia fazer face ao fenômeno das facções. 

 

Nesse sentido, parece pertinente trazer à baila uma das propostas elaboradas por 

Baratta (1999, pp. 203-205), que vê no crime uma resposta individual a um problema social e 

político coletivo. Tal proposta centra-se na substituição dessas respostas irracionais por 

respostas racionais, que tragam à tona, de forma politicamente ordenada, as demandas das 

classes subalternas. 

 

Nas palavras do autor: 

 

“É esta a alternativa colocada em face do mito burguês da reeducação e da reinserção do 
condenado. Se, de fato, os desvios criminosos de indivíduos pertencentes às classes subalternas 
podem ser interpretados, não raramente, como uma resposta individual, e por isso não 
‘política’, às condições sociais impostas pelas relações de produção e de distribuição 
capitalistas, a verdadeira ‘reeducação’ do condenado é a que transforma uma reação individual 
e egoísta em consciência e ação política dentro do movimento de classe. O desenvolvimento da 
consciência da própria condição de classe e das condições da sociedade, por parte do 
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condenado, é a alternativa posta à concepção individualista e ético-religiosa da expiação, do 
arrependimento, da Sühne” (Baratta, 1999, p. 204). 

 

A realidade brasileira nos mostra a urgência de que se desenvolva uma escuta 

adequada a essas demandas. O Estado, contudo, simplesmente reprime qualquer voz que 

queira extravasar os muros do cárcere. Pela manipulação do medo, assim, legitima suas 

investidas autoritárias. 

 

Dar voz ao cárcere e estar disposto a ouvi-la e a atender suas demandas legítimas, 

fomentando a dignidade humana do encarcerado, como não poderia deixar de ser, é o fulcro de 

uma política criminal que, orientada pelos referenciais teóricos psicanalíticos aqui expostos, 

poderia fazer frente ao problema atual das facções criminosas. 

 

Do ponto de vista da dinâmica das facções, de outra banda, o modelo teórico exposto 

mostra que tais grupos, como manifestações de massa, são caracterizados pela falta de 

liberdade, pela espoliação da individualidade dos membros e pelo rebaixamento do senso 

crítico e do senso de responsabilidade. 

 

Assim, a atuação criminológica sobre os membros das facções, especialmente sobre o 

encarcerado, sujeito mais propenso à adesão à massa pelas vicissitudes do ambiente em que se 

encontra, deve orientar-se no sentido de resgate da individualidade e fomento à autonomia 

ética. 

 

Traz-se à colação, nessa seara, a concepção crítica de reintegração social desenvolvida 

por Baratta (1990). Segundo o autor, a idéia de reintegração social depende da superação das 

categorias bipolares que cindem o indivíduo rotulado como criminoso e o “cidadão de bem”. 

 

Na concepção de Baratta, a reintegração faz-se apesar do estabelecimento penal. Ou 

seja, não é uma função da pena, mas uma tentativa de minimização das disfunções da pena. 

 

A sociedade é uma só, na qual as categorias bipolares, criadas artificialmente, se 

fundem e se comunicam. A segregação do preso e do indivíduo selecionado pelo sistema 
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penal e a projeção do “mal” da sociedade sobre si criam uma espécie de neurose social de 

dissociação. 

 

A reintegração deve pretender, assim, o restabelecimento de um diálogo rompido, 

desde uma perspectiva simétrica. Não se pretende impor ao preso ou ao indivíduo rotulado 

como delinqüente os valores sociais das classes dominantes. A reintegração deve objetivar o 

fortalecimento mútuo desde um processo dialético de construção do diálogo. 

 

Em suma, ao invés de apostar em uma política repressiva, qualquer intervenção na 

dinâmica das facções que se pretenda coerente deve almejar o resgate da individualidade. 

Para tanto, no caso da intervenção criminológica no cárcere, espaço privilegiado de atuação 

de tais grupos, são pressupostos lógicos e básicos dar voz ao preso e superar as grades da 

prisão. 
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