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APRESENTAÇÃO

“Êthopoien, quer dizer: fazer o êthos, produzir o êthos, modificar, transformar o 

êthos, a maneira de ser, o modo de existência de um indivíduo. Aquilo que é êtho-

poiosé alguma coisa que tem a qualidade de transformar o modo de ser de um indiví-

duo.” (Foucault, L’Herméneutique du Sujet, p. 227).

Essa definição de etopoético já responde à nossa questão. É bastante evidente que o 

direito é um saber etopoético. Resta, no entanto, pesquisar como se estabelecem as 

modificações perpetradas pelo direito na vida de cada um de nós.

Casos mais visíveis como a luta por direitos de “minorias” são exemplos muito poten-

tes do caráter etopoético do campo jurídico. Pensemos nas conquistas das mulheres, 

dos negros, dos homossexuais, apenas para ficarmos nos mais recentes.

Claro, não se pode dizer que é apenas através do direito que as parcerias homoeró-

ticas vão fazer valer seus direitos civis. Tamém não é por decreto que as mulheres 

entram no campo do trabalho ou dirimem a dominação masculina. E, certamente, 

não será apenas pela invenção de leis que o racismo e suas consequências vão desa-

parecer. Mas, parece-nos impossível que essas lutas não passem pelo campo jurídico. 

Afinal, a questão da parceria homoafetiva sempre vai esbarrar nos entraves da lei: a 

adoção, a herança, os benefícios do cônjuge… A mulher muitas vezes também terá 

que recorrer às leis que não só garantem seu acesso ao trabalho e à cidadania, mas 

também a protegem da possível violência contra ela. E o negro se valerá dos recursos 

jurídicos – das leis contra o racismo às quotas universitárias – para fazer valer seus 

direitos.

Esses exemplos também deixam bem claro que o direito pode ter um caráter reverso. 

Inventemos um nome: eto-mortífero… eto-paralisante… Ou seja: as engrenagens 

jurídicas podem “engessar” a criação ou a modificação de novos êthos, de novas 

formas de vida, pois há forças “conservadoras” que mantem o laço social fixo, tal 

como está. Pior: avesso à qualquer mudança. Sabemos como essas conquistas são 

demoradas, são “forçadas”. Não se realizam da noite para o dia. É isso que interessa 

pesquisar, não? Quais são as forças aqui pró e contra o etopoético? O que impede e o 

que promove essa mudança no laço social, no nosso modo de ser?

Fábio Belo
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1. INTRODUÇÃO 

Atendendo ao desafio posto por este II Congresso Brasileiro de Psicanálise, Direito e 

Literatura, buscamos na literatura de Dostoiévski a inspiração que pudesse permitir 

articular alguns temas em torno de nossa área de investigação, a biopolítica e da 

temática geral do Congresso, bem como da questão da parrhesía em Michel Foucault, 

sua temática específica.

Antes de mais, queremos dizer que tomamos, de fato, a literatura de Dostoiévski 

como uma inspiração, de forma livre, naquilo que a mesma dá a pensar, sem ter-se 

a pretensão de abordar esse autor maior a partir dos múltiplos estudos literários es-

pecíficos que sobre o mesmo já se desenvolveram.  Tomamos tão somente algumas 

passagens de O Idiota (1869) e especialmente sua personagem principal, o Príncipe 

Míchkin.

O objeto deste trabalho é a de que a noção de parrhesía, malgrado sua importância 

para a Grécia Clássica - e, para além da Grécia, em Roma - teve naquelas sociedades 

suas condições de possibilidade e sentido, não tendo a mesma um lugar possível nem 

um sentido próprio na contemporaneidade da cultura ocidental.

1.1 Foucault e Parrhesía

O curso proferido por Michel Foucault no Collège de France no ano de 1982, inti-

tulado A Hermenêutica do Sujeito (FOUCAULT, 2004), pretende tratar do tema das 

relações entre sujeito e verdade.  O tema da parrhesía emerge forte na aula de 10 de 

março.   

Uma exploração mais específica do tema surge no curso ministrado por Foucault na 

Universidade da Califórnia em Berkeley, de outubro a novembro de 1983(i).

Ali a parrhesía é delineada de forma abrangente, em seus caracteres gerais, verbis:

Resumindo o que se disse, parrhesía é um tipo de atividade verbal em que aquele 
que fala apresenta uma relação específica com a verdade, por meio da franqueza; 
uma certa relação com a sua própria vida, por meio do perigo; uma relação consigo 
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próprio ou com outras pessoas, por meio da crítica (auto-crítica ou crítica a outros) 
e uma relação específica com a lei moral, por meio da liberdade e do dever.  Mais 
precisamente, parrhesía é uma atividade verbal em que alguém que fala expressa 
sua relação pessoal com a verdade e arrisca sua vida porque reconhece o dizer a ver-
dade como um dever para aperfeiçoar ou ajudar outras pessoas (como também a si 
próprio).  Na parrhesia, aquele que fala usa sua liberdade e escolhe a franqueza em 
lugar da persuasão, a verdade em lugar da falsidade ou do silêncio, o risco de  morte 
em lugar da vida e da segurança, a crítica em lugar da lisonja e o dever moral em 
lugar do interesse próprio e da apatia moral (ii).

A partir de sua primeira aparição, que Foucault registra, na literatura grega, em Eu-

rípedes, o termo ostentou diversas denotações, sendo a que acima se delineia, seu 

significado, por assim dizer positivo.  É assim que, no Orestes de Eurípedes, quando 

a assembléia discutia o destino daquele que dá nome à esta tragédia, sobre o qual 

pesava a acusação de matricídio, quatro oradores tomam a palavra e precisamente o 

último deles é assim descrito, verbis:

Um outro se ergueu e falou contra ele [o orador que o antecedera] – alguém dotado 
de pouca beleza, mas um homem corajoso; o tipo que não se encontra facilmente 
misturado à gente da rua ou no mercado, um trabalhador braçal -  a espinha dorsal 
da terra; perspicaz, quando escolheu entrar na discussão; um homem de princípios 
e integridade irrepreensíveis.

Disse, Orestes, filho de Agamemnon, deveria ser honrado com coroas por ousar vingar 
seu pai, tomando a vida de uma mulher depravada em seu deus, que corrompeu os 
costumes; já que ninguém deixaria seu lar para se armar e marchar para a guerra, 
se as esposas deixadas para trás em confiança pudessem ser seduzidas pelos que 
escolhessem ficar em suas casas e pudessem homens bravios ser desonrados.  Suas 
palavras pareceram sensatas aos juízes honestos; e não houve mais falas (iii).

Aquele, portanto, que usa da parrhesía age livremente por suas palavras, dizendo o 

que sabe ser a verdade, arriscando a própria vida em função do que diz, já que desa-

grada seu interlocutor ou seus interlocutores, mas o faz porque considera ser o seu 

dever para com o interlocutor, no sentido de ajudá-lo ou aperfeiçoá-lo por meio da 

verdade que lhe transmite.

Na terceira conferência do curso que apresentou em Berkeley, Foucault desenvolve 

a grande controvérsia em torno da parrhesía que desenrolou-se na Grécia a partir 

da Guerra do Peloponeso.  A própria democracia ateniense era definida como uma 

constituição (politeia) em que os cidadãos gozavam de isegoria (igual direito à pala-

vra), isonomia (igual direito de participação no exercício do poder) e parrhesía.  Se 

por um lado a parrhesía surge como condição de desenvolvimento dos discursos na 

assembléia, como atividade própria do bom cidadão, como ligada a uma espécie de 

virtude do bom cidadão, por outro, o período a que nos referimos verá a parrhesía 

com desconfiança, criticando-se a possibilidade de ser a assembléia conduzida pelo 

vulgo, pelo ignorante (iv).  Não passa despercebida a Foucault o fato de que tal crí-

tica é constantemente atribuída também a Platão, embora a crítica que este dirige 

à democracia seja de outra natureza.  O que destaca Platão é que na democracia os 

homens são livres para adotar o tipo de vida que desejam.

Pois não serão em primeiro lugar pessoas livres, e a cidade não estará cheia de liber-
dade e do direito de falar, e não haverá licença de aí fazer o que se quiser?
É o que se diz, pelo menos.

Mas onde  houver tal licença, é evidente que aí cada um poderá dar a sua própria vida 
a organização que quiser, aquela que lhe aprouver (PLATÃO, 1993. p.386, 557b ).
Portanto – continuei eu -, passará cada dia a satisfazer o desejo que calhar, umas 
vezes embriagando-se e ouvindo tocar flauta, outras bebendo água e emagrecendo, 
outras ainda fazendo ginástica; ora entregando-se à ociosidade e sem querer saber 
de nada, ora parecendo dedicar-se à filosofia.  Muitas vezes entra na política, salta 
para a tribuna e diz e faz o que adregar.  Um dia inveja os militares, e vai para esse 
lado, ou os negociantes, e volta-se para aí.  Na vida dele, não há ordem nem necessi-
dade; considera que uma vida destas é doce, livre e bem-aventurada, e segue-a para 
sempre.

Descreveste perfeitamente a vida de um amante da igualdade (PLATÃO, 1993. p.394-
395, 561c-d).

Assim, concebendo Platão uma única forma superior de vida e desenhando a cidade 

como a constituição que a impõe, a democracia surge como o mal que permite ao 

homem viver como lhe aprouver e afastar-se da vida melhor.

Ressalva feita à crítica platônica, as polêmicas que surgirão em torno da parrhesía a 

partir da Guerra do Peloponeso são um sintoma do próprio declínio da democracia 

na Grécia, em face da oligarquia e da demagogia ( GIORDANI, 1967. p. 176).  Foucault 

se interessa por essas discussões porque seu trabalho é justamente o de acompanhar 

as mutações que a noção de parrhesía viria a sofrer até que, a partir de suas trans-

formações no seio das comunidades epicuristas viesse a estabelecer intensa relação 

com uma prática de governo de si que o filósofo francês situa na gênese dos modos 

de subjetivação próprios do cristianismo.



20 21

A parrhesía na acepção positiva que acima descrevemos, contudo, é a matriz original 

de uma prática virtuosa que se encontrava nas bases da democracia grega, nos tem-

pos de seu apogeu.

Nessa acepção positiva a parrhesía pressupõe uma generosidade, como afirma Fou-

cault ao distinguir a mesma da retórica:

Na parrhesía, por certo, trata-se também de agir sobre os outros, não tanto para 
exigir-lhes algo, para dirigi-los ou incliná-los a fazer uma ou outra coisa.  Agindo 
sobre eles, trata-se fundamentalmente de conseguir que cheguem a constituir por si 
mesmos e consigo mesmos uma relação de soberania característica do sujeito sábio, 
do sujeito virtuoso, do sujeito que atingiu toda a felicidade que é possível atingir 
neste mundo.  Conseqüentemente, se este é o objeto da parrhesía, compreende-se 
bem que quem a pratica – o mestre – não tem nenhum interesse direto e pessoal 
neste exercício.  O exercício da parrhesía deve ser essencialmente comandado pela 
generosidade.  A generosidade para com o outro está no cerne da obrigação moral da 
parrhesía (FOUCAULT, 2004, p. 465). 

A base de generosidade da parrhesía, nos termos foucaultianos, é o que dá o sentido 

político dessa atividade.  É essa a franqueza que se espera do bom cidadão; que seja 

capaz de dizer a verdade na assembléia mesmo que isso possa implicar a sua morte.

1.2. Algumas palavras sobre o Príncipe Míchkin

Quando o Príncipe Liev Nikoláievitch Míchkin embarca para São Petersburgo, não 

pode imaginar o que o espera.  Afinal, vivera por anos em um sanatório, tentando 

curar-se de sua doença mental e de uma epilepsia.  Essa personagem de Dostoié-

vski tem sido freqüentemente vista como o cristão ideal ou, até mesmo, como uma 

imagem do próprio Cristo.  Míchkin é benevolente, generoso, sensível, paciente, 

compassivo, altruísta; exibindo mesmo uma indiferença por aquilo que deveriam ser 

seus próprios desejos a ponto de quase não manifestar energia sexual, no sentido 

convencional, e de apresentar-se despido de ambições materiais, já que embora sua 

viagem tenha como aparente propósito reivindicar uma herança, procura por vezes 

doá-la antes mesmo de recebê-la, tamanha a piedade que demonstra diante do so-

frimento alheio.

A coragem de Míchkin é exibida com frequência, quando se trata de interpor-se entre 

a injustiça e sua vítima, como quando ao impedir que Gánia esmurre a irmã, acaba 

ele próprio recebendo uma bofetada, ao que apenas responde, sem reagir.

- Oh, como o senhor vai se envergonhar  do seu ato! (DOSTOIÉVSKI, 2002, p.148)
Sua preocupação com o outro é intensa, como na carta que escreve a Aglaia:
Não tenho por que lhe escrever a meu respeito, não tenho nada a contar.  E nem eu 
queria isso; eu desejaria muitíssimo que você fosse feliz.  Você é feliz?  Pois era ape-
nas isso que eu queria lhe dizer (DOSTOIÉVSKI, 2002, p. 148)

A trama central da obra gira em torno da fascinação do príncipe por Nastácia Filippo-

vna, que perdera sua família ainda criança, fora educada por um General que a sedu-

zira e enganara.  Aparentemente altiva e orgulhosa, mas desprovida de auto-estima, 

une-se a um homem vulgar, Rogójin, que lhe oferece dinheiro por sua companhia.  

Míchkin decide devotar sua vida a ampará-la, pedindo sua mão.

[...] quanto ao fato de que a senhora queria ir embora com Rogójin, a senhora deci-
diu numa crise de doença.  Neste momento a senhora também está em crise, e seria 
melhor que fosse para a cama.  [...] A senhora é altiva, Nastácia Filippovna, mas 
talvez seja tão infeliz que realmente a considere culpada.  A senhora precisa muito 
de cuidados, Nastácia Filippovna. Eu vou cuidar da senhora (DOSTOIÉVSKI, 2002, p. 
148). 

É desnecessário seguir na caracterização de Míchkin.  O príncipe e o homem mais 

generoso que já pisou a terra.  Contudo, na Rússia de Dostoiévski, Míchkin repre-

senta o papel do idiota.  Em uma sociedade corrompida moralmente, marcada por 

uma aristocracia decadente e dissimulada, mergulhada no vício e no materialismo, 

a ingenuidade de Míchkin é análoga a de uma criança que busca viver entre adultos.  

Crê que os que o rodeiam são como ele e a todos admira.

Os esforços de Míchkin por fazer o bem fracassam sucessivamente.  Não será capaz de 

salvar a Srta.Filippovna, muito ao contrário; Míchkin está destinado a de tal modo 

confrontar-se com o absurdo da maldade humana, que será reconduzido a sua loucu-

ra.  O único destino possível de Míchkin será perder a sanidade precariamente reco-

brada.  A sociedade, em meio à qual procurara viver da melhor forma, o enlouquece.  

Não pode retribuir o que Míchkin lhe oferece, não pode compreendê-lo.
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A tragédia que Dostoiévski põe diante de nós é a de que o melhor dos homens, na-

quela Rússia, somente podia ser visto como um idiota, não podia ser nada mais que 

o idiota.

1.3. Democracia e Subjetivação na Grécia Clássica

O Estado não admitia que um homem fosse indiferente aos seus interesses; o filósofo, 
o homem de estudo, não tinha o direito de viver isolado.  Era sua obrigação votar nas 
assembléias e, por sua vez, ser magistrado.  A certa altura, quando as discórdias se 
tornaram freqüentes, a lei ateniense não permitia ao cidadão sequer a sua neutra-
lidade, antes o obrigava a combater por um ou por outro partido; e a quem quisesse 
continuar alheio às facções e se mostrasse calmo, a lei aplicava severa pena, como a 
perda do direito de cidadania (COULANGES, 1987, p.238).

Os gregos arcaicos e clássicos têm, bem entendido, uma experiência do seu eu, da 
sua pessoa, assim como do seu corpo, mas essa experiência é organizada de forma 
diferente da nossa.  O eu não é nem delimitado, nem unificado: é um campo aberto 
de forças múltiplas, diz H.Fränkel.  Sobretudo, essa experiência é orientada para o 
exterior, não para o interior. [...]  A introspecção não existe.   O sujeito não constitui 
um mundo interior fechado, no qual deve penetrar para se encontrar, ou antes, para 
se descobrir.  O sujeito é extrovertido. [...]  A sua consciência de si não é reflectida, 
dobrada sobre si, encerramento interior, face a face com a sua própria pessoa: é exis-
tencial.  [...]  O mundo do indivíduo não adquiriu a forma de uma consciência de si, 
de um universo interior que define, na sua origem radical, a personalidade de cada 
um (VERNANT, 1987, p.38-39).

A antiguidade parece ter sido marcada pela existência de um sujeito que nunca se 

definiu antes por uma vida privada ou um espaço privado, mas a partir de sua inser-

ção e de sua inseparabilidade da vida pública, de uma ordem da coletividade, do ocu-

par-se dos assuntos comuns, da cidade.  Nesse sentido, Burchell, com Meier, afirma:

Uma condição necessária para a possibilidade da democracia ateniense clássica, de 
acordo com Christian Meier, foi que membros qualificados valorizaram, desenvolve-
ram e interiorizaram uma auto-identidade essencialmente política.  Acima de tudo 
mais eles tinham que pensar, sentir e afirmar a si próprios como cidadãos (BUR-
CHELL, 1991, p.120).

Cremos ser essa dimensão pública ou coletiva do homem grego antigo, especialmen-

te do ateniense, um dado essencial para a compreensão da parrhesía.  Não se trataria 

de buscar o homem que possuísse essa tal virtude individual do franco falar, para 

que a cidade pudesse experimentar o desenvolvimento ótimo da democracia.  Ao 

contrário, é o sujeito que desde logo se constitui segundo a dimensão política.  São 

as condições de produção da subjetividade que orientarão o nascimento do sujeito 

capaz de compreender que, em certas condições, é mais importante dizer a verdade 

na assembléia que preservar a própria vida.

1.4. Capitalismo e Biopolítica

Depois de séculos de história, o sujeito próprio das sociedade contemporâneas já não 

parece ser o mesmo.

O dilema da moderna teoria liberal-democrática é agora evidente: ela precisa con-
tinuar a usar as suposições do individualismo possessivo, numa época em que a es-
trutura da sociedade de mercado já não fornece mais as condições necessárias para 
dedução de uma teoria válida do dever político a partir dessas suposições.  A teoria 
liberal precisa continuar a usar as suposições do individualismo possessivo porque 
estas são factualmente acuradas para nossas sociedades de mercado possessivo (MA-
CPHERSON, 1979, p.286).

As análises de Macpherson põem-se do lado da formação da moderna teoria política 

e supõe que o cerne de tal teoria é a fundação de deveres políticos do indivíduo para 

com a coletividade a partir de premissas puramente individualistas.  A teoria eco-

nômica liberal, por outro lado, desde suas matrizes fisiocráticas tão bem captadas 

por Foucault (v), teria em seu cerne uma compreensão amoral da natureza indivi-

dualista do homem, que já não deveria ser alvo de uma crítica denunciadora de sua 

degradação egoísta, mas deveria ser vista como não apenas neutra moralmente, um 

dado da natureza humana, como ainda seria o cerne da lógica de mercado pela qual 

os interesses da comunidade se fariam alcançar a partir da persecução egoísta de 

interesses individuais.

Cada um, visto separadamente, deverá ser regido pelos valores do mercado e não 
regente deles.  Conseqüentemente, se eles são guiados pelo motivo de aumentar seus 
lucros de acordo com a situação em que cada um se encontra, todos tenderão a res-
ponder de modo uniforme aos movimentos dos valores.  O resultado global no merca-
do deverá, certamente, ser produto da totalidade de ações separadas, mas das ações 
originadas por indivíduos em uma situação onde a vontade de cada um é irrelevante, 
não só por ser separadamente impotente, como também por desconhecer a situação 
em seu conjunto; esta é a explicação de porque o mercado parecia estar governado 
por uma “mão invisível” que determinava a cada um servir a um propósito e alcançar 
um resultado bem diferente do que a vontade individual teria concebido ou intenta-
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do.  Era essa alquimia que permitia combinar vícios particulares e obter benefícios 
para a comunidade (DOBB, 1978, p.33).

Essa naturalização do homem, esse distanciamento da análise de seus comporta-

mentos de qualquer crítica moral está no cerne da teoria econômica liberal.  A pro-

pósito dos fisiocratas, Foucault dirá o seguinte:

O desejo é aquilo por que todos os indivíduos vão agir.  Desejo contra o qual não se 
pode fazer nada.  Como diz Quesnay, você não pode impedir as pessoas de virem 
morar onde consideram que será mais proveitoso para elas e onde elas desejam mo-
rar, porque elas desejam esse proveito.  Não procure mudá-las, elas não vão mudar. 
Mas [...] esse desejo é tal que, se o deixarmos agir e contanto que o deixemos agir, 
em certo limite e graças a certo número de relacionamentos e conexões, acabará 
produzindo o interesse geral da população.  O desejo é a busca do interesse para o 
indivíduo.  O indivíduo, de resto, pode perfeitamente se enganar [...] mas há uma 
coisa que não se engana: que o jogo espontâneo ou, em todo caso, espontâneo e, 
ao mesmo tempo, regrado do desejo permitirá de fato a produção de um interesse, 
de algo que é interessante para a própria população.  Produção do interesse coletivo 
pelo jogo do desejo: é o que marca ao mesmo tempo a naturalidade da população e 
a artificialidade possível dos meios criados para geri-la (FOUCAULT, 2008, p. 95).

Cremos que a trajetória de Foucault será aquela que nos permitirá ver de forma nítida 

que a tal natureza humana, tomada de modo amoral, pela teoria econômica contem-

porânea, não é apenas um modelo teórico para a compreensão dos mercados.  O que 

Foucault pretende trazer à luz é a máquina social que se formará a partir de uma série 

de deslocamentos, desde os epicuristas, passando pelo desenvolvimento do cristia-

nismo e chegando ao despontar do pensamento liberal a partir dos fisiocratas; uma 

máquina social de produção desse sujeito individualista que absolutamente não é o 

mesmo “animal” que o sujeito era na antiguidade.

1.5. A guisa de conclusões

Se, de fato, o individualismo é a marca do tipo dominante de homem nas socieda-

des das democracias de massa e do capitalismo de mercado, Foucault pretende afir-

mar que nada há de puramente natural nisso.  Trata-se antes de uma produção de 

subjetividade que não passa apenas pela expansão da lógica capitalista, mas pelo 

desenvolvimento de novas técnicas de governar a partir do desejo que denominará 

governamentalidade.

Ao fim e ao cabo, nem essa individualidade é natural – e sim produzida – nem o “in-

teresse comum” retem algo de genuíno, senão o nome vazio a designar os propósitos 

de dominação da máquina capitalista da governamentalidade.

A parrhesía como prática do homem generoso, que cumpre seu dever e aceita até 

mesmo a morte pela necessidade de dizer a verdade e de edificar os outros, esse fun-

damento para o aperfeiçoamento das instituições públicas, teve sentido enquanto 

subsistiram os processos capazes de produzir sujeitos políticos.

Em nossos tempos, ecoam as palavras de Tocqueville ao registrar que na América 

a mobilização política se dava de forma não-permanente, nos chamados períodos 

eleitorais.  A campanha eleitoral está longe de ser o lugar da parrhesía, sendo ao 

contrário o cenário em que a lisonja, rival maior da parrhesía, enquanto atividade 

mentirosa, tem lugar de forma ampla e institucionalizada.

Se perdemos essa dimensão do que seja a comunidade, se perdemos a possibilidade 

de que o que nos animasse fosse antes a constituição do comum na multiplicidade, 

definição de espaço público retomada por Agamben em seu Homo Sacer a partir de 

Hannah Arendt, não será por um já impossível retorno aos gregos que poderemos nos 

resolver.

Porém é preciso que nos confrontemos com o que nos tornamos, para que seja pos-

sível pensar o que poderemos vir a ser, em que poderemos nos tornar.  O mundo em 

que vivemos e aquilo em que nos tornamos não tem lugar para a parrhesía, a gene-

rosidade está longe dos tipos dominantes de homem favorecidos pela lógica social 

que produzimos.  O mundo em que vivemos – e creio que é isso que a reflexão que 

fizemos permite ver – é um tal em que o homem da generosidade, o Príncipe Míchkin, 

somente poder ter lugar e ser visto como um verdadeiro idiota.
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2. NOTAS EXPLICATIVAS

(i) Disponível, em texto, em foucault.info e, em áudio, em berkeley.edu.

(ii) Trecho da primeira conferência do curso acima citado. Todas as traduções de pas-

sagens do curso em questão,  citadas o presente trabalho, são do autor.

(iii) Trecho da segunda conferência do mesmo curso.

(iv) Foucault cita o texto do Pseudo-Xenofonte, conhecido como O Velho Oligarca

(v) Cf. FOUCAULT, 2008, especialmente as aulas de 18 e 25 de janeiro de 1978.
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1. INTRODUÇÃO

A chegada de um camponês à entrada da lei perfaz uma espacialidade que define o 

interior e o exterior da lei. Diante dessa entrada, o camponês descobre contrariado 

que o preceito segundo o qual a lei deve estar ao alcance de todos não se confirma. 

Na sua acepção espacial, essa negativa significa que o camponês não poderá adentrar 

o interior da lei, resguardado por porteiros poderosos que personificam obstáculos 

intransponíveis. Em vão, o camponês permanece sentado do lado de fora da lei até o 

fim de sua vida, na companhia de um dos porteiros. Além do trecho correspondente 

a essa breve paráfrase, na sua íntegra a passagem destacada do nono capítulo do 

romance O processo, de Franz Kafka, inclui uma sequência de interpretações confli-

tantes para a historieta do camponês, que averiguam, entre outros detalhes, se tal 

porteiro enganou o camponês, se cumpriu o seu dever ou se foi enganado.

Na medida em que as opiniões sobre o caráter, as palavras e as atitudes do porteiro se 

sucedem, elas concebem um outro texto que pressupõe a condição criativa do intér-

prete, fundamento para a diversidade das interpretações que o texto original rece-

be, apesar de permanecer inalterado. Reconhecer a condição criativa do intérprete 

implica o abandono de uma concepção que almeja o sentido imanente ao texto – e, 

como a passagem de Kafka mostra, esse reconhecimento leva ao questionamento 

sobre os limites do intérprete diante do texto, que o alertariam na hipótese de es-

tar modificando a história. Entretanto, conforme a passagem aventa, a acentuação 

desses limites é devedora de fatores externos ao texto, como a opinião de outros 

intérpretes ou de uma autoridade legitimadora. O sacerdote, interlocutor de Josef 

K. na catedral, pretende exercer essa autoridade, e sugere que tais opiniões preci-

sam se apresentar como sistemas argumentativos convincentes para que possam ser 

validadas. 

2. A LITERATURA DE KAFKA

A literatura de Kafka inspira um debate em que a interpretação e as propriedades do 

ficcional encontram-se relacionadas. Segundo Luiz Costa Lima avalia na obra Limites 

da voz, Kafka é um autor dos mais importantes para se desacreditar a “estabilidade 

semântica da obra de ficção” (LIMA, 1993a: 61), estabilidade a que corresponde a ex-
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pectativa pela interpretação verdadeira dessa obra. Na esteira dessa avaliação a pas-

sagem de O processo anteriormente lembrada exemplifica a “instabilidade semântica 

que atravessa o texto kafkiano” (Costa Lima, 1993a: 66), por ilustrar a “impossibili-

dade de aprisionar-se a letra em um único sentido” (LIMA, 1993a: 127). Porém, ainda 

que o discurso ficcional coloque a verdade em perspectiva, a descrença na estabili-

dade semântica e na interpretação verdadeira da obra de ficção não parece ser um 

consenso para a crítica literária, nem mesmo na contemporaneidade, época em que a 

noção de verdade é depreciada com frequência nos meios intelectuais.

Na contemporaneidade, o debate voltado para o sentido e o leitor grava os limites do 

sentido como um impasse incontornável, circunscrição que aponta necessariamente 

para a autonomia do leitor diante do texto literário. Na configuração desse deba-

te deve ser observado como o sujeito interpretante – isto é, o leitor – conquistou 

um destaque teórico mediante a objeção ao “campo hermenêutico”(i), campo que 

pressupõe uma congruência entre a expressão do autor e o sentido atribuído ao tex-

to pelo intérprete. Paralelamente, deve ser sublinhado também como a ausência de 

diretrizes fixas e de valores hegemônicos que caracteriza o cenário teórico contem-

porâneo dificulta a definição de limites para o desempenho do leitor. Sendo assim, 

o enredamento do sentido torna-se ainda mais tortuoso com a objeção ao “campo 

hermenêutico”.

Na sua acepção moderna do termo, ou seja, pós-segunda metade do século XVIII, a 

literatura credencia, contudo, um questionamento cognitivo que vai além da procu-

ra pelo sentido. Como Jacques Rancière explica, a literatura diz respeito ao próprio 

“lugar do incerto”(ii) por ela criado:

“Literatura” é um desses nomes flutuantes que resistem à redução nominalista, um 
desses conceitos transversais que têm a propriedade de desmanchar as relações está-
veis entre nomes, ideias e coisas e, junto com elas, as delimitações organizadas entre 
as artes, os saberes ou os modos do discurso. “Literatura” pertence a essa delimita-
ção e a essa guerra da escrita onde se fazem e se desfazem as relações entre a ordem 
do discurso e a ordem dos estados (RANCIÈRE, 1995: 27). 

Ao realçar a ficcionalidade e as liberdades linguística e formal, o “lugar do incerto” 

constitutivo da literatura imprime um modo de funcionamento discursivo que dra-

matiza a própria definição do objeto literário, do domínio semântico imanente a um 

texto e da sua referencialidade. A problemática que circunda a proposição dessas 

definições mostra como o texto literário engendra – necessariamente – segmentos 

exteriores ao próprio texto, articuladores de valores e sentidos, pois esse funciona-

mento veda a possibilidade de uma autojustificação.

Um dos caminhos relevantes de conceituação da modernidade literária postula a 

mudança e a negação como princípios indispensáveis, matizes do paradigma de au-

tonomia da arte, alheio a instâncias normativas e de controle. Em outras palavras, 

na orientação moderna do termo, a literatura traz na sua base o questionamento das 

“condições de possibilidade de emergência das estruturas de sentido” (Gumbrecht, 

1998: 147), pois desacredita a unidade e a totalidade, além de minar critérios está-

veis para o julgamento, seja quanto ao valor, seja quanto à autoridade de um cen-

tro exegético – centro regido, em hipótese, por critérios tais como autor, contexto 

empírico, imanentismo textual, metodologia teórica. A literatura torna, portanto, a 

procura pelo sentido uma tarefa ardilosa para o crítico.

Ou, mais incisivamente, a literatura coloca em questão se o exercício crítico requer 

– ou, até mesmo, comporta – essa procura, já que a modernidade literária acentua o 

que Rancière designa como “regime errante da letra órfã” (Rancière, 1995: 09), em 

que essa letra é desprovida da legitimidade de um “pai”. Esse regime – que catalisa a 

autonomia da literatura – marca uma inflexão na maneira como a recepção do texto 

literário se desdobra, pois deixam de haver regras para as relações entre autor e tex-

to, entre texto e leitor e entre autor e leitor. A ausência de regras exibe uma espécie 

de excesso constitutivo da literatura, visto que ficam afastados os desígnios do esgo-

tamento do sentido, em prol da sua multiplicidade e do heterogêneo.

Na acepção moderna, pois, a literatura pode ser definida pelas poéticas da negati-

vidade, que não só desafiam como legitimam toda uma tradição teórica, já que o 

sentido do texto não se restringe a um domínio único, como o da representação, e é 

incompatível com a relação verdadeiro-falso. Como Wolfgang Iser elucida, a expres-

são poéticas da negatividade refere-se às “[...] lacunas e negações [que] conferem ao 

texto ficcional uma densidade característica, por meio de omissões e cancelamentos, 

revelando traços não explicitados” (Iser in Rocha (Org.), 1999: 31). A negatividade 

ressuma uma espécie de texto não formulado, isto é, não escrito.
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A negatividade angaria fatores importantes para se avaliar o sentido do texto lite-

rário. Iser aposta na ideia de que a literatura é inverificável – ideia vinculada a uma 

preferência do autor por uma caracterização não representacional da literatura –, 

sendo que as lacunas e negações constituem “precondição fundamental da comu-

nicação” (Iser in Rocha (Org.), 1999: 30) e demarcam, assim, um lugar estrutural 

no seu pensamento. A literatura cria uma “realidade virtual” (Iser in Rocha (Org.), 

1999: 21), uma realidade inexistente até então, que se submete a uma poiesis radi-

cal e que, para existir efetivamente, depende da atuação do leitor – razão pela qual 

o sentido do texto ganha um “matiz subjetivo” (Iser in Rocha (Org.), 1999: 33). Há, 

então, uma espécie de simbiose entre a negatividade literária, a comunicação literá-

ria e o papel do leitor. Assim, a definição desse papel está submetida à configuração 

textual, pois, como Iser dispõe: “Ao leitor cabe achar a motivação para o que a nega-

tiva possa dar a entender. Dessa forma, o leitor explicita o que não está expresso, e 

nisto parece residir uma característica importante do texto literário” (Iser in Rocha 

(Org.), 1999: 29).

Na mirada da Estética do Efeito de Iser, a constituição moderna da literatura interfe-

re na sua interpretação, que deixa de ser norteada pela procura da intenção autoral 

ou da mensagem da obra para refletir o efeito provocado no leitor pelo texto:

A busca da intenção autoral foi substituída pelo exame do impacto que um texto 
literário era capaz de exercer num receptor potencial. Não sendo mais obrigatória 
a identificação da mensagem da obra, surgiu um interesse pelo que, desde então, 
se denominou processamento do texto (text processing), isto é, o que acontece ao 
texto no ato da leitura. Por fim, a relação triádica entre autor, texto e leitor se tornou 
objeto de estudo (Iser in Rocha (Org.), 1999: 24-25).

De acordo com Iser, esse processamento do texto contempla níveis ou instâncias de 

efeitos e sentidos, que vão do efeito estético provocado pelo apuro linguístico de 

um texto – ou pelo impensado que apresente em relação ao senso comum – a uma 

compreensão mais racionalizada, a uma interpretação, portanto. Em suma, o fator 

preponderante volta-se para a “relação dialética entre texto e leitor” (Iser in Rocha 

(Org.), 1999: 20), que implica necessariamente a defesa de um sentido multívoco 

para o texto literário. 

Os vários níveis ou instâncias de efeitos e sentidos demonstram a complexidade do 

enunciado literário. Sobressaltados pelos parâmetros da negatividade, esses níveis 

tornam o papel do leitor ainda mais luminoso. Daí a dúvida: como conciliar o inaca-

bamento do texto, pressuposto pela ideia da negatividade, com a definição iseriana 

segundo a qual os limites do leitor são outorgados pelo próprio texto? Essa dúvida 

revela a dificuldade em se conciliar o fato de o texto literário ter como característica 

a inexauribilidade do sentido e, ao mesmo tempo, limitar a atuação do leitor, isto é, 

regular sua leitura.

Essa dificuldade pode ser reformulada nos seguintes termos: num nível abstrato-

teórico, a inexauribilidade do sentido é uma prerrogativa obrigatória para a estética 

literária moderna – uma vez que essa estética problematiza a origem e a totalidade 

do sentido –, porém, na sua concretude, a leitura e a interpretação ocorrem sob pa-

râmetros limitadores. Sendo assim, parece haver certa idealização da interpretação 

quando se afirma que a legibilidade do texto literário guarda um caráter infindável.

Segundo Iser, a interpretação é “um esforço cognitivo que busca produzir sentido a 

partir daquilo a que fomos expostos” (Iser in Rocha (Org.), 1999: 132). Ao reforçar 

que o sentido é estimulado pelo texto, essa definição explicita, por outro lado, que 

o sentido exige um esforço do leitor, isto é, que há limites circunscritos à sua es-

fera. Além de sublinhar os limites do leitor, o “esforço cognitivo” mencionado pela 

definição implica também um apelo à linguagem, pois os domínios do sentido e da 

interpretação são erguidos via linguagem. Tanto o sentido quanto a interpretação 

obrigam a tradução do texto literário em outros – ou novos – termos, como conjura 

o conto “Pierre Menard, autor do Quixote”, de Jorge Luis Borges, ao ilustrar como o 

ato da leitura é também um ato de reescrita do texto, sem que haja uma polaridade 

entre um ato e outro. E reescrever o texto significa assumir a incompletude e o afas-

tamento da objetividade como marcas.

Em respeito à assimetria entre texto e leitor, a leitura deve ser pensada, nos termos 

iserianos, como um ato de estranhamento ou de interrupção, que obriga a distinção 

entre a expressão literária e a da leitura – crítica ou não. A correspondência entre 

interpretação e tradução acaba por enfatizar a textualidade da própria crítica; e, 

através desse aspecto, observa-se que o papel do leitor concorre para a exploração 

do sentido via linguagem.
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3. HERMENÊUTICA LITERÁRIA

A hermenêutica não deve ser pensada como uma via de domesticação do sentido, que 

pretenda exaurir todas as camadas semânticas do texto e que contrarie a contingên-

cia. Se avaliada sob uma concepção ampla, a hermenêutica pode tratar de questões 

pertinentes ao sentido e à diversidade de possibilidades semânticas admitida por um 

mesmo texto, sem deixar de pressupor uma decidibilidade. O gesto hermenêutico 

contempla um variado campo semântico, do qual, além da hermenêutica, fazem par-

te interpretação, exegese e leitura.

Segundo Iser distingue no livro The range of interpretation, 

[…] hermeneutic is just a prominent genre dealing basically with texts that are ope-
ned up for understanding. But when it comes to interpreting something that is nei-
ther textual nor scripted, such as culture, entropy, or even the incommensurable, the 
procedures of interpretation are bound to change (Iser, 2000: ix)(iii).

Apesar da distinção, Iser se refere à hermenêutica do texto literário valendo-se da 

interpretação, sugestão de que ambas as expressões autorizam alguma permuta.

A argumentação do autor frisa dois pontos básicos, concentrados na seguinte afirma-

ção: “Interpretation is an act of translation, the execution of which depends on the 

subject matter to be interpreted as well as on the context within which the activity 

takes place”(iv) (Iser, 2000: 145). Esses pontos enfatizam características fundamen-

tais do sentido: 1. ele resulta na produção de objeto distinto da matéria interpreta-

da; 2. sofre variações de acordo com o objeto interpretado e com a contingência do 

sujeito interpretante. Portanto, uma teorização sobre a hermenêutica do texto lite-

rário concebe aspectos que podem não estar presentes na hermenêutica jurídica ou 

psicanalítica, por exemplo. Essa diversidade de aspectos – base do que Iser designa 

como range of interpretation – também pode ser observada através da variação con-

ceitual com a qual a atividade hermenêutica ou interpretativa é distinguida numa 

única área disciplinar. Mesmo num fulcro disciplinar específico – como o dos estudos 

literários –, o complexo emaranhado de matizes e de perspectivas pertinentes ao 

sentido faz da hermenêutica um exemplo de umbrella term, ou seja, de um termo 

que comporta um amplo espectro conceitual. Assim, o gesto hermenêutico perante o 

enunciado literário pode ser entendido de maneiras variadas, com a possibilidade de 

haver o triunfo de uma maneira sobre as outras num dado contexto.

Por dizer respeito “a certos problemas peculiares que caracterizam o ‘procurar com-

preender literatura’”, a hermenêutica do texto literário pode ser nomeada como 

“hermenêutica literária” (Tamen, 1987: 15), e aponta para uma empreitada conflitu-

osa que se firma atualmente como uma questão relevante para os estudos literários. 

Na opinião de Miguel Tamen:

Ainda que inventada por outros campos, tais como a teologia, o direito, a história 
e, por fim, a filosofia propriamente dita, a questão da interpretação tornou-se nos 
últimos trinta anos uma preocupação proeminente das regiões fluidas da crítica e da 
teoria literárias, a ponto de, nalguns sítios, o seu destino se ter ligado ao destino da 
própria teoria literária e se ter tornado fonte de uma abundante literatura (Tamen, 
1994: 09).

Deve-se questionar, assim, o motivo que faz a hermenêutica ser tida como uma ques-

tão proeminente nos estudos literários, conforme Tamen alude em Maneiras da in-

terpretação, livro concluído no fim da década de 1980.

Importa perceber como e por que variam, com discrepâncias inconciliáveis, tanto o 

que se define como sentido textual e o como se lê, quanto a compreensão do literário 

manifesta pelo crítico a partir dessa maneira. Ou seja, a maneira pela qual o crítico 

conduz o gesto hermenêutico traduzirá, inevitavelmente, uma compreensão da li-

teratura. Diante das variáveis através das quais esse gesto pode ser levado a cabo, é 

preciso que o crítico explicite a maneira como o entende, pois essa maneira molda e 

condiciona a compreensão do texto. É preciso haver uma reflexão meta-hermenêu-

tica, uma reflexão que faça a descrição crítica dos pressupostos defendidos, até para 

que o resultado hermenêutico deixe de ser pensado num plano individual e tenha 

condição de ser legitimado.

Ainda que o estudo da hermenêutica não implique necessariamente o do papel do 

leitor, o gesto hermenêutico é indissociável da análise desse papel e vice-versa, pois 

ambos estão relacionados diretamente com o sentido e o texto, além de catalisarem 

influências de âmbito institucional, histórico-cultural, político ou teórico. A relação 

entre texto e leitor é necessariamente ladrilhada de sistemas valorativos, pois leito-



36 37

res definem posições quando leem e quando escolhem o livro a ser lido: desse modo, 

a escolha dos textos a serem lidos deve ser observada, por aludir à manutenção de 

um cânone literário ou, até mesmo, de um cânone crítico.

O gesto hermenêutico junto ao enunciado literário ressalta, então, o papel do leitor, 

por ser a leitura a condição de o texto ganhar vida – ou seja, adquirir sentido e valor 

–, motivo que faz a recepção ser um fator preponderante para se pensar a literatura. 

O enunciado literário não é prescritivo como o da lei civil, não está sujeito às verifica-

ções do método empírico como o científico e não é denotativo como o jornalístico ou 

o histórico (v). Em contraste com textos que prezam uma verificabilidade de cunho 

pragmático, o enunciado literário compreende uma dimensão imagética, razão pela 

qual apresenta um referencial cuja topografia é imprecisa, por não se encontrar nem 

no texto, nem do lado de fora do texto.

Importante elemento caracterizador da literatura, o estatuto do ficcional gera o 

questionamento do referencial criado pelo texto literário, pois, ao mesmo tempo em 

que esse texto pode acolher o mundo real, ele cria um outro mundo possível, com 

elevada complexidade cognitiva. O estatuto do ficcional promove a dúvida quanto à 

realidade do objeto literário – espécie de objeto ausente – e problematiza a ideia se-

gundo a qual a verdade do texto possa estar em correspondência com a realidade, co-

locando em xeque as certezas prévias do leitor. No entanto, conforme Iser teoriza, a 

literatura não escusa a realidade: “Como o texto ficcional contém elementos do real, 

sem que se esgote na descrição deste real, então o seu componente fictício não tem o 

caráter de uma finalidade em si mesma, mas é, enquanto fingida, a preparação de um 

imaginário” (Iser, 2002: 957). O imaginário distingue uma realidade não manifesta, 

que invalida preceitos substancialistas e que sublinha a fração de autonomia do lei-

tor no processo interpretativo.

Além disso, o sentido do referencial criado pelo texto literário não está alheio às 

interferências ou mediações presentes no ato da leitura, sejam elas de natureza em-

pírica, axiológica, histórico-cultural, política ou teórica, motivo pelo qual esse refe-

rencial recusa uma fixação unívoca e perene. Portanto, o ficcional deve ser pensado, 

indissociavelmente, a partir de uma força centrífuga – que favorece a conexão com o 

mundo empírico, seja no processo de produção do texto, seja no de sua recepção – e 

de uma construção linguístico-formal, que remete para o desenho do texto.

A hermenêutica literária demonstra, por conseguinte, a urdidura de um enunciado 

que convoca, na sua leitura, as mais heterogêneas e incompatíveis perspectivas his-

tóricas, críticas e teóricas. Essa diversidade pode ser exemplarmente demonstrada 

nos estudos críticos sobre a obra de Kafka, como é possível sopesar a partir da sín-

tese de Louis Begley: “Especialistas em Kafka leram O processo como uma parábola 

cabalística, submeteram a obra à exegese segundo ideias da teoria literária formal 

[...] e a analisaram da perspectiva das teorias existencialista, marxista, freudiana, 

estruturalista e de gênero, entre outras” (Begley, 2010: 208). Dessa maneira, é preci-

so pôr em relevo o sujeito que interpreta – o leitor –, como também os procedimentos 

metodológicos junto aos quais se interpreta.

Ao falar sobre a obra de Kafka no ensaio “Anotações sobre Kafka”, Theodor Adorno 

evoca a tensão que deve haver no ato da leitura, fundamento para seu desagrado 

perante frames que inserem Kafka em ordens preestabelecidas, como o existencia-

lismo, tônica da recepção à obra do autor até então. Nos termos da reivindicação 

de Adorno, desde que enfatizados “os aspectos que dificultam o enquadramento” 

(Adorno, 2001: 239), a demanda da obra por interpretação teria o devido destaque. 

Ora, não seria essa demanda inerente ao enunciado literário, sem que se façam dis-

tinções? Apontando a obra kafkiana como baliza, parece importante identificar em 

certos autores ou obras a razão pela qual a hermenêutica coloca-se como questão 

metateórica, pois, assim, vislumbra-se um caminho para se explicar por que deter-

minados autores ou obras incitam uma recepção crítica mais caudalosa e diversifica-

da, em termos comparativos, quanto ao seu sistema teórico-metodológico.

A complexidade da questão pertinente à hermenêutica literária faz com que Adorno 

defenda posições um pouco ambíguas. Para o filósofo: 

As criações de Kafka se protegem do erro artístico mortal que consiste em crer que 
a filosofia que o autor injeta na obra seja o seu teor metafísico. Se fosse assim, a 
obra teria nascido morta: ela se esgotaria naquilo que diz e não se desdobraria no 
tempo. Para se prevenir contra o curto-circuito causado pelo sentido prematuro já 
visado pela obra, a primeira regra é tomar tudo literalmente, sem recobrir a obra com 
conceitos impostos a partir de cima. A autoridade de Kafka é a dos textos. Somente a 
fidelidade à letra pode ajudar, e não a compreensão orientada. Em uma escrita que 
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continuadamente obscurece e esconde o que quer dizer, todo enunciado determi-
nado contrabalança a cláusula geral da indeterminação (Adorno, 2001: 242; grifos 
nossos).

O que o filósofo propõe como “princípio de literalidade” (Adorno, 2001: 242) ou o 

“assim é” sugere um imperativo kafkiano do não interpretar; contudo, no decorrer 

do referido ensaio, Adorno apresenta várias determinações semânticas à obra de 

Kafka. Ainda que sob a dificuldade de um texto que simula a explosão do sentido 

– como a querer indagar se os termos do sentido tangenciam o indeterminado, o 

provisório ou o antagônico –, é insustentável defender que tal “princípio de litera-

lidade” não esconde um gesto hermenêutico, ou, em outras palavras, que a leitura 

pode ser dissociada desse gesto, como se ao leitor fosse dado produzir sentido sem 

que houvesse mediações para tanto. 

A ambiguidade observada na argumentação de Adorno expressa o problema fulcral 

em torno da hermenêutica literária por mostrar como o sentido do texto está sempre 

pendente e, assim, como a atribuição e a produção desse sentido não se realizam sem 

a interferência de valores exteriores ao texto e sem a criação de um discurso paralelo 

ao texto, que inviabiliza tal literalidade. A participação do intérprete parece, contu-

do, estar contemplada nas preocupações de Adorno, na medida em que o autor prevê 

o esforço do leitor para compreender a obra:

A violência com que Kafka reclama interpretação encurta a distância estética. Ele 
exige do observador pretensamente desinteressado um esforço desesperado, agre-
dindo-o e sugerindo que de sua correta compreensão depende muito mais que ape-
nas o equilíbrio espiritual: é uma questão de vida ou morte. Um dos pressupostos 
mais importantes de Kafka é que a relação contemplativa entre o leitor e o texto é 
radicalmente perturbada. Os seus textos são dispostos de maneira a não manter uma 
distância constante com sua vítima, mas sim excitar de tal forma os seus sentimentos 
que ela deve temer que o narrado venha em sua direção, assim como as locomotivas 
avançam sobre o público na técnica tridimensional do cinema mais recente (Adorno, 
2001: 241). 

A se concordar que o sentido do texto literário esteja sempre pendente – e, por isso, 

deriva principalmente de um gesto hermenêutico no domínio institucional –, esse 

gesto assume grande envergadura na instância dos estudos literários. Sendo assim, 

é necessário esquadrinhar os limites do intérprete e a incidência de estratégias de 

controle que incorrem no sentido a ser produzido e legitimado.

4.  KAFKA E A CONSTITUIÇÃO  
DO ESPAÇO

Nos textos de Kafka há reiteradamente um espaço inacessível, seja no momento de 

entrada, seja no de saída, como exemplificam o romance O castelo, o capítulo “Na ca-

tedral”, de O processo, e o conto “Uma mensagem imperial”. Graças à caracterização 

de um espaço vedado, sobressalta-se a impossibilidade de se conhecer uma mensa-

gem ou os princípios que regem a administração do mundo criado. Essa impossibi-

lidade problematiza, por consequência, o sentido a ser composto pelo leitor, já que 

ela acaba por predicar o texto com um caractere enigmático. Formula-se, então, uma 

explicação para o estranhamento produzido pelo texto de Kafka, que dá o tom da 

recepção crítica à sua obra: à constituição do espaço – cujos atributos intercalam o 

interditado, inalcançável, insólito, labiríntico, precário, intermitente, imprevisto, 

ambivalente ou surpreendente – corresponderia um dos principais pilares da assina-

tura kafkiana. A assimetria, remetida à palavra e à forma de expressão, seria, por-

tanto, garantida pela disposição espacial, que, por sua vez, implica o obstáculo ao 

conteúdo e também uma despreocupação com o mimético ou o realismo.

Paradoxalmente, no romance O processo, o espaço é construído enquanto desesta-

bilização: um espaço móbile, por se fazer, desfazer e refazer repetidamente como 

se ocupasse a mesma base, sendo condição para ser refeito a desconstrução do que 

antes a ocupava, à maneira de um espaço cênico. K., o protagonista, não consegue 

conceber uma visão do todo espacial onde circula; o mesmo ocorre com o leitor, que 

acompanha a trajetória da personagem admirado com os desdobramentos de signos 

que lhe são caros no mundo efetivo – como pensão, tribunal, cartório, banco, cate-

dral –, mas que, no romance, recebem um tratamento que privilegia o deslocamento 

e a exterioridade. Por esse motivo, o espaço não se instaura nem em termos defini-

dos, nem, muito menos, definitivos, o que impede uma correspondência funcional, 

frustrando as expectativas de K.. 

Atenta-se para a desrealização espacial que assola K. nas cenas em que se encontra 

no cartório e na catedral. Nessas cenas, K. manifesta sua desorientação, numa de-

monstração de que a cartografia espacial ganha nuances específicas para essa per-

sonagem, próximas de uma denotação labiríntica. Ainda que se perceba uma forma 
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concisa e um “sistema lógico” (Adorno, 2001: 252) operante, há, em contraparti-

da, uma inexauribilidade do sentido como força motriz. Essa denotação labirínti-

ca associa-se também ao próprio processo: “não era impossível que [K.] recebesse 

da parte dele [do sacerdote] um conselho decisivo e aceitável, que lhe mostrasse, 

por exemplo, não como o processo talvez pudesse ser influenciado, mas sim como 

se poderia sair dele, como se poderia contorná-lo, como se poderia viver fora dele” 

(Kafka, 1997: 260; grifos nossos).

O processo significa, habitualmente, a materialidade de um caderno com capa e 

folhas ajuntadas, mas, nesse caso, exprime uma dimensão espacial, que reitera a 

obscuridade e o tortuoso, impressões de K. para lugares empiricamente espaciais. A 

partir dessa “realidade” processual, paralela e sinuosa, surge uma série de questio-

namentos quanto à veracidade inspirada por ela e ao seu sentido. O romance conduz 

a uma discussão sobre o modo como percebemos e validamos os referenciais do mun-

do, pois, ao longo das suas páginas, há uma sucessão de comentários reveladores do 

artifício como liga mestra do mundo (vi)  válidos, de maneira análoga, para a teoria 

da ficção(vii).

Com a aproximação entre a problemática quanto à “verdade” do processo para K. e o 

tipo de “pacto” caro ao leitor de literatura objetiva-se destacar as aporias hermenêu-

ticas que o enunciado literário provê. O desenvolvimento da narrativa de O processo 

tem seu ponto crucial no capítulo intitulado “Na catedral”, que apresenta uma rela-

tivização num nível paroxístico. A título de exemplo, sublinha-se o momento em que 

o sacerdote alude à “interpretação” dos deveres cumpridos pelo porteiro nos “textos 

introdutórios à lei” (Kafka, 1997: 261): “A compreensão correta de uma coisa e a 

má compreensão dessa mesma coisa não se excluem completamente’” (Kafka, 1997: 

265). O capítulo propõe uma demonstração cerrada da vertigem em que consistem a 

atribuição e a produção de sentido, isto é, o quanto a asseveração de um referencial 

é tergiversa, tendo em vista a pulverização hermenêutica a que um mesmo texto está 

sujeito. Como o sacerdote explica a K: “Você não precisa dar atenção demasiada às 

opiniões. O texto é imutável, e as opiniões são muitas vezes apenas uma expressão 

de desespero por isso” (Kafka, 1997: 266). No romance, a ironia – latente, relaciona-

da a decidibilidade do sentido – é revelada através de uma composição eminente-

mente espacial. O espaço interditado desnuda, assim, a ignorância constitutiva do 

conhecimento, sempre por vir, mas, no entanto, irremediável.

Essa leitura da interrupção espacial em Kafka deve ser entendida como alegoria lite-

rária da problemática teórica aqui apresentada, por mostrar como o sentido exacerba 

dois aspectos consideravelmente avessos entre si: o estímulo e o obstáculo à com-

preensão e à interpretação do texto. O texto literário convida o leitor a produzir e a 

atribuir sentido, pois o texto existe enquanto “mera virtualidade” (Iser, 1996: 123) 

e depende do leitor para ser atualizado. Porém, o texto também oferece resistên-

cias, uma vez que, ao protagonizar essa atualização, o leitor deve compor, através do 

seu imaginário, um mundo que, em tese, é diferente do mundo empírico, exigindo, 

assim, do leitor que “transcend[a] a sua posição no mundo” (Iser, 1996: 146). Na 

composição desse mundo, o leitor deve ainda ter esmero para completar as omissões 

narrativas apresentadas pelo texto.

Apesar das discordâncias existentes no âmbito da literatura, a hermenêutica pode 

ser vista a partir de alguns pontos comuns, que, admitidos como exemplo e hipote-

ticamente, são organizados em torno do estímulo e do obstáculo à compreensão e 

à interpretação do texto. Na expansão dessa hipótese, conjetura-se que a maneira 

como se entende a hermenêutica literária é congruente com sistemas de legibilidade 

do mundo e com teorias da subjetividade, que se apresentam junto à hermenêu-

tica, isto é, junto a reflexões teóricas sobre a compreensão da literatura, sobre as 

relações e possibilidades admitidas no processamento do texto. Conjetura-se, ainda, 

que o estudo da hermenêutica literária instiga a reflexão sobre estratégias de poder 

e controle, uma vez que o processo que revela o sentido pretensamente oculto pode 

disfarçar algum tipo de imposição ideológica. Mesmo que não haja essa revelação, ao 

se produzir sentido, conceitos e teorias são necessariamente deduzidos, bem como 

valores, inferências culturais, sócio-históricas e políticas – e deduções como essas 

já regulam e controlam a compreensão e a interpretação do texto, pois elas impõem 

uma série de negociações semânticas.

Apesar de os pensadores da contemporaneidade sublinharem recorrentemente a di-

vergência como uma característica dessa época, parece haver consenso em torno de 

uma característica fundamental: trata-se de uma época que não comporta prismas 

substancialistas. Consequentemente, o uso do termo contemporaneidade aponta 

para uma problematização seminal dos sentidos absolutos, a partir da qual sobressa-
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em caracteres tais como diversidade, dispersão, flexibilidade de valores, fragmenta-

ção. No tocante à teoria da literatura, a crise de parâmetros hegemônicos sancionada 

com a derrocada do estruturalismo deu lugar a novos horizontes metodológicos e a 

uma variedade de perspectivas teóricas, mudança que imprimiu uma preocupação, 

antes rarefeita, com o sentido do texto literário.

A insustentabilidade da hegemonia estruturalista mostra a ruína de um saber uní-

voco ou dominante, através do qual poucos sistemas axiológicos e de referências 

ficariam consagrados. Num nível paroxístico, a contemporaneidade desvela, inde-

pendentemente da disciplina, a coexistência de perspectivas heterogêneas, um dos 

possíveis propulsores da atual preocupação em torno da hermenêutica.

A problematização do saber, desvencilhado do ideal da Bildung, está na base do que 

Jean-François Lyotard denomina a condição pós-moderna no seu estudo homônimo, 

de 1979. Nessa configuração, a condição pós-moderna “[d]esigna o estado da cultu-

ra após as transformações que afetaram as regras dos jogos da ciência, da literatura 

e das artes a partir do final do século XIX, com a crise da ciência” (Lyotard, 2002: xv). 

O efeito dessa crise conduz à derrocada de valores tais como totalidade, verdade, su-

jeito, razão, progresso, pois ser pós-moderno significa desacreditar o metadiscurso 

filosófico metafísico e as idealizações atemporais e universalizantes.

Os impasses anunciados por Lyotard parecem adquirir uma intensidade ainda mais 

candente no caso dos estudos literários. O desencantamento de um metarrelato 

como o da “hermenêutica do sentido” produz o efeito contrário, isto é, ao invés de as 

questões correlatas ao sentido deixarem de ser importantes, elas ganham importân-

cia redobrada, já que o sentido não se organiza mais em torno de eixos promotores 

de um denominador comum.

O entendimento da hermenêutica programado por Lyotard pode ser depreendido 

através do “campo hermenêutico” proposto por Hans Ulrich Gumbrecht no ensaio “O 

campo não-hermenêutico ou a materialidade da comunicação”, ensaio estimulado 

pelos preceitos apresentados por Lyotard no estudo citado, entre outros autores. O 

ensaio de Gumbrecht evidencia a associação entre a pluralidade de paradigmas vi-

gente na contemporaneidade e o seu impacto na hermenêutica.

5.  GUMBRECHT E O CAMPO NÃO 
HERMENÊUTICO

Gumbrecht postula duas linhas para a hermenêutica: a primeira é descrita como 

“campo hermenêutico”, cuja premissa básica reside na correspondência entre ex-

pressão e interpretação:

Num texto hermenêutico, sempre que a palavra expressão é mencionada o que se tem 
em mente é a premissa do campo hermenêutico segundo a qual o sentido nasce na 
profundidade da alma, podendo contudo ser expresso numa superfície – a superfície 
do corpo humano ou a do texto. No entanto, e eis a importância do campo herme-
nêutico, a expressão, porque limitada à superfície, permanece sempre insuficiente 
quando comparada ao que se encontra na profundidade da alma. Deste modo, não 
apenas o corpo é um instrumento secundário de articulação, também a expressão 
se revela insuficiente. Em virtude desta premissa, no interior do paradigma herme-
nêutico se impõe a necessidade da interpretação. Interpretação: ou seja: processo 
que, principiando pela insuficiência de uma superfície qualquer, dirige-se à profun-
didade do que vai na alma de quem se expressa. Como resultado, estabelece-se uma 
identidade entre o que o sujeito desejava expressar e o entendimento do intérprete 
(Gumbrecht, 1998: 139-140).

A segunda linha, designada por “campo não-hermenêutico”, reitera o declínio dos 

metarrelatos unificadores e totalizantes. Gerido pelo questionamento ao “postulado 

de uma interpretação correta” (Gumbrecht, 1998: 143) a partir da década de 1970, 

esse campo é pautado, segundo Gumbrecht, pela “convergência no que diz respeito 

à problematização do ato interpretativo. Convergência capaz de associar pontos de 

vista sem dúvida distintos. No contexto contemporâneo, o que mais importa é a ab-

soluta ausência de uma teoria hegemônica” (Gumbrecht, 1998: 144; grifos do autor).  

O “campo não-hermenêutico” ressalta as forças – simultaneamente diversificadas e 

contrastantes –, que revelam um “mundo sempre menos estruturado e sempre mais 

viscoso e flutuante” (Gumbrecht, 1998: 138). Esse campo é compatível com uma con-

cepção de crítica literária que não pretende a verdade do texto, a totalidade do sen-

tido ou a referencialização exata desse texto. Assim, esse campo acaba por ratificar 

a assimetria entre texto e leitor, que demanda a reflexão sobre o papel do leitor, ou 

seja, demanda a reflexão sobre a maneira pela qual o leitor procede diante do texto, 

sobre os limites do sentido do texto e sobre fatores que interferem na atribuição e na 
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produção desse sentido.

A atribuição e a produção de sentido não acontecem de maneira espontânea, razão 

pela qual o estudo da hermenêutica literária sem a devida verificação do papel do 

leitor parece ser insuficiente e pouco plausível, pois há uma interdependência entre 

gesto hermenêutico, subjetividade e as formas que esse gesto assume, como Iser 

prevê:

For a long time, interpretation was taken for an activity that did not seem to require 
analysis of its own procedures. There was a tacit assumption that it came naturally, 
not least because human beings live by constantly interpreting. We continually emit 
a welter of signs and signals in response to a bombardment of signs and signals that 
we receive from outside ourselves. In this sense we might even rephrase Descartes by 
saying, We interpret, therefore we are. While such a basic human disposition makes 
interpretation appear to come naturally, however, the forms it takes do not. And as 
these forms to a large extent structure the acts of interpretation, it is important to 
understand what happens during the process itself, because the structures reveal 
what the interpretation is meant to achieve.

Nowadays, there is a growing awareness of the effective potential of interpretation 
and of the way this basic human impulse has been employed for a variety of tasks 
(Iser, 2000: 01)(viii)

 

Dessa forma, a inflexão do “campo hermenêutico” para o “campo não-hermenêutico” 

implica uma alteração no status da subjetividade: a se pensar a interpretação se-

gundo um gesto espontâneo ou segundo a escavação da verdade – seja a verdade da 

obra, seja a do autor –, cobiçada pelo “campo hermenêutico”, não há como duvidar 

de um caráter pretensamente pleno da subjetividade, ou seja, esse entendimento 

da hermenêutica é devedor de uma concepção de sujeito autocentrado. Contudo, o 

“campo não-hermenêutico” leva a uma problematização irrefutável da subjetividade 

e reforça a tensão entre sujeito e mundo, fulcral para se caracterizar a própria mo-

dernidade. Verifica-se, então, um processo através do qual o sentido refoge a uma 

totalidade, apesar de as metodologias de leitura contemplarem teóricos, propostas 

e conceitos diversos. A diversidade de teorias e de sistemas de legibilidade do texto 

literário registra, ao contrário, a impossibilidade de se dominar essa totalidade.

As argumentações de Gumbrecht e Lyotard parecem autorizar a premissa segundo a 

qual a hermenêutica catalisa a pluralidade, a divergência e a contingência como pre-

dicados importantes na contemporaneidade. Desse modo, o sentido recebe matizes 

a partir do contexto concreto de sua atribuição e produção, condicionamento que 

enfatiza a descrença quanto ao imperativo da interpretação correta, uma vez que a 

melhor interpretação de um texto só pode ser conjeturada de acordo com destina-

tários, fins e contextos específicos. Portanto, a hermenêutica ganha uma renovação 

em que se apresentam impasses caros à contemporaneidade. Em outras palavras, a 

atribuição e a produção de sentido ocorrem mediante a tensão entre texto e leitor – 

aglutinadora de outros elementos tais como teorias, história, cultura –, através da 

qual é possível destacar o potencial de sentido propiciado pelo texto, sendo que essa 

tensão se agrava na contemporaneidade em virtude da ausência de uma referencia-

lização transcendental, como se depreende da heterogeneidade de paradigmas em 

vigor simultaneamente. 

6. CONCLUSÃO

Assim, o texto literário promove um enredamento do sentido, à maneira da men-

sagem imperial transmitida pelo imperador, no seu leito de morte, a um súdito. Na 

pequena narrativa intitulada “Uma mensagem imperial”, de Kafka, depois de ouvir 

o último comunicado do imperador, o súdito não consegue sair do palácio, apesar da 

destreza e dos esforços empenhados, permanecendo nos seus aposentos. Mesmo que 

conseguisse deixá-los, o súdito teria que percorrer pátios, outros palácios e escadas 

ao longo de milênios.
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7. NOTAS EXPLICATIVAS

(i) Cf. GUMBRECHT. O campo não-hermenêutico ou a materialidade da comunicação.

(ii) Ver LOPES. A legitimação em literatura (Lopes, 1994: 411-425).

(iii) “[...] hermenêutica é somente um gênero proeminente que trata fundamental-

mente de textos abertos ao entendimento. Mas quando se trata de interpretar algo 

que não é textual nem manuscrito, como cultura, entropia ou até o incomensurável, 

os procedimentos da interpretação estão destinados a mudar” (Tradução nossa).

(iv) “Interpretação é um ato de tradução, cuja execução depende do assunto a ser 

interpretado bem como do contexto no qual a atividade se realiza” (Tradução nossa).

(v) Ver a tipologia dos enunciados – caracterizados em denotativo, performativo e 

prescritivo – proposta por Jean-François Lyotard em A condição pós-moderna (Lyo-

tard, 2002: 15-19).

(vi) No ensaio que escreve sobre Kafka, Walter Benjamin aponta para essa direção 

ao afirmar que “[o] mundo de Kafka é um teatro do mundo. Para ele, o homem está 

desde o início no palco” (Benjamin, 1994: 150).

(vii) A respeito da teoria da ficção, referenciamos a teoria de Wolfgang Iser.

(viii) “Por um longo tempo, a interpretação foi exercida como uma atividade que pa-

recia não demandar a análise de seus próprios procedimentos. Havia uma presunção 

tácita de que a interpretação era natural, até porque o homem vive constantemente 

interpretando. Nós emitimos continuamente uma confusão de signos e sinais em res-

posta ao bombardeio de signos e sinais que recebemos de fora de nós mesmos. Nesse 

sentido podemos refazer a frase de Descartes dizendo, Interpretamos, logo existi-

mos. Enquanto essa disposição humana fundamental faz a interpretação parecer na-

tural, não obstante, as formas que a interpretação adquire não o parecem. E como 

essas formas estruturam em grande medida os atos de interpretação, é importante 

entender o que acontece durante o próprio processo, pois as estruturas revelam o 

que a interpretação pretende alcançar. Atualmente, há uma conscientização cres-

cente do potencial interpretativo em vigor e da maneira com que esse impulso huma-

no fundamental tem sido empregado numa variedade de tarefas” (Tradução nossa).
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O que quer uma mulher?
Sigmund Freud

Não sei se a vida é maior que a morte,
Mas o amor é maior que ambas.
Tristão e Isolda

1. SONHO, FANTASIA E DESEJO

“...Morrer, dormir; Dormir, sonhar, talvez...” Mergulhado nos meandros de uma crise 

existencial, o nosso querido Hamlet (i) escorrega por dentre os redemoinhos do ser 

e vê-se diante de caminhos que podem levá-lo ou rumo ao transitório viver ou rumo 

ao definitivo abandono da aventura da existência. No meio de um ritmo pendular 

entre o eros e o tânatos está a fuga momentânea brindada pelo sono, o evanescer-se 

no espaço onírico, nas fantasias. 

A despeito da filosofia dita científica, Freud abriu uma janela onde se avistam a pai-

sagem do sonho, do desejo e da fantasia.. Paisagens que são a massa calcárea da 

arte, dentre elas, a da literatura que é a casa onde habita e se angustia o jovem Ha-

mlet. Domando os sonhos, os desejos e as fantasias está o direito, a ordem jurídica 

e o seu açoite rijo, de peso e mensuração sempre menores que a vida.  Direito nunca 

escamoteado por Shakespeare na tessitura de suas linhas. E qual seria a interseção 

entre o direito, esse superego estruturado, sistematizado, revelador de jogos de po-

der e a literatura, esse repositório de sonhos e de fantasias? A interseção seria o 

próprio desejo humano, esse que abre as asas na literatura, esse que é engaiolado ou 

adestrado no direito. Se fosse ao Direito que Hamlet indagasse a proverbial interro-

gação “Ser ou não ser?”, teria por resposta “Dever ser”.

E onde tem o desejo o seu mais denso verso? Por onde se escava a genealogia de seu 

maior mistério e de sua aventura ontológica? No primal desejo da mulher. 

O poeta Fernando Pessoa nos diz que a alma humana é um abismo. Diria que o desejo 

feminino é o fundo do abismo, fundo intangível, intocado. Quanto mais dele nos 

aproximamos, mais ele se afasta, vela-se e revela-se, a sua verdade é heideggeriana 

(i). No balé desse lusco-fusco, no entanto, algo pode ser desvelado: o fundo do abis-
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mo tem a forma de um útero.

2. FREUD, A LITERATURA E O DIREITO

Freud era fascinado pela literatura, fosse ela poesia ou ficção. Supunha que através 

dos textos o artista revelava os enredos de seu inconsciente. Afirmava que a descri-

ção da mente humana seria, certamente, o campo mais legítimo do escritor criativo: 

“desde tempos imemoriais, ele tem sido um precursor da ciência e, portanto, tam-

bém da psicologia científica” (Freud, 1906-7). Debruçou-se no decorrer de toda a sua 

vida  por sobre obras da literatura universal, comentando-as e decifrando-as, tais 

como Édipo Rei e Hamlet (1997, carta 71), Die Richterin [A juíza] (1898, carta 91), 

Édipo Rei e Hamlet em A interpretação dos sonhos (1900), Delírios e sonhos de Gra-

diva (1906), Contribuições a um questionário sobre leitura (1907), Escritores criati-

vos e devaneio (1907) e Dostoievski e o parricídio (1927), para citar apenas alguns 

(ii). A sua própria obra é permeada de versos dos mais variados poetas, evocando, 

no mais das vezes, Goethe e Haine. Leitor apaixonado do primeiro, que deu nome ao 

prêmio criado para ser oferecido anualmente a “uma personalidade de realizações 

já firmadas cuja obra criadora fosse digna de uma honra dedicada à sua memória”, 

foi o próprio Freud contemplado pelo  prêmio Goethe em 1930. Muitos se ressentem 

por entenderem que o prêmio revela que  a obra de Freud não foi considerada como 

científica, mas sim, um belo romance... Esse ressentimento não teve, provavelmente 

Freud, já que ele próprio, tal aqui o dissemos, afirma que o escritor criativo é um pre-

cursor da psicologia científica além de quê, em seu discurso de agradecimento, lido 

por sua filha Anna (iii), enfatiza a interseção entre literatura e psicanálise aduzindo 

que “Goethe não teria rejeitado a psicanálise. [...] Ele próprio se aproximou numa 

série de pontos [...]” (Freud, 1930).  Em terras anglicanas era fascinado pelo bardo 

inglês William Shakespeare, fazendo, reiteradamente, referência aos seus persona-

gens. Em Resposta a um questionário sobre leitura (1906), enfatizou como livros 

esplêndidos, obras de quatro autores: Homero, Sófocles, Goethe e Shakespeare – Ilí-

ada, Édipo Rei, Fausto, Hamlet e Macbeth. Freud nunca abandonou esses autores 

que vagam fluida e constantemente em toda a sua obra. Tinha por grande desejo 

e desafio desvencilhar os mecanismos do processo criativo dos escritores, nunca o 

conseguiu. Talvez, um caminho, teria sido a auto-análise.

Quanto ao direito, este está tatuado na obra de Freud mais do que se tem apreciado. 

No Mal-Estar da Civilização (2008), Freud traz o discurso jurídico como pressuposto 

da existência das civilizações e em O Futuro de uma Ilusão (1997) deixa claro que a 

civilização apenas foi possível em decorrência do controle do homem sobre a natu-

reza e do estabelecimento de regras coercitivas de convivência. Tudo isso não sem 

resistência, não sem hostilidade, pois que leva ao refreamento e encarceramento 

dos instintos, criando-se uma nova esfera mental: o superego. Inferimos que nes-

se desenho, o desejo feminino tenha sido um dos instintos mais ferozmente ataca-

dos, recrudescidos, alvo de aniquilamento, de forma diversamente proporcional da 

liberdade para satisfação de seus instintos gozada pelo  líder masculino do grupo. O 

desejo feminino é sempre uma ameaça, uma desestabilização, uma caixa de pandora 

que, se aberta, sobre o mundo recairá todos os males engenhados pelos deuses (pelo 

pai). Diante de tamanha repressão a histeria se derrama sobre o corpo, exauridos 

os recursos internos para compensar a frustração,  e entranhado cada vez mais em 

profundidades nebulosas, o desejo feminino se torna uma gota de néctar indiferen-

ciada no oceano, tornando a sua captura o trabalho impossível do escafandrista que 

elegeu como missão  de vida, como fez Freud, responder à inquietante indagação: “o 

que quer uma mulher?”.

3.  MICHEL FOUCAULT, O DESEJO E A 
ANÁLISE DO DISCURSO JURÍDICO

Ao menos, em face do direito, arriscaria dizer eis o que é o desejo feminino: a vida 

humana em essência, razão e pressuposto de existência do direito e do seu discurso. 

Esta que com ele se digladia, interpenetra-se, sucumbe-se e  impõe-se. A voz do de-

sejo feminino clama por libertação e legitimação do seu sujeito, é a sua própria voz 

que quer fazer-se vida como nas palavras de Foucault (1970/1996):

O desejo diz: “Eu não queria ter de entrar nesta ordem arriscada do discurso; não 
queria ter de me haver com o que tem de categórico e decisivo; gostaria que fosse 
ao meu redor como uma transparência calma, profunda, indefinidamente aberta, 
em que os outros respondessem à minha expectativa, e de onde as verdades se ele-
vassem, uma a uma; eu não teria senão de me deixar levar, nela e por ela, como um 
destroço feliz”.

Para Foucault, “as regiões onde a grade é mais cerrada, são as regiões da sexualidade 
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e da política”. No caso do desejo feminino, entendemos, a partir de Foucault que 

o discurso jurídico que o tutela, não apenas exerce o seu poder de interdição, mas 

de separação e rejeição. A vontade sexual da mulher, desacorrentada, para além da 

instituição, sairia da órbita da razão e aterrissaria na loucura, assim entenderia o 

discurso jurídico. Para Freud, essa repressão é que leva à loucura. E foi observando-a 

que o Mestre de Viena passou a estudar a histeria feminina e fundou a psicanálise. 

Enquanto isso, um outro discurso metaforiza o desejo feminino: o discurso literário. 

Foucault acentua a dificuldade de constituição de um discurso unitário da sexuali-

dade, já que as interdições não teriam a mesma forma e não interfeririam do mesmo 

modo no discurso literário e jurídico. Mas, sustentamos que ambos se encontram, 

porque ambos são feitos da mesma matéria-prima: o amálgama do logos e da vida. 

Se historicamente a liberdade sexual feminina foi punida juridicamente com a pena 

de morte, Capitus, Bovarys e Annas Kareninas encontraram na morte as sentenças 

inexoráveis de suas vidas em livros escritos por homens. Tanto o discurso jurídico 

quanto o literário foram historicamente, masculinos (às mulheres, eram vedadas as 

letras), atendendo à uma ordem de poder e subalternização do feminino no modelo 

patriarcal.

Enquanto isso, carrascos medievais atearam fogo ao desejo nos poemas da poetisa 

grega Safo. Por entre as pedras de uma ilha do Mar Egeu, sereias resistem e cantam 

seus versos  enquanto que os homens que os queimaram, até hoje, dormem e acor-

dam privados de suas delícias. 

4.  A FIDELIDADE FEMININA  NA LEI E NA 
LITERATURA ROMANA

Eudóxio era belo. Junto ao seu servo Amis pousava à beira do Mediterrâneo, olhos 

lançados ao mar, onde se descortinariam os navios vindos do norte da África com 

mercadorias raras para azeitar os seus negócios de próspero comerciante. Eglanti-

na era desafortunada em beleza. Filha única de um agiota romano, recolhia-se  ao 

silêncio e à solidão, resignando-se a um destino que se prenunciava desaventurado 

no amor. Seu pai, apenas lamentava a dificuldade de encontrar-lhe um casamento e 

entristecia-se diante do vazio no qual cairia a sua fortuna sem descendente algum 

para perpetuá-la. Multiplicara o valor do dote, mas a matemática era insuficiente 

para convencer os varões casadoiros. Eudóxio conheceu Eglantina. As noites ensola-

raram-se e os dias passavam ao som das harpas. Eudóxio e Aglantina viravam as tar-

des em interlóquios sem fim, olhos nos olhos embeveciam-se com a companhia um 

do outro e com a brisa marinha, fiel escudeira desse encontro improvável. Eudóxio 

pediu a mão de Eglantina em casamento ao seu pai. Esse lembrou-lhe que Vênus não 

havia sido generosa com sua filha, ou que lhe esquecera no instante de vir ao mundo 

brotando de uma concha, por sobre as águas. Eudóxio não se fez de rogado, estava 

firme em seu propósito. Argumentou que muito mais do que os atrativos efêmeros 

do corpo, lhes atraíam os atributos permanentes da alma e esses atributos Eglantina 

os tinha inflacionados. O pai aquiesceu, mas não sem observar que não teria moedas 

sobrando para desperdiçar com a festa de casamento. Eudóxio não se deixou intimi-

dar pela sovinice do futuro sogro, já o sabendo avarento e disse-lhe que assumiria 

os gastos com a festa que seria de três dias e para a qual convidariam toda a cidade, 

afetos e desafetos. Fez-se a festa, Eudóxio endividou-se, mas o fez com satisfação. 

O sogro sugeriu-lhe que vendesse o servo, Amis. Com lágrimas nos olhos, Eudóxio 

disse-lhe que tudo, menos isso. Amis era o que lhe restava de laços de família, já que 

não mais tinha pais e nem irmãos e o servo era o único elo com o seu passado desapa-

recido. Meses se passaram e Eglantina não ganhava saliência na barriga. O pai foi ter 

com Eudóxio, já se fazia quase um ano do matrimônio e a sua filha não havia ainda 

sido tocada pelos ares benfazejos dos deuses. Eglantina advertiu ao pai que não era 

de bom agouro ir de encontro à vontade de Júpiter. O agiota esbravejou que de nada 

adiantava os deuses sem o esforço e a vontade de Eudóxio. Finalmente, Eglantina 

engravidou, o lar se pôs em festa e alviçareira expectativa em torno do nascimento 

do futuro herdeiro. Que fosse um menino, era o mais profundo desejo do avô que 

não tivera filho homem. Veio o dia do parto, nervos e ansiedades, temores e aflições. 

Nasceu um menino! Gritos e urros de satisfação se espalharam pela casa. O avô logo 

acudiu à alcova, sede do parto, e tomou o recém-nascido em seus braços... No entan-

to, o fedelho em nada lembrava Eudóxio e sim, tinha a cor azeitonada e os traços de 

seu servo Amis. Desesperado, com a criança nos braços, correu aos aposentos de Eu-

dóxio. Lá, deitado nu sobre a cama, encontrou o servo Amis com a sua cor azeitonada 

e os traços ora tatuados em seu neto. Deu um grito derradeiro e quase mudo, jogou 

a criança por sobre o leito, ao lado de Amis, quando teve um ataque cardíaco fulmi-

nante, abandonando a vida. De início, lamentaram a sua morte: foi a emoção de ter 

um neto varão. Depois a vida seguiu leve e despreocupada para Amis que ora servia a  
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Eudóxio, ora servia a Eglantina. Satisfeitos, juntos, criaram o pequeno Tibúrcio. Esta 

história, aqui contada de memória, como quem se senta com o leitor à beira de uma 

fogueira em uma noite estrelada, faz parte dos alfarrábios encontrados em pesquisa 

feita pela psicanalista Regina Navarro e o seu marido para a confecção de um livro 

intitulado Fidelidade Indecente (2007). Sendo uma história verídica ou um conto, 

o fato é que integrava a literatura romana, os sonhos e os desejos dos habitantes do 

Lácio. Lácio, cujo direito punia a infidelidade conjugal feminina com a pena de morte 

e tinha a impossibilidade de conjunção carnal como causa de anulação do casamento 

a ser pedida pela esposa, caso a impotência coendi  fosse masculina.

A Lei das XII Tábuas romana previa três formas de a mulher ficar sujeita ao poder ou 

manus do marido: a confarreatio, a coemptio e o usus (BATALHA, 1986). A expres-

são manus designa o poder marital. Primitivamente, designava o poder doméstico 

do chefe da família sobre as pessoas e as coisas que a integravam. Manus e familia 

eram, originariamente, termos correlatos. Familia designava o domínio do poder en-

quanto que o manus seria o símbolo do poder ou o próprio poder. A mulher poderia, 

também, contrair casamento sine manus, ou seja sem manus, mas não se animem, o 

casamento sine manus não significa que a mulher ficaria sob o próprio domínio e sim 

que continuaria sob o poder do pai.

Etimologicamente, matrimônio significa “encargo, ofício ou dever da mãe”, pois que 

advém do latim mater que significa mãe, e munus que é encargo (CAPPARELLI, 1999). 

O matrimônio é, então, na essência do seu logos, um tributo pago pela mulher-mãe 

de uma família, um encargo ou carga a ser transportada e suportada por ela. Mas a 

etimologia também revela não ser menos exigente em relação aos homens, impondo-

lhes, também, um árduo encargo, pois vejamos: a palavra patrimônio vem do latim 

pater, ou seja, pai, e munus, encargo ou ofício, logo, cabe ao homem-pai prover o nú-

cleo familiar com os bens necessários para a sua sobrevivência, dedicar a sua vida ao 

acúmulo desses bens para que, em caso de privação, haja um considerável excedente 

para que os membros da família não pereçam. Apesar desses encargos poderem ser 

considerados naturais e justos para a sobrevivência humana, o grande desafio é vivê-

los sem perder a poesia e a base da família como lócus do afeto. A língua portuguesa 

procurou construir um termo que indicasse  teleologicamente um outro sentido à 

união entre homem e mulher. A palavra “casa”-mento significa a constituição de uma 

nova casa ou lar, ou seja, de uma vida a dois, com deveres e obrigações,  mas também 

como espaço de trocas e vivências no trilhar de um caminho que constrói um mesmo 

destino para os seus integrantes. Mas voltemos ao casamento dos romanos.

O usus consistia na convivência sob o mesmo teto entre marido e mulher pelo período 

de um ano sem interrupção, após o qual o marido, desde que não satisfeito, poderia 

devolver a mulher à sua família, devolvendo-lhe o dote. A coemptio era uma venda 

simulada, em que o comprador punha a mão sobre a mulher adquirida e mediante a 

entrega de um dote, levava-a para o seu domínio. Já a confarreatio consubstanciava-

se na forma solene do matrimônio do patriciado, da elite romana, tendo conteúdo 

religioso, sendo celebrado pelo sacerdote da família, era as justas núpcias. Não é 

sem fundamento que o Direito Romano é a base do direito privado por excelência. 

A família romana constituía um pequeno Estado sob as ordens de seu soberano, o 

chefe da família. O governo da família era independente e autônomo em relação a 

qualquer poder exterior. Todas as dissensões internas eram dirimidas pelo chefe da 

família que desempenhava a função de domesticus magistratus. Este tinha o direito 

de vida e de morte (jus vitae necisque) sobre os seus integrantes, logo sobre a esposa 

no casamento com manus. No casamento sine manus, o marido também detinha esse 

poder com a diferença que a mulher não estava sob a dependência patrimonial do 

marido e sim, na dependência financeira de seu pai ou tutor. Logo, entre os romanos, 

o chefe de família tinha poder absoluto, recebendo a denominação de pater familiae. 

Excepcionalmente, este poderia, inclusive, vender a mulher e os filhos como escra-

vos. Logo, o adultério feminino poderia ser punido com a morte e o não cumprimen-

to do débito conjugal (conjunção carnal) poderia levar ao repúdio da mulher com a 

sua conseqüente devolução à família de origem. Que o digam Eudóxio e Eglantina.

5.  A INFIDELIDADE FEMININA  
NO DIREITO E NA LITERATURA  
DA IDADE MÉDIA

A tragédia do amor ideal é que ele nunca será concretizado e o seu anseio afogueia 

e mata os amantes através dos séculos. A lenda medieval de Tristão e Isolda mostra-

nos que o amado é sempre o outro, aquele que não está comigo ou já é vinculado a 

outrem, seja um amante, uma família, uma casta. Um outro inacessível, impossibili-
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tado e, por isso, amado e desejado, sem o qual a vida se esvai e é o nada absoluto. Na 

busca irrefreável desse amor idealizado, ao não conseguir-se desacorrentar-se dele, 

a infidelidade é uma carta marcada. Senão ouçamos das vozes do medievo, a lenda 

de Tristão e Isolda. Tristão é um cavalheiro, nascido na Cornualha que, a mando de 

seu tio, o rei Marc da Cornualha, viaja à Irlanda com a missão de trazer a bela e hon-

rada princesa Isolda, a loura, para desposá-lo. Tristão é bravo e leal ao tio. Durante a 

viagem de retorno à Grã-Bretanha, acidentalmente (?), Tristão e Isolda bebem uma 

poção mágica de amor, originariamente destinada a ela e ao rei, apaixonando-se um 

pelo outro, irreversivelmente. Chegando à corte, Isolda casa-se com Marc, mas con-

tinua mantendo um romance desesperado com Tristão, violando todas as leis e regras 

temporais e religiosas. São descobertos e Tristão é banido do Reino, casando-se com 

uma outra Isolda, princesa da Bretanha. Mas, mais que nunca, o amor pela amante se 

intensifica e não termina, o advento de uma outra  interdição apenas o alumia. Após 

muitas desventuras, Tristão é ferido mortalmente por uma lança e ordena que bus-

quem Isolda para curá-lo de suas feridas, mantê-lo no palco da vida. Isolda já está a 

caminho, mas a esposa de Tristão engana-o dizendo-lhe que Isolda recusara-se a vê-

lo. Tristão mergulha na morte e Isolda, ao encontrar seu corpo entorpecido, desatina 

e mata-se. A lenda revela os desejos, os instintos reprimidos pela comunidade que 

a conta e reconta, através do tempo, a lenda perpetua-se porque os sentimentos e 

fatalidades que a revestem são trangeracionais. Sentimentos e emoções que mesmo 

na rigidez das leis medievais, sobrevivem na fala que propaga o drama dos amantes 

nos contos. A infidelidade aqui, não é apenas de Isolda, é de Tristão, é de Romeu, é 

de Julieta.

Mas fechemos os livros de lendas e contos e percorramos o direito medieval e o seu 

tratamento dado à infidelidade. O adultério é a única causa que na legislação canôni-

ca, justifica a separação perpétua. Para que o adultério ocorra deve haver a “cópula 

perfeita” entre duas pessoas das quais, ao menos uma, seja casada. Insuficientes 

são, portanto, os atos libidinosos, como carícias, beijos e demais contatos físicos 

por mais íntimos que sejam. A doutrina e a jurisprudência canônica entendem como 

cópula perfeita, a união sexual natural, com ejaculação no interior da vagina da 

mulher, ou seja, a presença do verum semen no lócus intravaginal, rumo ao útero 

(CAPPARELLI, 1999). Logo, mesmo havendo discussão fragorosa em contrário dos 

estudiosos do Direito Canônico, a relação sexual onanística, assim como a cópula so-

domítica com pessoa do mesmo sexo ou não, inclusive a bestialidade (relação sexual 

com animais) não constituem adultério positivado. Valioso considerar que, para o 

direito canônico, o adultério não é crime, mas, em ocorrendo, é uma faculdade re-

conhecida ao cônjuge inocente de dissolver perpetuamente o vínculo matrimonial, 

logo, um facultas agendi.

Caso o cônjuge traído sexualmente, haja consentido a esta traição, ou lhe tenha pro-

vocado, como, por exemplo, pelo abandono do cônjuge, mesmo que temporária, não 

mais com ele coabitando a fim de facilitar-lhe o congresso carnal com outro, ou pela 

recusa sistemática em pagar o débito conjugal com a intenção que o outro o traia, ou 

ao deixar-lhe em uma situação de carência e desamparo com vistas ao adultério, ou 

mesmo ao incitá-lo ao ato adulterino por coação ou indução. Note-se que a ação em 

caso de provocação deva ser positiva, com vistas à prática adulterina, logo o simples 

abandono temporário em si, assim como a recusa esporádica no cumprimento do dé-

bito conjugal, não gera direito ao adultério por parte do outro cônjuge. Não será, in 

casu, o adultério causa para a dissolução do casamento se ocorrer o perdão.

Resta evidente, que ao restringir o conceito de adultério, o Direito Canônico cui-

da da permanência da organização familiar, dificultando-lhe o esfacelamento. Na 

literatura medieval, a infidelidade ocorre como a busca do amor ideal, interditado, 

malogrado, e diante de sua impossibilidade, resta realizá-lo com a morte.

6.  A INFIDELIDADE FEMININA  
NA LITERATURA E NO DIREITO  
DA IDADE MODERNA

“Todas as famílias felizes são iguais. As infelizes o são cada uma à sua maneira”. 

Com essa instigante frase inicia-se um dos mais belos e profundos romances da lite-

ratura mundial escrito pelo russo Leon Tolstoi: Ana Karenina. A personagem-título é  

uma aristocrata da Rússia Czarista que apesar de estar totalmente adequada aos va-

lores da época e ter um comportamento moral inabalado, põe o seu modus vivendi em 

questão ao apaixonar-se pelo impetuoso oficial Conde Vronski. A nossa heroína pro-

põe o divórtcio ao marido que o nega. Decidida  a honrar os seus desejos, parte com 
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o amante para a Itália, ficando impedida pelo marido de levar o filho e, inclusive, de 

visitá-lo. Ao retornar da longa viagem, Ana depara-se com uma San Petersburgo rai-

vosa, virulenta, impermeável a ela. O Conde Vronski também defrontar-se-á com os 

limites de ascenção social em decorrência de seu envolvimento amoroso transgres-

sor. Em face do alheamento do amante e do desprezo social, Ana atira-se para baixo 

de um trem. No direito antigo, do Código de hamurabi, passando pelo direito assírio, 

dos hititas, deuteronômio e pelo direito romano, a infidelidade feminina é legalmen-

te e efetivamente punida com a morte. No século XIX, quando eram vigentes entre 

nós as ordenações portuguesas, a morte tinha um  encontro marcado com a esposa 

infiel, havendo a sua previsão em caso de infidelidade feminina. O interessante é 

perceber o quanto desses discursos foram interiorizados pelas mulheres a ponto de, 

mesmo sem terem as suas vidas subtraídas pelo Estado, elas mesmas a subtraem de si 

mesmas, não tanto, aparentemente, pela culpa, mas pela dor da impossibilidade de 

realizar plenamente o seu desejo e ser aceita pela sociedade a qual pertence. É o que 

também se passa com Madame Bovary, romance do francês Gustave Flaubert, escrito 

no séc. XIX e inspirado no suicídio da mulher de um funcionário da área de saúde 

que suicidou-se após a infidelidade ao marido. Flaubert chegou a ser processado por 

ter escrito a obra que trata de uma mulher reiteradamente infiel ao seu marido, um 

médico provinciano, e sem limites para a realização de seus desejos. Por fim, ao ter 

que enfrentar o abandono do amante e as dívidas decorrentes dos gastos feitos para 

sustentar as frivolidades de seus romances, Emma Bovary suicida-se bebendo arsê-

nico. O seu marido morre de tristeza diante da perda da esposa amada. Esse roteiro 

subverte absolutamente o texto legal vigente à época onde a morte da mulher infiel 

torna insuportável o existir para o marido traído. Mas, atentemo-nos para a vida 

daquele que promulgou a lei civil na França no século XIX, o famoso Código Civil de 

Napoleão de 1804, enveredemos, aqui abaixo por entre as sílabas ecoadas de sua voz:

[...] Enfim, minha incomparável mãezinha, dir-lhe-ei meu segredo: zombe de mim, 
fique em Paris, tenha seus amantes, que todo o mundo o saiba, não me escreva, 
nunca mais, e olha o que acontece! Eu lhe amarei dez vezes mais. “...” Estaremos 
amanhã em Livourne, e, o mais cedo que eu puder, nos teus braços, aos teus pés, 
sobre o teu seio.  Napoleão Bonaparte (BONAPARTE, 1998). 

Essas são as palavras epistoladas de um Napoleão apaixonado, em campanha de 

guerras e conquistas à sua amada esposa Josefina. Napoleão integrava o exército 

francês e teve em Josefina uma grande aliada para ascender politicamente. Bem ar-

ticulada entre os generais, Josefina introduziu Napoleão à elite parisiense. Napoleão 

casou-se com a bela e lépida viúva, fazendo-a imperatriz de França e de sua alma. No 

entanto, como as campanhas de guerra levavam meses, os boatos sobre a intrepidez 

carnal de Josefina grassava os salões e era a esses boatos que Napoleão respondia 

em carta, nos campos de batalha a sua efusiva amada. E foi esse mesmo Napoleão 

que ordenou fosse elaborado o primeiro Código Civil da modernidade, o Código Ci-

vil de Napoleão de 1804. Napoleão tinha como umas de suas grandes preocupações, 

além da separação do Estado e da Igreja através da elaboração de um Código laico, a 

limitação dos privilégios da nobreza detentora de terras, herdeira do absolutismo e 

a proteção dos direitos e dos interesses da burguesia ascendente. Partiu dos princí-

pios da secularização do matrimônio e da independência da lei e da religião, tendo 

em vista a liberdade de consciência. Os formuladores do Codex deveriam seguir à 

risca a tradução dos textos romanos, o Corpus Juris Civilis e o Digesto, de forma que 

pouco restasse à exegese. A propriedade e a família são as instituições basilares de 

um Direito Civil pós-Revolução Francesa, onde os interesses individuais são prepon-

derantes. Protege-se a família burguesa e a propriedade nos limites dessa família. O 

Código de Napoleão é rígido quanto à prestação do débito conjugal, os deveres de 

coabitação e a fidelidade. O jurista francês Planiol (1926) chega a afirmar Au fond, 

lê mariage n’est pas autre chose que l’ union sexuelle de l’ homme e de la femme. 

Ou seja, chega-se, inclusive a reduzir-se o escopo do casamento para tão somente o 

cumprimento do débito conjugal.

Durante a cerimônia matrimonial entre Napoleão e Josefina, Napoleão impede que o 

papa coroe Josefina, tirando-lhe a coroa das mãos, fazendo-o ele mesmo, demons-

trando, assim, a separação entre o poder temporal e o poder espiritual, sendo que 

o temporal emanaria dele e não do poder divino. Este ato “napoleônico” pode ser 

contemplado na tela do pintor Jacques-Louis David “A Sagração de Napoleão”.  Por 

Josefina não mais poder ter filhos, havendo se casado com Napoleão já viúva, Napo-

leão dela se separa vindo a contrair segundas núpcias com Maria Luísa de Áustria, 

irmã da Imperatriz do Brasil, Maria Leopoldina. O que ocorreu depois, todos sabem, 

Napoleão teve um filho com Maria Luísa e Josefina retirou-se para uma vida reclusa 

no campo. 
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O que estava previsto no Código de Napoleão é o que até hoje influencia os diplomas 

civis ocidentais, neles incluídos os deveres de débito conjugal e de fidelidade no ca-

samento. O que estava na boca de Napoleão ao pronunciar as últimas palavras em seu 

leito de morte na Ilha de Santa Helena, era o nome de sua amada infiel: “Josefina, 

Josefina...”.

7.  A INFIDELIDADE FEMININA NA 
LITERATURA E NO DIREITO BRASILEIRO

Se a resposta ao grande enigma literário brasileiro “Capitu, capitulou?” nunca será 

dada, estando Capitu condenada a rolar pedras perpetuamente para o alto de uma 

montanha tal qual um Sísifo, Virgília, traiu, gozou e se lambuzou, e muito. Estamos 

nos referindo a dois dos mais ricos e complexos personagens femininos criados pelo 

nosso grande escritor Machado de Assis: Capitolina, a Capitu de Dom Casmurro e 

Virgília, a grande e eterna amante de nosso escritor defunto Brás Cubas na obra que 

leva o seu nome no título (Memórias Póstumas de Brás Cubas). Em pleno século XIX, 

estando vigente as Ordenações Portuguesas, o nosso querido Machado traz à baila 

a ventura e a desventura de mulheres que não conseguem aplacar os seus instintos 

e desafiam abertamente os valores, as regras sociais e as leis, como é o caso de Vir-

gília e, ainda mais, o fazem sem culpas. Capitu pode ter sido vítima de um marido 

realmente casmurro e doente, invadido pelo ciúme delirante, só tendo lhe restado 

passar o fim de seus dias triste e sozinha, esquecida na Suíça, enquanto o Casmurro 

aqui ficava em terras tupiniquins aproveitando a vida entre amigas e o teatro. Mas 

é certo que Capitu não se suicidou, podendo, no entanto, ter sido morta, na diago-

nal, por seu marido, Bentinho. Assim como, muito menos, Virgília, que, inclusive, 

sobreviveu ao amante. As heroínas brasileiras estão longe dos trilhos dos trens ou do 

arsênico, esses tão íntimos das protagonistas européias. Por que seria? Ao analisar-

mos as quatro obras, verificamos que as infidelidades de Capitu, se houve, ou a de 

Virgília, não foram socializadas. No último caso, o marido fica sabendo, mas procura 

abafar a estripulia da esposa para evitar a sua própria humilhação. Anna Karenina e 

Emma são estigmatizadas e excluídas o que pode levar, naturalmente, qualquer pes-

soa a auto-exclusão da vida. Isso revelaria uma maior permissividade dos costumes 

da sociedade brasilis? Não é o que mostra a crônica da época, crônica que, ainda mais 

além, invadiu o século XX e que nos revela o quanto se derramou de sangue feminino 

para lavar-se a honra de maridos traídos ou supostamente traídos, o quanto ainda se 

derrama, a despeito de toda a obra literária rodrigueana (iv) e quantos mais tenham 

feito apologia ao livre gozo dos desejos pelas mulheres.

Ao folhearmos o Código Civil brasileiro, publicado no dia 10 de janeiro de 2002 e que 

entrou em vigor no dia 10 de janeiro de 2003, logo nos deparamos com uma sorte 

de inovações no que tange aos sujeitos de direito, que são legitimados pelo atual 

Diploma não apenas como titular de direitos de propriedade, mas também de direitos 

subjetivos como os da personalidade, que incluem a imagem, a honra e a privacida-

de. Esses direitos de fundamentos humanísticos sempre foram tutelados pelo Direito 

Penal, restringindo-se a essa esfera a resolução das contendas provenientes do fe-

rimento de quaisquer deles. Caberia, então, ao Direito Penal, o humano, demasia-

do humano, como nos falou Nietzsche, e ao Direito Civil, o patrimonial, demasiado, 

patrimonial, parodiando o Mestre alemão. No entanto, mesmo no Direito Penal, no 

que concerne à honra masculina que é correspondente não ao comportamento do 

homem, mas ao das mulheres que com ele estabeleçam uma relação jurídica (esposas 

e filhas), este atributo da personalidade não é isonômico em relação aos sujeitos de 

direito, dele titulares. Esta assertiva evidencia-se no famoso livro V das Ordenações 

Filipinas (PIERANGELI, 2004), promulgado em 1603 e vigente até 1830 no Brasil. 

Neste Diploma Legal, quanto mais alto o nível social do titular do direito à honra, 

maior a sua faculdade de, inclusive, praticar crimes em defesa desta, portanto, a 

própria honra como conceito filosófico muda de acordo com o patrimônio e o status 

social de quem a detém. Debrucemo-nos sobre o seu artigo 38:

38. DO QUE MATOU SUA MULHER POR A ACHAR EM ADULTÉRIO
Achando o homem casado sua mulher em adultério, licitamente poderá matar assim 
ela como o adúltero, salvo se o marido for peão e o adúltero fidalgo ou nosso desem-
bargador, ou pessoa de maior qualidade. Porém, quando matar alguma das sobredi-
tas pessoas, achando-a com sua mulher em adultério, não morrerá por isso, mas será 
degredado para África com pregão na audiência pelo tempo que aos julgadores bem 
parecer, segundo a pessoa que matar, não passando de três anos. (grifos nossos)
1 – E não somente poderá o marido matar a sua mulher e o adúltero que se achar com 
ela em adultério, mas ainda os pode licitamente matar sendo certo que lhe comete-
ram adultério; e entendendo assim provar, e provando depois o adultério por prova 
lícita e bastante conforme o direito, será livre sem pena alguma, salvo nos casos so-
breditos, onde serão punidos segundo acima dito é. (PIERANGELI, 2004)

Logo, a honra, como direito da personalidade não é universal, mas restrito aos seres 
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do sexo masculino e, ainda mais, aos que mais forem privilegiados e detiverem a 

propriedade privada. E o que é mais interessante, a honra de um homem não estaria 

na personalidade do homem, mas na da sua esposa e filhas.

A asserção de que o Direito Continental Europeu é essencialmente patrimonialista, 

inclusive no que toca ao casamento é válida pelo que já narramos neste presente tra-

balho ao examinarmos a família romana, base de nosso Direito de Família. Imperioso 

salientar, que tendo por base o direito romano-germânico, o direito continental traz, 

consideravelmente, em seu bojo a influência dos institutos jurídicos germânicos. O 

matrimônio legítimo entre os germanos era o matrimônio com mundium. Mundium, 

entre os germanos é o equivalente a manus entre os romanos e simboliza o poder 

(IHERING, 1999). Segundo Brunner-Schwerin (V), o matrimônio com mundium re-

alizava-se uno actu, mediante a prestação do preço pelo noivo e a entrega da noiva. 

Posteriormente, a celebração do matrimônio foi separada em dois atos: os esponsais 

(verlobung, desponsatio) e a traditio (traditio puellae). A desponsatio era contrato 

de alienação, concluído em forma de contrato real entre o noivo e a Sippe ou o tutor 

da noiva, mediante o qual esta era vendida em matrimônio, pouco importando 

a vontade da noiva. O preço de compra (Wittum, wittemo, wetma, weotuma, wi-

demo, meta; em latim: pretium nupciale, pretium emtionis, dos) era rigorosamente 

disciplinado. Com o tempo, o preço era pago mediante arras e, mais tarde, tornou-se 

simbólico. A evolução transformou o objeto da compra: já não era mais a mulher. O 

mundium e a própria idéia de compra desapareceu, transformando-se o preço em 

dote (wittum). O patrimônio aperfeiçoava-se com a traditio, ato simbólico que trans-

feria o mundium ao marido. Ou seja, mais uma vez explicitamos que remonta às ori-

gens do nosso Direito ser a mulher uma propriedade privada de seu marido e não um 

sujeito de vontades. Mas, voltemos e continuemos a abordar a honra como um direito 

da personalidade.

Com a Constituição Brasileira de 1988, Constituição democrática, cidadã, pós-dita-

dura militar brasileira e, porque não dizer, pós-ditadura em quase todos os países 

latino-americanos, consolidaram-se os direitos e as garantias individuais no artigo 

5o e nos seus, inicialmente, 77 (vi) incisos. No inciso X, vislumbramos ali, prote-

gidos, tutelados e garantidos os direitos da personalidade: a honra, a imagem e a 

privacidade, IN VERBIS: 

[...]
X – são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, 
assegurado o direito à indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua 
violação;
[...] (grifo nosso)

Eugenio Cuello Calón (1975), classifica a honra como um bem jurídico que apresenta 

dois aspectos, um subjetivo e outro objetivo. O aspecto subjetivo designaria o senti-

mento da própria dignidade moral, nascido da consciência de nossas virtudes ou de 

nosso valor moral, ou seja, a honra stricto sensu. Já o aspecto objetivo representar-

se-ia pela estimação que outrem faria de nossas qualidades morais e de nosso valor 

social, indicando a boa reputação moral e profissional, que pode ser afetada pela 

injúria (ofensa à dignidade ou ao decoro), calúnia (falsa imputação ou denúncia de 

fato definido como crime), ou difamação (imputação de fato ofensivo à reputação 

de pessoa física ou jurídica, atingindo-a no conceito ou na consideração a que tem 

direito). O que nos salta aos olhos é que este bem jurídico transitou da esfera penal 

para a esfera civil, no sentido de que ao ofensor caberá não apenas uma sanção penal 

de ordem pública, mas uma indenização pecuniária, ou seja, de ordem privada. Pois 

bem, o que há pouco tempo poderia ser um escândalo: mensurar a honra em dinhei-

ro, hoje o é através da lei positivada e pela sua consagração pelos usos e costumes. 

No entanto, no que tange à honra feminina, o Código Civil de 1916, já reparava o seu 

ferimento com compensações pecuniárias nos casos em que a mulher fosse virgem e 

menor e houvesse sido deflorada;  no caso de ser mulher “honesta”, fosse ameaçada 

ou violentada; caso fosse seduzida com promessas de casamento e, finalmente, se 

fosse raptada. (Código Civil de 1916, art. 1.548, I a IV). O objetivo da norma era a 

reinserção social da mulher ferida em sua honra, e não apenas dela, mas também a do 

seu genitor. No caso de desvirginamento de menor, a responsabilidade do ofensor era 

objetiva, independente de culpa. Vemos, então, que o instituto da responsabilidade 

civil, mesmo que de forma tímida e assistemática, já rondava as nossas leis civis. Não 

obstante, na prática, a maculação da honra masculina em casos de adultério ou de 

violação de suas filhas e esposas era sancionada com sangue.

Diversamente do Direito Anglo-Saxônico, o nosso Direito Civil de fundamentos roma-

no-germânicos, não tinha a tradição de tutelar os danos não patrimoniais na esfera 
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civil, ou seja, os danos morais, esses intangíveis e de difícil mensuração pecuniária. 

Até bem recentemente, as ações de Responsabilidade Civil apresentavam caráter for-

temente patrimonialista, o que se contabilizava era unicamente as perdas materiais 

e não as imateriais de fundo moral. Portanto, a honra, a imagem, direitos protegidos 

tão apenas no âmbito filosófico-penal, vai para a nossa nova Constituição Federal e 

desembarca em um Capítulo próprio em nosso  Código Civil de 2002 (Livro I, Título 

I, Capítulo II), assim como nas decisões de nossos tribunais. O dano moral, onde se 

incluiria o dano à honra, ocorre quando se trata apenas da reparação da dor causada 

à vítima, sem reflexo em seu patrimônio. É a dor, a mágoa, a tristeza infligida in-

justamente a outrem (Rodrigues, 2002).  No entanto, já que se preza tanto a honra 

em nosso Documento Civil, onde está aquele artigo, aquele que tratava da anula-

ção do casamento no prazo de dez dias ao descobrir-se a mulher, anteriormente ao 

matrimônio, já deflorada? Foi revogado. Mais adiante, seguimos rumo às regras do 

Direito de Família, essas tão arraigadas nos porões e nas salas de visita sociais. De tão 

difíceis modificações, essas que envolvem as crenças, as vontades e os desejos mais 

profundos dos entes sociais, os seres humanos. É apenas lembrarmo-nos do esforço 

hercúleo daqueles que lutaram pela aprovação da Lei do Divórcio (Lei 6.515/1977) 

e pelo Estatuto da Mulher Casada  (Lei 4.121/62) . É preciso  lembrarmo-nos que a 

mulher casada, antes dessa nova Lei, era considerada como relativamente incapaz 

para a prática de determinados atos da vida civil. Relativamente incapaz como os 

pródigos e os silvícolas. Relativamente incapaz como no atual Código Civil o são os 

ébrios. Portanto, se solteira e maior, seria absolutamente capaz; se casada e maior, 

relativamente incapaz. O casamento, então, levava a uma diminuição da capacidade 

jurídica, mas aumentava o  status social feminino. Por conseqüência, trocava-se a 

autonomia e a capacidade plena pelo casamento para que a mulher  não se tornasse 

um “aleijão” social. Mas a situação poderia ser pior, pois, se por acaso a mulher fosse 

diagnosticada como histérica, então seria a possibilidade de interditá-la e diminuir 

a sua capacidade jurídica para a incapacidade absoluta, podendo ser enquadrada no 

que previa o inciso II do art. 5º do Código Civil de 1916, IN VERBIS:

Art. 5º . São absolutamente incapazes de exercer pessoalmente os atos da vida civil:
[...]
II – os loucos de todo o gênero.
...

No entanto, ao deitarmos os olhos sobre as normas civis publicadas em 10 de janeiro 

de 2002, podemos verificar grandes mudanças no que tange às relações de gênero. 

Este galgar foi iniciado com, como já o dissemos, a Constituição Federal de 1988, no 

seu art. 5o , I, IN VERBIS:

I – homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações, nos termos desta 
Constituição.

No que tange à fidelidade recíproca, esta continua a constituir um dos deveres matri-

moniais arrolados no Código Civil de 2002, art. 1.566, juntamente à vida em comum 

no domicílio conjugal, mútua assistência, sustento, guarda e educação dos filhos, 

respeito e consideração mútuos. A honra dos cônjuges continua depositada no com-

portamento de seu consorte tanto que, como nos ensina a civilista Maria Helena 

Diniz (2002), o adultério constitui  uma ofensa à honra conjugal (vii). A mudança  

(e esta é de interesse tanto para o Direito como para a Sociologia Jurídica) é que a 

honra ao passar a ser tutelada pelo Direito Privado, em sendo ferida, esta violação é 

considerada um  ilícito civil. Logo, ao ser o  titular desse bem desonrado, no caso de 

adultério, terá este o direito subjetivo de demandar por uma indenização pecuniária 

por dano moral. Se o adultério constitui delito contra a honestidade, a ofensa conju-

gal é, então, ato ilícito civil, como preceitua o Código Civil de 2002 em seu Livro III, 

Título III:

Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, 
violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato 
ilícito.

Portanto, o adultério, assim como a honra do cônjuge ofendido, passeia da esfera 

penal para a esfera da Responsabilidade Civil sistematizada no mesmo Diploma Legal 

pré-falado, senão vejamos:

Art.927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica 
obrigado a repará-lo.

O direito à indenização pela violação da honra, que é um direito da personalidade 

está positivado tanto no artigo supra como no art. 12 do Livro I, Capítulo II, do mes-

mo Código:
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Art. 12. Pode-se exigir que cesse a ameaça, ou a lesão, a direito da personalidade, e 
reclamar perdas e danos, sem prejuízo de outras sanções previstas em lei.

E este direito subjetivo se refere não apenas ao marido ofendido, mas também, à 

esposa traída.

Enquanto isso, o Direito  Penal, descriminou o adultério. O que pode parecer um con-

tra-senso, afinal, mais do que nunca a honra é tutelada pelo Direito Civil, na verdade 

trata-se tão apenas de um deslocamento da honra, principalmente, a dos homens 

da esfera penal para a esfera civil. Infelizmente a honra dos maridos, para o Direito, 

continua à mercê do comportamento sexual e amoroso de suas esposas, ou seja, mes-

mo sendo um direito personalíssimo e intransmissível, a honra não diz respeito tão 

apenas ao homem em si, assim como a sua imagem. O que se constata é, inclusive, 

que, apesar de todas as mudanças sociais e legais, não há um movimento de inde-

pendência dos homens em relação às mulheres, já que, tal como nos tempos em que 

a honra masculina era lavada com sangue, a própria inserção positiva ou negativa do 

homem em sociedade continua sendo diretamente proporcional à preservação de sua 

honra, não por ele mesmo, mas por suas esposas e filhas. Apesar do adultério, legal-

mente, ofender a honra de ambos os cônjuges, socialmente e historicamente, sempre 

foi o homem que se sentiu mais ofendido. Quantas e quantas filhas foram enviadas 

para conventos ou, pior, expulsas do lar por terem maculado a honra de seus pais? 

A desonra trazida pelo adultério das mulheres era tamanha  que levava até mesmo 

à exclusão social e humilhação eterna do marido traído. Vide o caso do personagem 

histórico brasileiro Antônio Conselheiro, um marido traído e marginalizado social-

mente e que, apenas, conseguiu reinserir-se na sociedade ao comandar a Revolta de 

Canudos (viii).  Portanto, não há como se fazer uma análise dogmática pura quanto 

às alterações históricas dadas ao instituto do casamento como temos visto até aqui 

neste pequeno trabalho.

No caso brasileiro, imperativo se faz perscrutar os motivos psico-sociológicos e eco-

nômicos que levaram às transformações no tratamento dado ao adultério e à honra 

nos diplomas legais  que estão em vigor no Brasil, se acaso foram esses fatores que 

influenciaram a dinâmica normativa. Pois, como nos ensina Batalha (1986) “O Di-

reito é abstração e concreticidade. Como abstração, o Direito é forma eterna. Como 

real-concreto, o Direito é substância mutável.”

O pai da psicanálise, Sigmund Freud em seu Moral sexual civilizada e doença moder-

na (1980), comentou que a moral sexual civilizada necessitava de reformas, visto 

que o cumprimento de seus preceitos, freqüentemente, produzia sérias neuroses. 

As mulheres, mais que os homens, seriam vítimas potenciais do estado neurótico 

pela admissão de uma dupla moral social. As sanções impostas às mulheres, portanto 

eram (e são) muito mais severas que as impostas ao sexo masculino:

Essa moral dupla que é válida em nossa sociedade para os homens é a melhor confis-
são de que a própria sociedade não acredita que os seus preceitos possam ser obede-
cidos. (Freud, 1980)

Segundo o psicanalista Luiz Alberto Pinheiro de Freitas (2001), a lei existe exata-

mente para reprimir aquilo que o ser humano deseja fazer e, como tal, surgem as 

contestações, as quais são, naturalmente, mais aceitas no universo masculino. Já 

para o psicanalista austríaco Wilhelm Reich (2002), as leis patriarcais pertencentes à 

religião, à cultura e ao casamento são leis predominantemente contra a sexualidade 

como forma de insistir-se na obediência cega dos indivíduos às normas do patriar-

calismo econômico, ou seja, preservação do modelo patrimonialista privado. Os as-

pectos econômicos também são abordados, tendo em vista que uma observação mais 

atenta do ordenamento jurídico brasileiro nos revela a sua função primeira: a defesa 

da propriedade. Para a terapeuta mexicana Sukie Colegrave (1994), a consciência 

hierárquica, individualista e separatista (bases da propriedade privada) estaria liga-

da ao arquétipo masculino, enquanto a consciência holística, coletiva e integradora 

(bases do matriarcado), ao arquétipo feminino. Logo, a propriedade privada surgiria 

com a ascensão do arquétipo masculino sobre o arquétipo feminino, inaugurando a 

era do Patriarcado social e psicológico.

As transformações em qualquer domínio institucional da sociedade tendem a afetar 

outros domínios e, em conseqüência, toda a sociedade (Vila Nova, 1991). No que 

tange às mudanças sociais, tem sido verificado que as áreas institucionais às quais 

pertencem os valores básicos e as normas sagradas – os mores – da sociedade são pre-

cisamente as de maior resistência à mudança (Vila Nova, 1991). No entanto, apesar 

dessa resistência, sociólogos observam que alterações na tecnologia e na economia 
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tendem a, também, afetar a instituição familiar (FOSTER, 1964). Ao analisarmos a 

ordem jurídica atual no que tange aos deveres de fidelidade e débito conjugal, resta 

evidente a complexização no tratamento dado à mulher como sujeito de direitos em 

uma relação jurídica como o é o casamento.

No Código Penal modificado em 1973 - o legislador, o então Ministro da Justiça, Luis 

Antônio da Gama e Silva, afirma em sua Exposição de Motivos: 

Conservam-se os atuais crimes contra o casamento, inclusive o adultério[...]. [...] à 
comissão revisora pareceu errônea manter-se a incriminação da simples simulação 
de casamento e descriminar-se o mais grave fato contra o casamento: o adultério 
(grifo nosso). A ausência de condenações criminais pelo delito de adultério deve-se 
mais à permanência da mentalidade que nos vem das velhas Ordenações, de o ofen-
dido “fazer justiça”(aspas nossas) pelas próprias mãos quando toma conhecimento 
do adultério de seu cônjuge. [...] Mantendo-se a incriminação do adultério, procura-
se “ educar”, (aspas nossas) [...] o nosso povo a buscar, no processo criminal uma 
solução mais humana para os seus propósitos de vindita (vingança). 

De um Código Penal que criminalizava o adultério, em mais das vezes tendo a mulher 

como réu, passamos a um Código Penal que o descrimina e a um Direito Civil que 

confere ação de indenização ao cônjuge traído.  Sai o sangue e as algemas e entra a 

pecúnia. Já dizia o jusfilósofo alemão Rudolf von Ihering (apud BATALHA, 1986): “ 

O Direito é o conjunto das condições de vida da sociedade (considerado o vocábulo 

no sentido mais amplo), asseguradas pelo poder público mediante coerção exterior”. 

Para Ihering (1999), todo direito estabelecido é a expressão de um interesse que o 

legislador reconhece como merecendo e exigindo proteção: os direitos transformam-

se à medida que se alteram os interesses da vida; interesses e direitos seriam, então, 

de alguma maneira, historicamente paralelos. Para Ihering (1999), portanto, o Di-

reito destina-se à satisfação dos interesses variáveis, mediante a coerção do poder 

público. Além da base teórica de Ihering para explicar tantas mudanças no trata-

mento dado ao adultério, sub oculi, guiemo-nos pelas considerações do jusfilósofo 

soviético P. I. Stucka (apud BATALHA, 1986). Stucka pondera que o conceito eterno 

de Direito se acha vinculado à concepção do Direito burguês, ou seja, vinculado a um 

ponto de vista de classe. Assim, para ele, característica do Direito é uma certa ordem, 

um sistema de relações sociais garantido pela classe dominante por meio de um po-

der organizado, cujo principal (senão o único) objetivo é tutelar esse ordenamento 

na medida em que corresponde aos interesses e os garante à classe dominante. Ou 

seja, segundo Stucka, onde quer que exista a divisão da humanidade em classes e o 

domínio de uma classe sobre a outra, e qualquer que seja a forma desse domínio, ali 

encontraremos o Direito ou algo análogo. A variabilidade no tratamento normativo 

não pode olvidar os usos e costumes, repousando-se no fato de que, apesar de, no 

plano normativo, inexistir uso e costume contrário à lei, no plano ontológico dos 

fatos e das situações, o direito legislado, sem perder sua validade (normativa), pode 

perder sua eficácia (ontológica), permanecendo tão apenas “no papel”. 

A coabitação continua a ser um dever entre os cônjuges no Código Civil de 2002, es-

tando subentendido neste dever a prestação do débito conjugal, ou seja, o congresso 

sexual. A familiarista Maria Berenice Dias,  Desembargadora do Tribunal de Justiça 

do Rio Grande do Sul, é veementemente contra, em seus escritos, assim como em 

suas falas em Congressos, à positivação desses dois deveres conjugais (fidelidade 

e débito conjugal). Para a douta Desembargadora, essas são questões que devem 

ser de domínio único e exclusivo das partes privadas interessadas, quais sejam, dos 

cônjuges. Inclusive, em um de seus artigos, Dias (2000) propugna pela eliminação 

da designação “cônjuge” dada aos esposos, alertando que etimologicamente jugum 

era o termo utilizado pelos romanos para nominar a canga que prendia as bestas à 

carruagem e, que conjugere, portanto, seriam duas pessoas sob o mesmo jugo, logo, 

sob a mesma canga. Dias (ix) nos chama a atenção de que ao ser o débito conjugal, 

base para uma ação de indenização por dano moral, estamos na perigosa senda que 

leva ao entendimento que o seu cumprimento pode ser, inclusive, à força, desca-

racterizando-se o crime de estupro quando o autor é o marido e a vítima é a esposa. 

Dias chama essa exigibilidade de verdadeiro “terrorismo sexual”. O descumprimento 

desses deveres,continua a Desembargadora, geraria uma sentença de obrigação de 

fazer quanto ao débito conjugal e de não-fazer quanto ao adultério... e o que fazer 

com essa sentença? Nas palavras de Dias, durante a sua fala no IV Congresso Brasilei-

ro de Direito de Família em Belo Horizonte no ano de 2003: “pendurá-las no espelho 

do leito conjugal”.

A impotência coeundi  continua sendo causa de anulação de casamento por vício 

da vontade, em ocorrendo erro essencial quanto à pessoa do outro no Código Civil 

Brasileiro de 2002, tal como dispõe o seu art. 1556. O inciso III do art. 1557 consi-
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dera erro essencial sobre a pessoa do outro cônjuge “a ignorância, anterior ao casa-

mento, de defeito físico irremediável...”, neste defeito físico irremediável inclui-se 

a impotência para a conjunção carnal tanto por parte do homem como por parte da 

mulher (vaginismo, infantilismo e demais patologias do órgão sexual feminino que 

impeçam o coito natural). Mister salientar que a coabitação nesse caso, havendo ci-

ência do vício não valida o ato do casamento, como dispõe o art. 1.559. O prazo para 

ser intentada ação de anulação do casamento, a contar da data da celebração será 

de três anos in casu (art. 1.560, III). Lembrando que esta anulação não incorrerá 

na desobrigação do cônjuge “culpado” de cumprir as promessas que fez ao outro no 

contrato antenupcial, assim como não prejudicará a aquisição de direitos, a título 

oneroso, por terceiros de boa-fé, nem a resultante de sentença transitada em julgado 

(arts. 1.563 e 1.564, II).

Caso o descumprimento do débito conjugal for no decorrer da união matrimonial, 

tendo sido, anteriormente, normalmente, prestada, será o caso da aplicação do art. 

1.573, III, que trata da dissolução do vínculo conjugal tendo por motivo a impossi-

bilidade da comunhão de vida pela ocorrência de injúria grave. A não prestação do 

débito conjugal constitui caso de injúria grave e, sendo um ilícito civil, cabendo, 

ainda, indenização por perdas e danos morais.

O adultério é também ilícito civil, já que se trata, também, de descumprimento de 

dever conjugal (art. 1.566, I), no entanto, não é causa de anulação de casamento tal 

como ocorre no Direito Canônico, mas de sua dissolução (art. 1.573, I). Como ilíci-

to civil, caberá, portanto, Ação de Responsabilidade Civil contra o cônjuge adúltero 

com Pedido de Indenização por Perdas e Danos morais. Tais ações têm sido ajuizadas 

nos tribunais pátrios, sendo, geralmente, por parte do cônjuge varão, ou seja paga-

se o ferimento da honra não com sangue, mas com pecúnia... Bem, menos mau.

A boa notícia é que, mesmo que a mulher seja condenada em uma Ação de Separação, 

sendo culpada pelo adultério, esta decisão não vinculará o juiz no seu convencimen-

to quanto à guarda dos filhos menores. A mulher adúltera, sob a égide da Lei Civil de 

1916, muito dificilmente ficaria com a guarda dos filhos, além de perder o direito a 

alimentos. Sob o sol do século XXI, a mulher adúltera, assim como o homem adúltero, 

claro, poderão ficar com a guarda dos filhos, independentemente de terem sido cul-

pados pelo divórcio motivado por adultério já que os filhos ficarão sob a guarda da-

quele que melhores condições apresentar para consigo mantê-los, conforme a dicção 

do art. 1.584. Quanto ao direito a alimentos, o cônjuge culpado pelo adultério, a eles 

fará jus, não obstante, apenas àqueles necessários para a sua sobrevivência. Para 

muitos doutrinadores modernos, o direito a alimentos restritos à subsistência seria 

como uma “pena de morte” ao cônjuge adúltero, que teria ferido o seu direito cons-

titucional à “vida”, enfatizando que se essa necessidade for posterior à dissolução do 

vínculo, nenhuma espécie de alimentos será devida ao cônjuge culpado (arts. 1.694, 

2º  e 1.704, caput), a menos que esteja em petição de miséria, ou seja, sem paren-

tes em condições de prestá-los e nem aptidão para o trabalho (art. 1.704, parágrafo 

único), prevalecendo-se aí o princípio constitucional da solidariedade. A questão é: 

“quem é culpado pelo fim do amor?”  e “ quem traiu quem”?  O compositor Francisco 

Buarque de Holanda, tão sabiamente em um de seus versos da canção “Mil Perdões” 

(x) afirma: “Te perdôo por te trair”. Até mesmo para o atual direito civil positivado 

brasileiro, a resposta a essas indagações não importa, caso os cônjuges já separados 

judicialmente e ainda não divorciados queiram esquecer todas as traições, dívidas, 

ações de indenização e, a qualquer tempo, queiram dar-se as mãos e voltar juntos 

para casa, voltando a serem cônjuges sem necessitarem casar-se novamente, como 

se sempre estivessem, mesmo no turbilhão do mar dos sentimentos, estado sempre 

juntos (xi): “Quando não diremos nada, nada aconteceu, apenas seguirei como en-

cantado ao lado teu”(xii).

O discurso jurídico ou o discurso literário, nunca conseguirão adequar-se à fôrma da 

alma e da carne humanas. A análise desses discursos leva-nos a uma dinâmica ine-

xaurível, a dinâmica do ser e do amor. Análise jamais concludente, sempre infinita. 

Análise circulante por sobre a alma e a carne onde navegam os sonhos, os desejos, 

as fantasias e as interdições. A palavra é em si, antitética: ao mesmo tempo em que 

liberta, encarcera o que é, inclusive de nós mesmos, fugidio. A despeito de  legisla-

dores, à revelia dos poetas, em algum lugar do mundo, os amantes se encontram, 

misturam as suas carnes, decantam as suas almas, vivem e morrem por seus amores. 

Assim sempre foi, assim sempre será, as time goes by (xiii).
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8. NOTAS EXPLICATIVAS

* Este texto contém fragmentos de um artigo da própria autora “A mulher sob o ca-

samento: fidelidade e débito conjugal – uma abordagem jus-histórica” publicado no 

livro Novas Perspectivas do Direito Privado, Belo Horizonte: Fórum, 2008.

(i) Da Obra Hamlet de William Shakespeare.

(ii) Em alusão ao entendimento filosófico do alemão Martin Heidegger.

(iii)Exemplos tirados de Freitas (2001).

(iv) Freud não pôde comparecer ao evento devido a um câncer no maxilar.

(v) Em alusão ao dramaturgo e cronista pernambucano Nélson Rodrigues.

(vi) A Emenda Constitucional no 45 de 08 de dezembro de 2004, inseriu um novo 

inciso ao art. 5º, perfazendo-se, atualmente 78 incisos. 

(vii) Salientemos que esta é uma visão estritamente jurídica.

(viii) Citado pelo professor Fábio Konder Comparato em aula da disciplina Ética e 

Direito no curso de doutorado na Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo 

em março de 2002.

(ix) In Casamento ou Terrorismo Sexual?

(x) Canção de 1983.

(xi) Conforme o art. 1.577 do atual Código Civil Brasileiro, In Verbis: “Seja qual for a 

causa da separação judicial e o modo como esta se faça, é lícito aos cônjuges restabe-

lecer, a todo tempo, a sociedade conjugal, por ato regular em juízo”. 

(xii) Canção de Francisco Buarque de Holanda, “Todo Sentimento”, 1988.

(xiii) Título da canção de Herman  Hupfeld popularizada pelo filme Casablanca (1942) 

que trata de um triângulo amoroso.
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1. INTRODUÇÃO

Este artigo pretende analisar o conceito de enkráteia, pesquisado e analisado por 

Michel Foucault no segundo volume da série História da Sexualidade, afim de que 

identifiquemos uma possível relação deste conceito com o sentido mais genéico da 

lei no Direito e na Psicanálise. Para tal, partiremos inicialmente do texto de Foucault 

para em seguida nos debruçarmos sobre os textos platônicos que mais de perto apro-

ximam a enkráteia da luta pelo controle sobre os nossos desejos e prazeres, esbaran-

do, por assim dizer, na lei que ordena nossa vida para um viver feliz. Entenda-se aqui 

a palavra feliz por temperante.

Michel Foucault através de um estudo exaustivo de autores como Aristóteles (Éti-

ca a Nicômaco), Platão (Leis e República), Xenofonte (Econômica), dentre outros, 

absorve o sentido originário da palavra enkráteia e descobre que esta está intima-

mente relacionada ao cuidado de si tão presente na chamada Estética da Existência. 

Assunto de enorme interesse deste filósofo. Desse longo estudo podemos entender 

a enkráteia como um termo que serve para designar uma forma de relação consigo, 

ou seja, uma espécie de “atitude que é necessária à moral dos prazeres e que por 

conseguinte se manifesta no bom uso que se faz deles”. (Foucault, 1988: 60). Assim, 

enkráteia é uma forma ativa de domínio de si que permite resistir, lutar ou garantir a 

dominação no terreno dos desejos e dos prazeres. Situa-se, portanto, sobre o eixo da 

luta, da resistência e do combate. Contudo, a enkráteia é um termo diferente daquilo 

designado pela sõphrosunë, mesmo que estando intimamente ligado a este. Lembre-

mos, então, desta proximidade em:

[...] a enkráteia é a condição da sõphrosunë, a forma de trabalho e de controle que 
o indivíduo deve exercer sobre si para tornar-se temperante (sõphrõn). [...] Somen-
te instaurando, em relação aos prazeres, uma atitude de combate, é que se pode 
conduzir-se moralmente. (Foucault, 1988: 62).

Como, então, a enkráteia se torna um termo importante para se pensar a lei no âmbi-

to do Direito e da Psicanálise? Bom, lembremos que Foucault se ocupa da enkráteia 

no campo da problematização moral dos prazeres e dos desejos. Assim, neste campo 

somos constantemente convidados a pensar a respeito de nós mesmos, de como nos 

conduzimos com os nossos mais secretos desejos e obscuros prazeres. Sabemos que 
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entre estes existem  aqueles que são temíveis, selvagens e contra a lei. Temos desta 

forma, de uma maneira muito simplificada, por um lado o Direito que pensa a lei 

como um conjunto de normas e regras; por outro, a Psicanálise que pensa a lei como 

um organizador do psiquismo humano, cuja lei máxima a ser respeitada é a lei da 

proibição do incesto. É a obediência e ou a desobediência dessa lei que vai definir 

aqueles que serão de personalidades neuróticas, psicóticas ou perversas. Suscin-

tamente temos: os primeiros que aceitam a proibição do incesto, os segundos que 

desconhecem e estão fora da lei e os terceiros que sempre tentam burlar a lei. Freud 

em seu texto Totem e tabu (1913-1914), dentre outras coisas, descreve a origem das 

proibições sexuais, demonstrando que por mais primitiva que seja a sociedade, há 

sempre uma proibição sexual a que chama tabu do incesto. O que o levará a formular 

a conceituação do Complexo de Édipo nada mais é que a Lei do Pai (J. Lacan), ou 

seja, trata-se da primeira lei do indivíduo, que o estrutura enquanto sujeito e lhe 

proporciona o acesso à linguagem e, consequentemente, à cultura. Percebemos que 

a conduta moral, em matéria de prazeres e desejos, está subjacente a uma batalha, 

enkráteia, empreendida muitas vezes por nós mesmos para se atingir o controle so-

bre nós mesmos, ou ora por algo externo a nós que nos impede de cometermos os 

exessos e exageros. A proibição do incesto é a primeira lei de qualquer organização 

social e é uma lei do chamado Direito de Família. Por conseguinte, a lei básica da 

família tem sua origem em uma proibição sexual, consequentemente toda a orga-

nização jurídica sobre ela gira em torno da sexualidade. Falar do Direito de Família 

é falar da sexualidade. O Direito, por meio de seus instrumentos normativos, a que 

genericamente chamaremos de leis, vem limitar e barrar o excesso do gozo, conter 

os impulsos que nós não conseguimos fazê-lo por si mesmos. Assim, é na relação da 

enkráteia com a sexualidade, no que tange ao incesto, que esta se mostra relevante 

tanto para o Direito como para a Psicanálise.

A relação mais forte que Foucault encontra entre enkráteia, desejos e prazeres está 

nas seguintes passagens dos textos platônicos:

[...] igualmente hay que enfrentar a nuestros hombres, cuando son jóvenes, con co-
sas que provoquem temor, y luego introducirlos en los placeres. (Platão, 1969: 53).

_ La templanza - repuse - es un ordem y dominio de placeres y concupiscencias, se-
gún el dicho de los que hablan, no sé en qué sentido, de ser dueños de sí mismos; y 
también hay otras expresiones que se muestran como rastros de aquella cualidad. 

No es así?
_ Sin duda ninguna - contestó.

_ Pero. eso de “ser dueño de sí mismo” no es ridículo? Porque el que es dueño de sí 
mismo es también esclavo, y el que es esclavo, dueño; ya que en todos estos dichos se 
habla de una misma persona. 

_ cómo no?

_ Pero lo que me parece - dije - que quisere decir esa expresión es que en el alma 
del mismo hombre hay algo que es mejor y algo que es peor; y cuando lo que por 
naturaleza es mejor domina a lo peor, se dice que “aquele es dueño de sí mismo”, lo 
cual es una alabanza, pero cuando, por mala crianza o compañía , lo mejor queda 
en desventaja y resulta dominado por la multitud de lo peor, esto se censura como 
oprobio, y del que así se halla se dice que está dominado por sí mismo y que es un 
intemperante.” (Platão, 1969: 81-82).

[...] y atiende a lo que en esos deseos quiero percibir, que es esto: me parece que de 
los placeres y deseos no necesarios , una parte son contra ley y es probable que se 
produzcan en todos los humanos; pero, reprimidos por las leyes y los deseos mejores 
con ayuda de la razón, en algunos de los hombres desaparecen totalmente o quedam 
sólo en poco número y sin fuerza, pero en otros, por el contrario, se mantienen más 
fuertes y en mayor cantidad. (Platão, 1969: 99).

Y en esta guerra, huésped, el vencerse uno a sí mismo es la primera y la mejor de 
todas las victorias; y el ser derrotado uno por sí mismo, el peor y más vergonzoso de 
los males. Y esta manera de hablar declara que en cada uno de nosotros existe una 
guerra contra nosostros mismos. (Platão, 1960: 4). 

Y qué será cuando tratemos de hacer a alguno temeroso de conformidad con la jus-
ticia? No es preciso que, lanzándole y ejercitándole contra la desvergüenza, le haga-
mos vencer en la lucha contra sus proprios placeres? Si, por lo que respecta al valor, 
sólo se llega a la perfección combatiendo y venciendo la interior cobardía,. va a valer 
nadie en virtud ni la mitad de sí mismo sin experiencia ni ejercicio de estos otros 
combates o será por ventura perfectamente temperante sin haber luchado con mu-
chos placeres y deseos que le muevem a la desvergüenza y a la injusticia  y haberlos 
vencido, ya en juego, ya en serio, con la ayuda de la razón, del esfuerzo y del arte y 
quedando, por el contrario, enteramente exento de todas esas afecciones? (Platão, 
1960: 35).

Então, quando pensamos em desejos e prazeres nossas preocupações devem recair 

principalmente sobre a bebida, a comida e o sexo (os aphrodisia). Vejamos:

Veo que todo entre los hombres depende de una triple necesidad e apetito que dan 
origen a la virtud si son bien llevados y a lo contrario si son llevados mal. [...] la co-
mida y la bebida [...] Pero hay una tercera y más importante necesidad y apetito que 
en nosotros se despierta más tarde, pero con mayor intensidad que ninguno, y que 
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abrasa y enloquece por completo a los hombres, el deseo de engendrar descendientes 
que arde con la más desmesurada violencia. (Platão, 1960: 242).

É justamente a vitória sobre os prazeres e desejos provocados pela bebida, pela comi-

da e pelo sexo que nos conduz a uma vida feliz. Com a análise das passagens acima 

podemos afirmar que o domínio de si é definido pelo fato de sermos sõphrõn e enkra-

tés ao mesmo tempo. A enkráteia é como uma preparação prática indispensável para 

que nós nos constituamos enquanto sujeitos morais. E tudo isso nos é muito caro. 

Encontramos uma equivalência entre o governo de si, o governo da casa e o governo 

da cidade, onde o homem temperante é aquele que governa seus próprios desejos 

como a seus subalternos. “A virtude individual tem que se estruturar como uma ci-

dade.” (Foucault, 1988: 68). Dominar os desejos e os prazeres é o mesmo que exercer 

poder sobre eles. A temperança e a intemperança dependem do funcionamento da 

enkráteia.

Sabemos que é no livro Vigiar e Punir que Foucault expôs grande parte de suas teses 

sobre o Direito, ou melhor, suas teses sobre a sociedade disciplinar. Nesse livro ve-

mos que, enquanto no suplício o que importava era fazer o corpo sofrer, por outro 

lado, na prisão se visa a castigar a alma, seja para corrigir, disciplinar, readequar os 

prisioneiros à sociedade. Na fixação da sentença e durante a punição, o passado do 

indivíduo e o que revela de suas propensões futuras estão em jogo. Quem julga não 

são apenas os juízes, mas também os especialistas em normalidade como psiquia-

tras, psicólogos, médicos, servidores sociais, etc., que empregam seu olhar clínico 

durante a formulação e o cumprimento da sentença, bem como toda a sociedade. Um 

sistema penal deve ser concebido não como um esforço para eliminar ilegalidades, 

mas como um modo de administrá-las. No conceito de enkráteia está embutido o 

esforço de se evitar o indesejável e o exagero. Pois, sabemos que a lei moral pode 

ser violada. Partindo da suposição de que a lei serve também para gerir ilegalidades. 

Podemos dizer que toda lei corresponde um desejo que se lhe contrapõe e os crimes 

que a lei proíbe são os crimes que muitos homens têm uma propensão natural para 

cometer, senão, qual seria a razão de proibi-los?! A legalidade pode ser entendida 

em vários sentidos: legalidade divina, legalidade natural, legalidade humana, lega-

lidade moral. Atualmente, o conceito de legalidade é estudado basicamente em três 

sentidos: legalidade jurídica, legalidade científica e a legalidade moral. Neste arti-

go nos interessa principalmente esta última porque como já foi dito anteriormente, 

Foucault situa a conceitualização da enkráteia na problematização moral dos desejos 

e prazeres. O sentido mais estrito que encontramos quanto a legalidade no sentido 

moral é advindo das idéias filosóficas de Kant. Estamos também cientes de que este 

filósofo exercera enorme influência nos últimos trabalhos de Foucault, além dos es-

tudos clássicos aqui retratados.

Kant destaca que o respeito à lei é idêntico à consciência do próprio dever. O conhe-

cimento da lei moral não exige que a obedeçamos, mas induz ao respeito por ela. Ele 

chama o imperativo da moralidade por imperativo categórico, cuja fórmula obedece 

os seguintes dizeres: “Age apenas segundo uma máxima tal que possas ao mesmo 

tempo querer que ela se torne lei universal.” (Kant, 1974: 223). Assim, consciência 

da lei moral e respeito à lei moral são idênticos. E também para Kant os impulsos 

morais podem desenvolver-se não só por comtemplatio como também por  exercitio, 

ou seja, por enkráteia. Podemos pensar que a temperança via enkráteia é um movi-

mento de luta por aquilo que é civilizado ou moral. Portanto, o verbo que dirige o 

discurso moral é o dever e esse vem do outro. Prevalencendo, assim, na moralidade 

a heteronomia. Entretanto, só exite ato ético em respeito à lei, mesmo que a ética 

exista apenas em clima de liberdade e autonomia.

2. CONCLUSÃO

Concluindo, as análises acima já permitem-nos assinalar a saída conclusiva: a enkrá-

teia é o mais importante cuidado de si ou “arte de viver” capaz de transformar a 

própria vida em  “obra-de-arte”.
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1. INTRODUÇÃO

A loucura desorganiza a ordem social. Ela surpreende, espanta, amedronta. O que, 

porém, podemos definir como loucura na contemporaneidade? Diante de tantas ‘ma-

luquices’ no mundo atual, qual o ponto de corte para localizarmos a insanidade? 

Qual a lógica que articula a vida hoje em dia? Em torno de quais ideais constituímos 

nosso discurso legitimador? Operamos em nome de qual bem? Aliás, operamos em 

nome de um bem?

A experiência da loucura como alteridade permitiu ao período clássico estabelecer 

com clareza um dentro e um fora do tecido social. Ao lado da incapacidade para o 

trabalho, na linha produtivista nascente deste período, a desrazão tornou-se o nome 

do que não fazia pacto com a cultura e precisava ser restabelecido dentro da ordem 

das coisas.

O desenvolvimento da modernidade fortalece essa disjunção operada pelo discurso 

excludente em relação à loucura. O pareamento estabelecido entre a psiquiatria e o 

direito na manutenção da ordem social se fortalece e cumpre a função de sanear a 

vida pública dos desvios morais do homem livre e autônomo como categoria univer-

sal. A loucura se consolida nos sistemas classificatórios como patologia – psicoses – e 

é digerida em sinais e sintomas que justificam seu isolamento e seu tratamento.

Finalmente, na pós-modernidade ou na contemporaneidade, diante do desencan-

tamento humano e das suspeitas em relação à razão instrumental, à finalidade da 

história – que culminou no pior com as grandes guerras – e em relação à pureza das 

ciências, rompe-se o ideal antropocentrista e se constitui o campo das incertezas, 

da indeterminação e da efemeridade. Não encontramos mais um ideal unificador 

que articule o tecido social, mas antes a dispersão (identitária) como marca de suas 

nesgas.

Nesse tecido polimorfo, no qual cabem igualmente as diferenças e os preconceitos, 

a loucura se torna um conjunto a mais a lutar por seu espaço. Dissociada dos ideais 

consumistas, descaracterizada dos ideais hedonistas e marcada por uma temporali-

dade singular que foge à sua maneira à captura pelos sistemas de controle, a loucura 

permanece alheia à perdição na qual o homem contemporâneo se encontra. 
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Novas características patológicas enfeitam o sistema classificatório ao lado da lou-

cura. Estamos no tempo das depressões, dos adicções e das fobias. E a crueza do 

ato – no lugar da palavra é sustentado com frequencia televisiva – faz do homem 

contemporâneo um sujeito que precisa ser contido. A loucura convive com barbari-

dades que chocam muito mais a vida cotidiana e exigem intervenção do Estado para 

manutenção da ordem pública. O capital, grande regente dessa orquestra, deixa de 

lado a massa de ociosos, da qual carece o equilíbrio do sistema econômico, para se 

ocupar das mentes alienadas e sedentas de satisfação rápida através dos objetos de 

consumo.

Nem o corpo do monarca, nem o poder da disciplina conseguem mais operar a do-

cilização dos corpos. É preciso entorpecer a brutalidade e ocupar as mãos ansiosas 

e os corações vazios. Não se pode deixar o sujeito esvaziado. A loucura se torna um 

número da Saúde Pública, reduzida a cifras que compõem o enredo das políticas pú-

blicas ao lado de problemas sociais e de saúde, sempre mais graves e urgentes. Ela 

não é mais um eixo regulador da alteridade. O homem contemporâneo se mira no 

outro apenas como espelho para ver melhor a si mesmo. É nesse modelo autista que 

o mundo hoje se sustenta.

Como pensar a loucura nesse contexto? Como ir além das classificações e dos códigos 

de conduta? Como fazer da cifra sujeito? Essas são as questões que enfrentam os tra-

balhadores da saúde mental e os operadores do direito, ambos também marcados por 

essa nova lógica em suas práticas. Delas esperamos extrair uma direção que possa 

orientar essa prática. Aqui o objeto de nosso texto se delineia. Caminhemos, pois.

1.1.  Como esse discurso em torno da loucura e depois para 

além dela se constituiu?

Michel Foucault (1996) propõe a investigação de como os discursos se constituem 

e por que eles aparecem e desaparecem, o que significa verificar qual a constelação 

específica de poder que está na origem da gênese e da alternância de todas as forma-

ções discursivas e de todos os acontecimentos. Ele irá a todo tempo nos mostrar as 

manobras que fazemos para apreender, localizar, categorizar e delimitar o discurso, 

neutralizando-o. Porém, a todo tempo também, evidencia o insucesso dessas estra-

tégias discursivas.

Dos três procedimentos externos (i) de exclusão, controle e delimitação, articulados 

por ele como inerentes ao discurso, interessa-nos o segundo: a separação ou rejei-

ção. Este mecanismo refere-se à segregação da loucura, ou seja, da palavra do louco. 

“O louco é aquele cujo discurso não pode circular como o dos outros” (1996: 10). 

Até o século XVIII, sua palavra ou era de imediato desacreditada e caia no vazio, ou 

era tomada como anunciadora de uma verdade que a razão excepcional lhe confe-

ria. Com o advento do saber psiquiátrico, apesar de se escutar o louco, sua fala só é 

articulada simbolicamente dentro do próprio discurso psiquiátrico e dentro de uma 

determinada instituição, a “psi”. O louco é ouvido, mas não escutado em sua fala; ela 

é classificada, categorizada e, por vezes, até mesmo decodificada, tornando-se, en-

fim, material para os manuais nosográficos. A reforma que buscou romper com esse 

procedimento de exclusão é exatamente sobre o que pretendemos refletir. Para isso, 

retomamos a clássica história genealógica da loucura empreendida por Foucault.

1.2.  A loucura no período clássico e o corpo do monarca 

como regulação 

Referência incontestável para análise da abordagem psiquiátrica em relação ao lou-

co, o História da Loucura na Idade Clássica (FOUCAULT, 1995a) recaptura, através 

das épocas, o discurso que circula sobre a loucura enquanto entidade. Apresenta a 

maneira como as diferentes formas de manifestação, ou melhor, de interpretação da 

loucura, só foram possíveis na medida em que a cultura de cada período pôde recebê-

las e lê-las conforme os parâmetros normativos e sócio-culturais que erguera para 

si. A Foucault interessava historiar criticamente as condições que possibilitaram a 

constituição de um saber sobre a loucura, sua submissão à razão por meio da conjun-

ção da prática social de internamento – figura visível do louco e discurso produzido a 

partir da percepção social transformada em conhecimento médico.

Ora, a idéia corrente de que o louco era ignorado e preso nas redes da magia e da reli-

gião é desmistificada por Foucault que estabelece uma nova leitura do fato social da 

loucura no século XV. Neste século, ela se renova com os poderes de sua linguagem. 
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O período foi dominado, alternada e continuamente, pelo pavor da morte e da loucu-

ra, o que confere à última grande prestígio, evidenciado, como demonstra Foucault, 

pela produção artística e pelos costumes e festas da Idade Gótica. Mas a Idade Média 

também cuidou da loucura; abriram-se estabelecimentos, enquanto práticas locali-

zadas, reservados aos loucos. 

A loucura é no essencial experimentada em estado livre, ou seja, ela circula, faz parte 
do cenário e da linguagem comuns, é para cada um uma experiência cotidiana que 
se procura mais exaltar do que dominar […] Até cerca de 1650, a cultura ocidental 
foi estranhamente hospitaleira a estas formas de experiência (FOUCAULT, 1995a: 
78).

O século XVII se apresenta com uma brusca mudança. O mundo da loucura torna-

se o mundo da exclusão. Criam-se estabelecimentos em toda a Europa, não só para 

os loucos, mas para todos aqueles que, em relação à ordem da razão, da moral e da 

sociedade, dão mostras de alteração, de desvio. Interna-se sem vocação médica, 

simplesmente para excluir os desviados e desregrados. O internamento que o louco, 

junto com outros, recebe na época clássica, não põe ainda questões quanto à relação 

da loucura com a doença, e sim, quanto à relação da sociedade consigo própria.

Ora o que caracteriza o século XVII não é o fato de haver ele avançado, menos ou 
mais rapidamente, pelo caminho que conduz ao reconhecimento do louco, e com 
isso ao conhecimento científico que se pode ter dele; é, pelo contrário, o fato de tê-lo 
distinguido com menos clareza; de certo modo, o louco foi absorvido numa massa 
indiferenciada. Esse século misturou as linhas de um rosto que já se havia individua-
lizado há séculos (FOUCAULT, 1995a: 121).

É o período da “Grande Internação”, alcunha de Foucault para delimitar a invenção 

que a segregação do desvio social significou no Classicismo e que, de certa forma, 

veio substituir aquela sofrida pelos leprosos na Idade Média. Seguindo seu método 

podemos afirmar que o vazio social legado pela lepra, lugar de maldição, exclusão e 

piedade em consonância com os princípios cristãos, é inicialmente substituído pela 

massa de desordeiros, criminosos, prostitutas, sifilíticos, loucos e desocupados. To-

dos formando, aos olhos da época, um parentesco inteiramente coerente.

“O Hospital Geral não é um estabelecimento médico. É antes uma estrutura semijurí-

dica, uma espécie de entidade administrativa que, ao lado dos poderes já constituí-

dos, e além dos tribunais, decide, julga e executa” (FOUCAULT, 1995: 50). É uma ins-

tância da ordem monárquica e burguesa, inserida na política de assistência social, 

substituindo a ação religiosa; não se constituindo, pois, num aparato médico, mas 

antes num dispositivo social, apoiado pela estrutura jurídica.

A relação de condenação à ociosidade no mundo burguês em ascensão é um dos 

grandes fatores que tornou a loucura no período clássico um caso de polícia, isto 

é, de um “conjunto das medidas que tornam o trabalho ao mesmo tempo possível e 

necessário para todos aqueles que não podem viver sem ele” (FOUCAULT, 1995a: 63). 

Assim não é a intenção da cura, mas um imperativo de trabalho que faz surgir nesse 

cenário um grande contingente de casas correcionais e de internamento. A tarefa 

precípua dessas casas é impedir a mendicância e a ociosidade, bem como as fontes de 

todas as desordens. A especificação da loucura no espaço asilar e o exercício de sua 

normatização e correção se darão posteriormente, no século XVIII, a partir de uma 

nova ordem, a disciplinar, como veremos.

Aqui estamos no tempo em que o corpo está diretamente mergulhado no campo po-

lítico, tendo as relações de poder alcance imediato sobre ele. O corpo é investido por 

relações de poder e de dominação enquanto força de produção. 

Quer dizer que pode haver um “saber” do corpo que não é exatamente a ciência de 
seu funcionamento, e um controle de suas forças que é mais que a capacidade de 
vencê-las: esse saber e esse controle constituem o que se poderia chamar a tecnolo-
gia política do corpo [...] Trata-se de alguma maneira de uma microfísica do poder 
posta em jogo pelos aparelhos e instituições, mas cujo campo de validade se coloca 
de algum modo entre esses grandes funcionamentos e os próprios corpos com sua 
materialidade e força (FOUCAULT, 1995b: 28-29).

Nesse sentido, as técnicas punitivas se orientam pela anatomia política que encontra 

no “corpo do rei” seu ponto de regulação. Esse corpo duplo comporta em si, além 

da transitoriedade que permanece através do tempo, também o fundamento físico 

e intangível do reino. No polo oposto, o corpo do condenado abre a possibilidade 

de materializar-se a alma, conferir-lhe realidade no interior do corpo pelo exercício 

do poder de punição sobre os loucos, as crianças, os escolares, enfim, sobre aqueles 

que são fixados a um aparelho de produção e controlados durante sua existência. 

“A alma, efeito e instrumento de uma anatomia política; a alma, prisão do corpo” 
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(FOUCAULT, 1995b: 32). A tecnologia da “alma” – a dos educadores, dos psiquiatras 

e dos psicólogos – deriva da tecnologia do poder sobre o corpo, sendo um de seus 

instrumentos.

Assim, ainda no século XVII, reina o trabalho forçado nas workhouses, como forma 

de garantir a manutenção dos hospitais, mas também como meio de sanção e con-

trole. Isto porque a ociosidade era o maior vício existente num mundo burguês em 

constituição. A categoria que une os corpos dos excluídos, gerando seu parentesco, 

é a incapacidade na produção, circulação e acumulação de riquezas; daí a exclusão 

como consequência. O internamento, em sua origem, liga-se a essa reestruturação 

do espaço social.

Este é o primeiro período em que vemos a loucura, antes manifesta e loquaz, desapa-

recer. Ela entra num período de silêncio do qual não sairá durante um longo período; 

é despojada de sua linguagem. E, se pode continuar a falar dela, ser-lhe-á impossível 

falar de si mesma, como nos adverte Foucault (1995a: 179) .

1.3. A loucura como patologia e o poder disciplinar

Após cem anos de loucura silenciada, o século XVIII desponta com o reavivar da in-

quietude da loucura. O mundo correcional no qual ela estava confinada em meio a 

erros, pecados e crimes, começa a se deslocar: denúncias políticas, crítica econô-

mica, pavor popular. Criam-se sistemas de cuidado médico e de auxílio financeiro 

para evitar os internamentos gerais e restringir a assistência hospitalar. Com isso, os 

loucos que careciam de tratamento passam a poder se tratar em casa. Sua liberdade, 

porém, ameaça a comunidade.

Nasce a associação entre loucura e periculosidade, o que torna premente a interven-

ção segura e específica aos indivíduos loucos. A relação entre Direito e Psiquiatria 

se estreitam. As antigas casas de internação são reabertas, mas dessa vez, somente 

para os loucos, caracterizando-se como intervenção médica. Os loucos ficam como 

herdeiros do internamento e das medidas de exclusão. Elas não foram descartadas, 

estreitaram-se em torno dele. Ele passa a ser reconhecido como diferença na medida 

em que se opõe à ordem da razão. 

Data do fim do século XVIII (FOUCAULT, 1995a), o aparecimento dessas instituições 

disciplinares, como os asilos e os hospitais gerais, cujo modelo é a prisão e cuja téc-

nica primordial é o confinamento. Numa espécie de ortopedia social, visam assegurar 

a ordenação das multiplicidades humanas, valendo-se de poderes laterais, como a 

polícia, e uma rede de instituições de correção, como as psicológicas, psiquiátricas, 

pedagógicas, médicas e criminológicas. A intenção é reduzir os desvios, qualificando 

os comportamentos e desempenhos através da vigilância contínua e da avaliação da 

normatividade. O poder é exercido por uma figura hierárquica contínua que localiza, 

examina e distribui cada sujeito (FOUCAULT, 1995b).

Será, porém, no território jurídico em sua interface com a percepção social e leiga 

da loucura que encontraremos o ponto decisivo sobre o qual a Psiquiatria construirá 

uma síntese ao se destacar como saber que especificará a loucura, enquanto doença 

mental. Neste aspecto, portanto, evidencia-se uma defasagem na compreensão da 

loucura entre uma teoria jurídica bastante elaborada para discernir, com a ajuda da 

medicina, a respeito dos limites e formas da loucura; e uma prática social, policiales-

ca e pouco refinada, que a apreende de um modo global, utilizando formas de inter-

namento já preparadas para repressão e deixando de proceder, em suas sutilezas, a 

distinções preparadas pela e para a arbitragem judiciária.

Percebemos não um progresso linear que conduziria da consciência leiga da loucura 

à sua apreensão técnica pelo Direito através da Medicina – a quem cabia reconhecer 

os pressupostos que diferiam o normal do insano, o criminoso do alienado irrespon-

sável –, mas antes os remanescentes do antigo Direito Canônico da Idade Média e do 

Direito Romano (FOUCAULT, 1995a: 127-129). A percepção jurídica, que toma o ho-

mem como sujeito de direitos, e a percepção social comum, que olha o homem como 

ser social, não evoluem, portanto, de uma a outra, mas se excluem em dois mundos  

distintos.

O Direito vai, cada vez mais, apurando sua análise da loucura; e, sobre o fundo da ex-

periência jurídica da alienação, a ciência médica das doenças mentais se constituirá. 

De um lado, ela colocará em questão as capacidades do sujeito de direito, numa uni-

dade psicológica, filosófica e jurídica indecisa quanto às faculdades e capacidades 

para elaborar contratos e contrair obrigações. E, de outro, colocará em jogo o homem 
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social e suas condutas de uma maneira dualista que cinde o normal e o anormal atra-

vés da fórmula “para ser internado”, que passa a ser o limite da liberdade social.

A tentativa de ajustar essas duas percepções foi um dos esforços do século XVIII que 

conduziu silenciosamente “à elaboração da noção de loucura e à organização das 

práticas que lhe dizem respeito” (FOUCAULT, 1995a: 131). É nesse sentido que Fou-

cault nos aponta a constituição da doença mental pela Medicina como a unidade 

mítica do sujeito juridicamente incapaz e do homem reconhecido como perturbador 

do grupo. Além disso, o louco é reconhecido, então, não pela doença que traz consi-

go, mas porque a cultura o situou no ponto de encontro ou na síntese entre o decreto 

social do internamento e o conhecimento jurídico que discerne a capacidade dos 

sujeitos de direito. É assim que pela primeira vez o homem alienado é reconhecido 

ao mesmo tempo como louco e como incapaz.

No século XIX, ao louco passará a ser conferido um tratamento médico-psiquiátrico 

sob a égide do controle social e moral ininterrupto, numa tentativa de reinculcar-lhe 

a armadura moral da vida familiar, retrato do que passa a representar o asilo neste 

momento. Phillipe Pinel delimita o nascimento da Psiquiatria e reconstitui em torno 

dos alienados, por substituição às correntes e amarras materiais, uma espécie de 

encadeamento moral que transformava o asilo numa instância perpétua de julga-

mento. A loucura agora se encontra do outro lado da razão e sob seu olhar acurado e 

classificatório através da produção científica. A obra de Pinel tem seus pilares repre-

sentados pela constituição da primeira nosografia, pela organização do espaço asilar 

e pela imposição de uma relação terapêutica. Podemos dizer que ela representa o 

primeiro e mais importante passo histórico para a medicalização do hospital, trans-

formando-o em instituição médica (e não mais social e filantrópica), tanto quanto 

para a apropriação da loucura pelo discurso e prática médicos.

A loucura, porém, desmascara, com sua linguagem e sua estranheza, esse campo so-

lidificado em pressupostos racionais. Ela é, em si, o próprio intervalo que veio a ser 

recoberto pelo empirismo e pela cientificidade do saber psiquiátrico, a fim de nor-

mativizar a diferença, de silenciar a subversão, de medicalizar o desvio. Inserindo-se 

nessa hiância, a Psiquiatria formalizou um texto que, fazendo ponte sobre o obscuro 

buraco no qual a loucura se instalou, permitiu que o poder passeasse tranquilamente 

sobre as águas revoltas que jaziam por debaixo de suas sólidas pilastras. Mas o vento 

ainda faz soprar por sobre a ponte respingos da revoltosa correnteza. 

Assim, seja sob a forma, em seu momento inaugural, da docilização dos corpos, seja 

sob a forma do confinamento, seja sob a forma de um silêncio imposto pela nosogra-

fia ou mais contemporaneamente pela medicalização neuroléptica, subliminarmente 

se delineia a função estrutural de exclusão da Psiquiatria. É nessa função de imposi-

ção da morte social e de negligência à palavra do louco que a Psiquiatria fundou sua 

forma de contribuição ao controle disciplinar – ainda que ela não se reduza, como 

um bloco monolítico, a essa forma de apreensão e compreensão da loucura.

1.4  A loucura como ausência de obra na sociedade  

do controle

E hoje na contemporaneidade, qual o locus e a interpretação da loucura? Com os 

movimentos mundiais de reforma psiquiátrica, que ocuparam o cenário da psiquia-

tria no século XX, o resgate da palavra do louco e a dimensão política da cidadania 

perdida nos séculos anteriores tornaram-se máximas nesse território. Os movimen-

tos reformistas chegaram em muitos países, como no Brasil, a associar-se a outros 

movimentos políticos de luta pela democracia, pela liberdade, pela igualdade ou 

equidade de direitos e pela participação social. Nesse contexto, o louco, na medida 

de sua possibilidade, é convidado, e às vezes mesmo convocado, a comparecer como 

ator político nas lutas empenhadas em seu nome.

A influência da psicanálise sobre a psiquiatria é outro fator que, introduzindo a di-

mensão do inconsciente, reinterpreta a experiência da loucura fora do eixo razão-

desrazão. O inconsciente introduz uma lógica própria de funcionamento. A psico-

se, termo técnico que designa a loucura, é efeito de um posicionamento de rejeição 

radical do sujeito diante da linguagem, diante da impossível síntese entre afeto e 

representação. Nem subjetivadas nem apropriadas, as experiências pessoais dos psi-

cóticos não se inscrevem enquanto acontecimentos subjetivos, habitando o sujeito 

como se viessem de fora, através das alucinações verbais. Com isso, a palavra do lou-

co ganha um valor central e renovado nesse contexto, pois implica na possibilidade 

de sua nomeação. Além disso, a singularidade de sua história e do estilo que constrói 
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em decorrência dessa posição face à linguagem demarcam o modelo e o limite do 

alcance da abordagem clínica das psicoses.

Em seu texto, “A loucura, a Ausência da Obra”, Foucault (2000: 210-219) propõe dis-

cutir o destino da loucura na contemporaneidade, a partir de uma análise sobre as 

modalidades da obra literária em relação à linguagem e à civilização. Parte de um 

questionamento acerca da perspectiva futura da civilização em relação à loucura, 

colocando que “talvez, um dia, não saibamos mais muito bem o que pode ter sido a 

loucura. Sua figura terá se fechado sobre ela própria, não permitindo mais decifrar 

os rastros que ela terá deixado” (p. 210). Para ele, tudo o que experimentamos hoje 

sob o modo de limite, de estranheza ou do insuportável, terá alcançado a serenidade 

do positivo. E o que esse exterior, essa alteridade que a loucura representa e designa 

para nós atualmente, arrisca-se, de fato, a um dia deixar de nos designar.

A cultura ocidental, desde a Idade Média até o século XX como vimos, lançou a loucu-

ra para um campo de exterioridade. Essa “estranha delimitação” hoje é questionada. 

A loucura como obra, em relação a qual essa civilização se reconheceu ainda que de 

modo tortuoso, encontra-se hoje esvaziada. Ao mesmo tempo em que nossa civiliza-

ção reconhecia-se na loucura, em oposição à Razão, ela era localizada em um espaço 

neutro, apagado, disciplinado. Se a loucura era a verdade desnuda do homem, como 

ele pudera alocá-la nesse espaço pálido no qual ela era anulada como experiência em 

si mesma? Inserida no modo disciplinar de controle, podemos dizer que a loucura 

encontrava um código de valores a reger seu confinamento e seu adestramento. Ela 

servia a uma finalidade.

E hoje? Diante da suspeita da razão, da descrença no Homem universal com seus 

direitos fundamentais, diante da instrumentalização do conhecimento, do fortale-

cimento da sociedade de consumo e do hedonismo, enfim, diante da queda dos gran-

des ideais narrativos que escondiam as exceções e as deficiências do Humano, qual 

o destino da loucura? Se a loucura como alteridade, como o Outro de nós mesmos 

na civilização ocidental, dizia respeito à prevalência da Razão como articulador da 

subjetividade e da sociedade no ocidente, a que ela na atualidade faria contrapon-

to? Existiria um ponto ao qual ela se articularia? Diante da dispersão de referências 

sócio-simbólicas, diante do desnudamento da diferença e da multiplicação dos mo-

dos de ser e de aceder à verdade, qual função restaria à figura da loucura no mundo 

contemporâneo? 

O jogo bastante familiar de nos mirarmos do outro lado de nós mesmos na loucura, 
e de nos pormos na escuta de vozes que, vindas de muito longe, nos dizem do modo 
mais próximo possível o que somos, esse jogo, com suas regras, suas táticas, suas 
invenções, suas astúcias, suas ilegalidades toleradas, não será mais, e para sem-
pre, senão um ritual complexo cujas significações terão sido reduzidas a cinzas. [...] 
Entre as mãos das culturas historiadoras não restará mais nada a não ser as medi-
das codificadas da internação, as técnicas da medicina e, do outro lado, a inclusão 
repentina, irruptiva, em nossa linguagem, da fala dos excluídos (FOUCAULT, 2000: 
211).

Vivemos a era da heteronomia, do culto ao efêmero, do questionamento no interior 

das ciências, período da tecnologização da vida e da globalização, período em que 

a medida social se delimita pela capacidade de consumir. Não é à toa que Foucault 

localiza a fala dos excluídos como o irruptivo em nossa linguagem. O contraponto 

ao ideal apolíneo, que fez valer a loucura como alteridade, desloca-se. A hipótese de 

Foucault é a de que a loucura, reduzida à doença mental, se apagará enquanto expe-

riência de uma cultura – assim como a lepra e a tuberculose –, para se tornar objeto 

de controle submetido a um saber, seja ele o psiquiátrico, o jurídico, o farmacológico 

ou o psicológico, de forma a ser neutralizado. 

[...] mas uma coisa permanecerá: a relação do homem com seus fantasmas, com seu 
impossível, com sua dor sem corpo, com sua carcaça da noite: uma vez o patológico 
posto fora de circuito, a sombria pertença do homem à loucura será a memória sem 
idade de um mal apagado em sua forma de doença, mas obstinando-se como desgra-
ça (FOUCAULT, 2000: 211). 

Essa idéia supõe inalterável a relação de uma cultura com aquilo mesmo que ela exor-

ciza, ainda que o demônio de hoje esteja sendo redesenhado, redefinido. Vender a 

alma ao capital, materializa-a, no circuito de trocas, como bem material. Não é no 

corpo, mas nos objetos que circulam, que vemos se desenhar o novo Mal. A violên-

cia animando o exercício do poder e o capital atravessando a definição de valores 

circunscrevem a nova lógica do controle. Longe de estabelecer um dentro-normal e 

um fora-patológico – característicos do confinamento da sociedade disciplinar –, os 

objetos articulam uma forma de docilização e alienação que justificam a circulação 

rápida e o fim da “satisfação a qualquer preço”. Trata-se do controle da alienação a 
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céu aberto, transnacional. A alienação mental que caracteriza a loucura soa ingê-

nua, pura, nesse novo contexto. Seu tratamento implica antes em retomar sua capa-

cidade de troca, reduzida pela “doença mental” a permanecer fora do enredo, que em 

confiná-la, anulando-a.

Agenciado por essa nova forma de controle e orientado pelo imperativo do consumo, 

o mundo gira com velocidade. E é preciso não se demorar muito para poder acom-

panhar sua nova rotação. “O homem da disciplina era um produtor descontínuo de 

energia, mas o homem do controle é antes ondulatório, funcionando em órbita, num 

feixe contínuo” (DELEUZE, 1990/1992: 223). No lugar do confinamento, o controle 

dos corpos livres; ao salário por mérito, a formação permanente; à assinatura, a se-

nha; às alavancas e roldanas, a rede e o computador. Enquanto nas sociedades de 

disciplinas não se parava de recomeçar, nas sociedades de controle nunca se termina 

nada. Até mesmo o controle é de curto prazo e de rotação rápida: o homem deixa de 

ser confinado e se torna endividado.

Deleuze (1990/1992) não nos deixa dúvidas ao apontar a crise do moderno e a trans-

formação discursiva que acompanha as mudanças históricas na contemporaneidade. 

Especialmente quanto aos hospitais, o programa implica em não termos mais nem 

médicos nem doentes. “Substitui o corpo individual ou numérico pela cifra de uma 

matéria “dividual” a ser controlada” (DELEUZE, 1990/1992: 225). Estamos na era dos 

sistemas dos riscos, dos comitês de ética, da quantificação dos resultados e da efi-

cácia. Quanto às prisões, ele fala da busca por penas “substitutivas” para a pequena 

delinquência e do controle eletrônico da liberdade. Novas tecnologias que operam 

prescindindo da estrutura do confinamento.

A loucura comparece nesse cenário como mais uma cifra a ser controlada dentro dos 

sistemas de custos. Não provoca estranheza, dada a fauna diversificada de subjeti-

vidades atípicas com as quais convive. Sua presença é antes a que faz par com a de 

outras minorias na cultura que a da alteridade. Diante da heterogeneidade de formas 

de ser e da suspeita da razão, cabe aos sistemas de controle reduzir custos e aumen-

tar a circulação do capital. A experiência de si se perde na exposição permanente da 

intimidade pela mídia. Perdemos a fronteira entre o público e o privado. O hedonismo 

curto-circuita a relação com o outro, reduzido à objeto de uso pessoal. A dimensão 

da alteridade é reduzida e quase desaparece, cedendo lugar à proliferação de objetos 

e formas de satisfação na tirania da felicidade a qualquer preço. O reconhecimento 

do valor do Humano e o amparo da Razão perdem seu charme e suas garantias para 

o auto-centramento narcísico. Nesse cenário, a loucura perde sua dimensão de obra.

1.5  O singular como direção ou anseio de captura? Uma apo-

ria do contemporâneo

Nessa nova ordem mundial, a loucura entra no circuito do controle de qualidade, tor-

na-se produto e é redesenhada pela mídia. Sua presença na cultura se esfacela e sua 

unidade hermenêutica se esvai. Como mais uma diferença na cultura ou mais uma 

cifra nos planos públicos, a loucura convive com a proliferação das heterogeneidades 

subjetivas, deixando-se enredar, como ausência de obra, nos novos modelos de cap-

tura a céu aberto. Com sua linguagem típica e sua fenomenologia própria, reduz-se 

a um diagnóstico que condiciona um tratamento ou torna-se emblema de uma luta 

perene contra a desigualdade, seja de que ordem for. Mais do que demarcar um pro-

cesso de dessubjetivação em prol de discursos vigorosos, porém alienantes – sejam 

eles advindos do campo da medicina ou da política –, trata-se de perguntarmo-nos, 

hoje, pela loucura com letra minúscula, pelo que a humaniza. 

O que é a experiência da loucura para cada sujeito por ela condicionado? Resgatar 

o sujeito na voz que sobre ele se deita, numa modalidade discursiva que sugere o 

alcance da verdade e da universalidade, implica em buscar a novidade e o ineditis-

mo daquela experiência humana, afetiva, histórica e inconsciente única. Implica em 

localizar o campo simbólico que constitui a alteridade naquele caso, subvertendo os 

vetores: sujeito > universal; Loucura > Razão.

Na ausência de uma direção unívoca de interpretação da experiência da Loucura com 

“L” maiúsculo, ela se permite se dar a conhecer na singularidade de cada apreensão 

subjetiva na qual se manifesta. Nesse sentido, nem mesmo o texto legislativo pode 

lhe conferir uma universalidade, pois, contextualizada, ela pode se fazer exceção e 

não ensejar periculosidade. Ela pode comparecer no texto jurídico sob nova forma de 

ocupação, interpretada a cada caso, diante de um novo fato jurídico.
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Ou será que, com esse discurso da singularidade, não estaríamos exatamente rendi-

dos à nova captura que a sociedade de controle forja. Perseguindo até mesmo a ma-

nifestação mais íntima de um sujeito, não estaríamos a capturar a liberdade que lhe 

resta? Não seria essa uma aporia do mundo contemporâneo: damos voz aos loucos 

para que, em sua manifestação mais íntima e autêntica, eles estejam subjetivamente 

sob controle e não ameacem a rotina do capital? Como resistir a essa nova forma de 

docilização?...

2. NOTAS EXPLICATIVAS

(i) O primeiro é a interdição ou a palavra proibida, ou seja, não se pode tudo dizer, 

nem em qualquer lugar, nem por qualquer um. A terceira categoria consiste na opo-

sição entre verdadeiro e falso, contida na vontade de verdade.
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1. INTRODUÇÃO

A analítica do poder juntamente com o desenvolvimento do biopoder, deu visibi-

lidade à tese de que o conhecimento científico é posto à disposição do poder para 

mensurar e controlar indivíduos e coletividades. A partir da noção de individuo dis-

ciplinado, controlado pelas biopolíticas; pode-se verificar a intervenção do poder 

sobre o corpo e a vida. Uma característica da disciplina, como já vimos, é fabricar 

indivíduos. Isso corresponde a impor a cada um uma individualidade. O que está em 

correspondência também é o fato de que essa identidade é, ao mesmo tempo, efeito e 

instrumento do poder.  O resultado desses efeitos e das técnicas de controle incidem 

num assujeitamento. O sujeito está submetido à norma, encontra-se condicionado a 

ver e conduzir sua vida pelos parâmetros habilmente construídos sem a sua partici-

pação. Em outras palavras, conduz sua existência baseada em proposições definidas 

e defendidas pelo poder controlador. A lógica do assujeitamento pode ser percebida 

nos interesses perversos do capitalismo. Os mecanismos de sujeição são acionados 

cada vez que os desejos são estimulados e na seqüência manipulados. A estimulação 

dos desejos, ou seja, a utilização de tal estímulo enquanto técnica ocasiona a pro-

dução de subjetividades, que ilusoriamente tem na realização desses desejos uma 

prática de liberdade. O que acontece na verdade é o exercício de um tipo de governo 

que sujeita os indivíduos através da realização de seus desejos.

Diferentemente dessa idéia de individualidade, para Foucault, a singularidade nasce 

a partir de uma relação consigo, ou o mesmo que o sujeito ocupar-se com o cuidado 

de si.  Esse passo ou novo agenciamento nós podemos denominar como um processo 

de traição com os elementos fundantes historicamente do sujeito subjetivado. Daí 

a idéia em fazer da vida uma estilística da existência, subvertendo os princípios do 

direito e das ciências psi e seus processos empobrecidos de aprendizagem que se 

instauram desde a infância.

Abrir-se para a pluralidade de olhares numa discussão em torno da subjetividade 

que se faz como puro devir, significa não acreditar mais na busca por uma lingua-

gem onipotente: do direito, do dever, da produtividade, da felicidade. Esse exercício 

de autonomia faz com que busquemos outras paisagens e certamente, novos modos 

para o “tornar-se”. O que nos levaria a acreditar que a descodificação do sujeito no 
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discurso epistemológico, muito mais que indicações conceituais ou metodológicas, 

pode se tornar em procedimentos éticos.

Se pensarmos a oportunidade de uma interação intensa entre direito e sociedade, 

diferentemente da intensa inserção própria de suas tecnologias de sujeição e con-

trole, isso nos levaria a pensar as relações ou o tecido social enquanto uma situação-

problema que não pode ficar somente no âmbito de uma mera pesquisa teórica para 

se detectar quantitativamente pressupostos que agem no interior das situações vivi-

das. E é seguindo essa linha de pensamento, às vezes, quebradiça, que a discussão se 

faz mais ética e política do que propriamente epistemológica, indicando que todos 

nós participamos, mesmo que em diferentes territórios do jogo de forças envolvendo 

o direito, a produção de verdade, o exercício do poder e seus efeitos. E aceitar essa 

condição do direito enquanto campo dizível de saber, enquanto produção social das 

práticas impulsiona o rompimento com os canais subjetivantes de uma sociedade 

disciplinar e de controle para a conquista de uma nova ética: tornar-se a si mesmo, 

e tal postura é interpretada no cotidiano das instâncias sociais como transgressão, 

rebeldia, insanidade, desvio, doença, diferença, excentricidade, loucura. 

1.1. A ética do discurso

Essa ética que busca no interior do discurso deixa entrar em cena as diferentes in-

tensidades, intenções, vontades e desejos, assumindo e aceitando a condição de for-

ça que está impresso internamente no jogo das relações, jogo por sinal, agonístico, 

que envolve uma tensão coletiva entre uma comunidade e todo o aparato jurídico-

institucional. Tal ética significa a presença inexorável de uma lógica do acaso: forças 

que se afetam mutuamente, e que proporcionam na relação com o outro/alteridade 

um estado de crise. Mas que longe de se tornar um caráter negativo, este estado de 

crise/conflito, exige a dissolução de uma realidade social determinista e suas for-

mulações históricas universalistas, para que outras subjetividades se reterritoria-

lizem numa nova composição de afetos, afinal, estamos tratando de subjetividades 

desejantes e por que não dizermos, singulares.

Foucault se aproxima dos conceitos existentes neste texto, porque delineia a sua 

trajetória epistemológica na decomposição do sujeito como produto de uma extra-

tificação que se consolida como zonas concretas de subjetivação: a funcionalidade 

inegável existente dentro dos aparatos visíveis e invisíveis, que possuem forma e 

produzem conteúdo. É nesse movimento que as verdades são produzidas, é esse o 

lugar da produção discursiva. Não se trata somente de decifração, mas de aceitação e 

conseqüentemente de assujeitamento, de estar à disposição, de permitir o governa-

mento. O sujeito procede à enunciação de si permitindo a intervenção do poder sobre 

si, mediante os jogos de verdade, assim é moldado o sujeito sujeitado.  O indivíduo 

fará uso da produção discursiva sobre si na condução de sua vida, no seu modo de 

viver. Absorve como verdade a codificação feita pelo outro e deixa guiar por ela.  

No caminho oposto, em Foucault podemos observar que há uma preocupação em 

torno da constituição de uma subjetividade ética e singular que não foi normatiza-

da pelos códigos disciplinares internos nas instituições e que não sofreu uma dobra 

de subjetivação. A principal característica dessa resistência à dobra investida pelo 

poder institucional, é ter a si próprio como instância maior de referência resistente, 

sem deixar que sua vida seja moldada pelos rumos de uma sociedade dominadora, 

totalizante e disciplinada que a todo custo insistem em penetrar em nossas vidas, 

nos circulando, se insinuando e se intensificando em nossa carne ou nos emaranha-

dos de nossa imaginação. A característica de assujeitamento se aproxima da noção 

de menoridade. Kant, respondendo à pergunta Que é esclarecimento, denunciou o 

estado de menoridade no qual se encontrava o homem de seu tempo, estado este 

estabelecido por sua própria conta.

A menoridade é a incapacidade de fazer uso de seu próprio entendimento sem a di-
reção de outro indivíduo. O homem é o próprio culpado dessa menoridade se a causa 
dela não se encontra na falta de decisão e coragem de servir-se de si mesmo sem a 
direção de outrem. Sapere aude! Tem coragem de fazer uso de teu próprio entendi-
mento, tal é o lema do esclarecimento. A preguiça e a covardia são causas pelas quais 
uma tão grande parte dos homens, depois que a natureza de há muito os libertou 
de uma direção estranha (naturaliter maiorennes), continuem no entanto de bom 
grado menores durante toda vida. São também as causas que explicam por que é 
tão fácil que os outros se constituam em tutores deles. È tão cômodo ser menor. Se 
tenho um livro que faz as vezes de meu entendimento, um diretor espiritual que por 
mim tem consciência, um médico que por mim decide a respeito de minha dieta, etc, 
então não preciso esforçar-me eu mesmo. (KANT, 2005:63-64).
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1.2 Kant e a visão de menoridade

A atualidade das palavras de Kant pode ser notada mesmo sem muito esforço. A te-

mática por ele levantada é hoje presentificada. Menoridade diz respeito a um agir 

se orientar-se pela razão, a não autonomia. Essa menoridade é percebida quando 

nosso comportamento depende da orientação de outrem. Delegamos aos outros a 

responsabilidade de decisão, e é justamente na comodidade de que alguém decida 

por nós que reside o perigo. Retomando o texto kantiano, Foucault escreve O Que são 

as Luzes (FOUCAULT, 2005:351). Por admirar Kant dialoga com ele e avança fazendo 

críticas.  Nesse texto o pensador francês considera ser preciso interrogar sobre o que 

somos e sobre fazer uma análise dos limites impostos ao indivíduo e vislumbra uma 

possibilidade de ultrapassagem dessas fronteiras. Para Foucault, a denúncia feita 

por Kant coloca-nos frente à comodidade de deixar nossa vida ser guiada por outros. 

É mais fácil ser como os outros, assim ninguém nos perturba, já que não oferecemos 

perigo à ordenação instituída. Sentirmo-nos enquadrados nessa ordem pode parecer 

a melhor escolha para quem deseja perpetuar a dinâmica do assujeitamento, para 

aqueles que designam a função de pensar a própria vida aos outros. A decisão de 

como pensar e proceder cabe a outro, assim não assumimos a responsabilidade pelos 

erros; não teremos que nos indispor com a ordenação; não será preciso pensar a res-

peito de nossas ações, agiremos de acordo com a direção de outros. Como disse Kant 

“outros se encarregarão em meu lugar dos negócios desagradáveis” (Kant, 2005: 64). 

A facilitação da vida afasta de nós a infâmia, não haverá confronto. Segue-se poten-

cializando a preguiça e a covardia.

Seguindo a opção pela menoridade nossa compreensão do mundo e de nós mesmos, 

nossas interpretações, aquilo que almejamos e conseqüentemente o que alcança-

remos estará em conformidade com o desejo de outros. Não teremos condição de 

perceber que poderia ser diferente. Dentre as idéias apresentadas no texto kantiano, 

a que mais assusta é que a condição de não esclarecido, a menoridade, é culpa do 

próprio homem. Tal afirmação coloca cada um diante de uma dívida para consigo 

mesmo, visto que não é a falta de entendimento a principal constatação, mas sim a 

falta de decisão e coragem de acreditar em si e deixar guiar-se por si mesmo. Andar 

sozinho pode ser perigoso, ou se desvencilha dessa supervisão ou o temor nos impe-

dirá de tentar. Ser audacioso é uma atitude volitiva. Sirva-se de si mesmo! Afaste-

se da preguiça e da covardia! Insistir em legitimar o modo de vida oferecido pelos 

outros em nada auxiliará o alcance da maioridade. Não conceder o direito do livre 

pensamento aos ‘especialistas’, aos instituídos como capacitados, ou melhor, não 

permitir que se constituam para si tutores. Tem coragem! Esse parece ser o primeiro 

passo em direção ao esclarecimento. Disposição e coragem em oposição à preguiça e 

à covardia. Nesse pequeno texto de Kant, encontramos ainda apontamentos sobre o 

uso público e privado da razão (i). 

Quando Kant fala de dever, quer dizer que é dever moral agir de acordo com a razão, 

é, portanto um imperativo. Dever é direito, quando nos afastamos desse imperativo 

nos distanciamos da razão. A razão em seu uso público é livre, deve-se manifestar 

as opiniões e críticas. A liberdade está aqui identificada, para efetivação do escla-

recimento nenhum aspecto suplanta o exercício de liberdade.  Em seu uso privado 

é submissa, mas não tola. Não se trata de uma obediência irrefletida, a proposta é a 

adaptação da razão às circunstâncias e situações que se apresentem. Enquanto mem-

bro da humanidade racional, sem considerar-se parte de uma máquina há que se 

considerar o livre uso da razão. Se no uso privado da razão esbarramos na obediên-

cia, no uso público gozamos de liberdade para expressarmos e pensarmos livremen-

te. Alcançada a autonomia é possível finalmente fazer uso do próprio entendimento, 

abandonando a culpa pela condição de menoridade. Fugir à maioridade, dar lugar 

à covardia, no dizer de Kant, significa “ferir os sagrados direitos da humanidade”.

Tendo como pano de fundo seu presente histórico, Kant afirma que não se vive ainda 

uma época esclarecida, mas numa época de esclarecimento. Partindo dessa perspec-

tiva, Foucault analisando o texto kantiano, percebe a modernidade mais como uma 

atitude, como uma tarefa, um ethos. Não se trata, portanto, unicamente de um pe-

ríodo histórico (ii). 

1.3. Foucault e modernidade

O êthos filosófico, que é tomado nessa atitude de modernidade coloca as institui-

ções, as práticas sociais e tudo mais que circunda a sociedade sob um olhar crítico 

permanente. Na perspectiva foucaultiana, aquele que se comover com a incitação 

da atitude de modernidade, aquele que se deixar envolver por ela, estaria menos 

propenso a aceitar as imposições políticas, étnicas, religiosa, social. Teria condições 
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de armar-se contra as manipulações do sistema, a partir da disposição para fazer uso 

de seu próprio entendimento. Voltar-se para si, dobrar-se sobre si mesmo, fugir da 

tutela de outrem, tal realização subjetiva recai sobre a construção de uma vida ética. 

A atitude de modernidade poderia ter como base a petição pela invenção de si.  Dian-

te disso, não nos parece negligente dizer que a atitude de modernidade e a estética 

da existência comungam do princípio de uma constituição do sujeito por si, de uma 

elaboração de si por si mesmo.

O que mais chama a atenção é que Foucault, já na parte final de sua obra, depois de 

elaborar toda uma analítica acerca da “nossa constituição”, nos tenta mostrar um 

problematização sobre a existência, nos ajudando a escapar não das redes ou dia-

gramas sociais, mas das relações de poder visíveis da sociedade moderna. Àquelas 

mesmas que se propuseram emancipar o homem. E Foucault faz isso colocando no 

discurso da estética da existência uma preocupação ético-política. Tomemos como 

exemplo o próprio Foucault. Antes de nos falar sobre uma constituição estética, Fou-

cault silenciou-se por longos oito anos, entre a publicação do primeiro volume de 

História da Sexualidade: A vontade de Saber (1976) e os volumes seguintes, O Uso 

dos prazeres e o Cuidado de si (1984). Esse período de certa maneira visualiza um 

deslocamento em seu pensamento, indo das discussões a respeito do poder, até uma 

ética como problema de uma estilística de vida e como condição de uma constituição 

de si mesmo: demarcar mais sistematicamente a questão ética, associando-a com a 

urgência em pensarmos sobre a constituição de novas possibilidades de vida.

Foucault acreditava na constituição de uma subjetividade ético-estética, onde o in-

divíduo tinha a capacidade de afirmação e decisão, numa espécie de técnica de dis-

tanciamento das máquinas produtores de modelos e de verdades, ou como nos diz 

Ortega, “uma política espiritual, uma revolução da alma” (ORTEGA, 1999:24). Con-

traponto de uma existência fechada e individualista, a constituição de si em Fou-

cault, espelhada no mundo antigo, é o efeito de práticas sociais que se pretendem 

num novo significado: na amizade como força subjetivante e como catalisador de 

outras formas de vida na criação de espaços diferenciados e que traz à luz uma nova 

subjetividade ético-política: descoberta pela atenção às relações experimentadas 

numa coletividade heterogênea.

A partir de Foucault, o sujeito é levado ao seu limite na sociedade moderna, na in-

tenção de destituí-lo da imagem cristalizada no campo social (imagem do consti-

tuinte) e que tem uma necessidade desesperada pela segurança, conservação, cos-

tumes, leis, atitudes morais. Todas elas impressas na figura de um sujeito, impedindo 

a oportunidade para que a própria vida e seus acasos recortem o domínio do institu-

ído.  Nessa direção, Foucault estabelece uma critica à psicologia e todas as demais 

“ciências psi”. Juntamente com o direito, as ciências psi contribuem para o estabe-

lecimento de condutas. Não podemos jamais esquecer que a Psicologia no século XIX 

segue as mesmas diretrizes das ciências da natureza. E o homem nada mais é do que 

o prolongamento das leis que regem os fenômenos naturais, isso significa: relações 

quantitativas, elaboração de leis enquanto função matemática, colocação de hipóte-

ses explicativas. Tudo indicando um enorme esforço da Psicologia para aplicar uma 

metodologia que se assemelhava com as ciências da natureza: verificação experi-

mental, fidelidade objetiva, dado que a realidade humana não era outra coisa senão 

um espelho da objetividade natural. Mas algo ocorre de tal maneira que a Psicologia 

sofre transformações, mudanças, renovação. O homem consegue um status parti-

cular. Torna-se uma preocupação tão especifica que o afasta da ordem da natureza. 

Sendo assim, a Psicologia passa a buscar novos princípios, rompendo com as antigas 

práticas que tentavam explicar as condutas via processo descritivo das ciências na-

turais. A tarefa da psicologia enquanto renovação radical para se instituir enquanto 

ciência do homem ainda esta em aberto. Basta vermos os diálogos que a Psicologia 

nos últimos cem anos vem fazendo: educação, sistemas organizacionais, medicina. 

Psicologia genética enquanto pedagogia possível, psicopatologia contribuindo para 

a pratica psiquiátrica, etc. 

1.4. A psicologia enquanto discurso e forma cultural

Segundo Foucault, com a Psicologia, deparamos-nos com enunciados múltiplos, e 

que somos o efeito desses enunciados. Mas desde já ressaltamos esses enunciados 

em nada de assemelham a uma mera produção ideológica, mas, numa combinação 

que atinge diretamente nossos corpos, nossa vida, ou seja, constituem signos e re-

gimes. A partir dos enunciados de interdição e exclusão, a psicologia constrói uma 

rede de “significados”: preocupação com o que é dito, como é dito e por que é dito. 

Como exemplo disso, Foucault chama a atenção para um discurso que se apresenta 
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hoje, mas que merece um cuidado: que a palavra do louco não se encontra mais se-

parada, não esta do outro lado, que não é mais nula dada à quantidade de saberes 

e instituições que existem com todo seu aparato de decifração da palavra. Obvia-

mente, Foucault fala da psicanálise e também dos médicos psiquiatras. Ou seja, a 

separação ainda existe, por outros meios, mas ainda notamos seus efeitos. Mesmo 

que a idéia, tanto do psicanalista ou dos médicos, seja de escutar, de silenciar-se 

pela razão, ainda assim, esse silêncio esta carregado de poderes. É necessário ainda 

o silêncio da razão para curar os monstros. Para Foucault, a psicologia é pensada en-

quanto discurso e forma cultural de uma época. Não é um mero comentário a respeito 

da psique humana, muito mais que isso, a psicologia introduz um conjunto de mé-

todos, proposições consideradas verdadeiras, jogo de regras e definições. O discurso 

só pertence a uma disciplina porque apresenta métodos e proposições novas, como 

fazem as ciências “psi”.  A disciplina “psicologia” então se transforma no principio de 

controle da produção do discurso. O sujeito fundante (o psicólogo) permite a consti-

tuição da realidade do discurso. Funda horizontes de significação. Foucault chamará 

isso de cumplicidade com o perverso sob a forma de vontade de verdade.

O sujeito fundado (o paciente, no caso) é o efeito material do discurso. A “coisa” que 

pode ser dita porque ele pode ser conhecido. Mas, não podemos deixar de ressaltar 

que, para Foucault, a existência do discurso só é possível a partir do sujeito fundan-

te/original. Aquilo que ficou conhecido desde o século XVII como “consciência de 

si”. O discurso sempre é dependente da ordem do significante. É o significante quem 

diz o que eu sou, como devo ser, qual deve ser a minha conduta. E muitas vezes, 

todo o discurso do significante é movido por um sentimento moral: de bem e mal. De 

certo e errado. Novamente, nos deparamos com a proximidade da psicologia com a 

religião, ou do psicólogo com o pastor. Porque buscamos tanto um reconhecimen-

to? Porque buscamos tanto alguém que diga ou fale por nós e para nós? Porque eu 

preciso de uma consciência acima de mim (do significante) para dizer quem eu sou 

ou como devo viver? – É o discurso medido enquanto pretensão cientifica: discurso 

médico, psiquiátrico, discurso sociológico e psicológico. Estamos falando do século 

XIX e do papel, por exemplo, das ciências PSI enquanto produção da materialidade: 

o criminoso, o prisioneiro, o louco, o perverso, o monstro, o doente mental.

O desejo de inventar uma nova ética e estética surge de um espírito livre que nasce 

no instante da ação de “singularizar-se”, liberando novas forças e potência afetiva 

para a aceitação dia após dia de rupturas epistemológicas, onde uma verdade exclu-

dente que se alimenta do dogmatismo dos conceitos filosóficos perderá o seu status 

de controladora da complexidade do real. Lidar e afirmar as diferenças é assumir a 

sua complexidade, seu jogo descontínuo e suas relações de força, agindo sempre no 

limite possível das fronteiras de uma constituição individual e também coletiva, num 

eterno criar-se, dissolvendo qualquer possibilidade da harmonia regulada por con-

venções ou por controles. Foucault propõe que recusemos o que somos. O imperati-

vo seria: Recuse ser o que você se tornou; promova um novo (s) estilo (s) de vida; 

nova (s) forma (s) de subjetividade. Trata-se da elaboração de formas de vida livres 

e autônomas.   

1.5. Foucault e a estética da existência

Quando Foucault nos fala de uma estética da existência, acredito que podemos cha-

mar esse momento de uma desdobra aos dispositivos subjetivadores do direito e das 

ciências psi. Primeiramente, Foucault nos mostra como os discursos são produzidos 

na sociedade moderna em função de jogos de verdade que se estabelecem em forma 

de saberes enunciados (1ª. Fase do autor). Posteriormente, ele procura caracterizar a 

sociedade moderna como disciplinar, que separa, confina e divide seus componentes 

para fazê-los úteis, dóceis e produtivos. Por esse viés, ele procurou identificar através 

de uma analítica do binômio: saber/poder as estratégias de subjetivação. É sabido 

que a grande questão foucaultiana é o sujeito. A sua atenção é direcionada para se 

pensar a constituição do sujeito por práticas subjetivantes. (2ª. Fase do autor) (iii). 

Mas esse sujeito objetivado e disciplinado para Foucault precisa encontrar um sen-

tido para além de sua morte. E esse sentido Foucault vai buscar com a ajuda de uma 

ética estóica (iv) da relação consigo, não como autoconsciência, mas do contrário, 

de um que se forma mediante práticas de si – que em Foucault podemos chamar de 

uma ontologia: resistência construtiva de um sujeito ativo numa atividade des-sub-

jetivante (v).

O projeto foucaultiano de uma estética da existência inscreve-se numa dimensão 

política, o que proporciona uma atenção à autonomia nas formas de expressão da 
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coletividade. Mesmo percorrendo o discurso da constituição de si, que inicialmente 

é de caráter molecular, não se pode perder de vista que toda ação é endereçada para 

uma vida que se expressa e se anuncia como portadora de uma força coletiva. Aden-

tramos no problema da liberdade em Foucault que é muito maior que a mera relação 

do binômio: direito x dever ou normal x anormal. Já que falamos de formas de vida 

livres e autônomas, a questão da liberdade é um fator que não pode ser por nós negli-

genciado, visto que, é precisamente nesse campo que a estética da existência fincará 

suas bases. É pela condição de liberdade que o homem escolherá seu modo de agir; é 

por e através dela que poderá recusar as práticas que lhe são oferecidas; é por ela que 

constituir-se-á como autônomo.

Pensar a questão da liberdade em Foucault nos remete às relações de poder. Isto 

porque concebendo o poder como rede, negando-o como sendo uma coisa que uns 

possuem em detrimento de outros, afirmando as múltiplas possibilidades de seu 

exercício apresenta-se também a flexibilidade nas posições de exercício desse po-

der microfísico. Os feixes de relações de poder, a instabilidade posicional permite 

que uma relação de poder se ligue a outra, ou que ocasiona a geração de uma outra 

relação de poder, que desembocaria em mais uma relação e assim, tal movimento se 

perpetuaria numa animação imprevisível. Liberdade, portanto, não é estar fora do 

alcance do poder. Liberdade, na perspectiva foucaultiana, não seria um produto à 

disposição numa prateleira. Lembremos que o poder se exerce ali mesmo onde há 

sujeitos livres. Há que se lembrar também que onde há um foco, um exercício de 

poder, uma estratégia a ser efetivada, há também a possibilidade de resistência. A 

rede de poder está em permanente exercício, justamente por isso haverá também as 

fissuras por onde a liberdade poderá ser exercida. O trabalho consistirá em encontrar 

os espaços onde a liberdade poderá ser experimentada. Aqui podemos perceber que 

nossa preocupação com a atualidade precisa ser uma constante, pois devemos estar 

atentos a nós mesmos, ao jogo em si, para conseguir identificar as táticas utilizadas 

na tentativa de nos subjetivar, de tentar nos conduzir, de tentar nos persuadir a agir 

em conformidade com os interesses do sistema.

Implicar a ética foucaultiana com a liberdade, o poder e o direito, nos incita uma 

reflexão à urgência em problematizarmos os constructos discursivos enquanto dis-

positivos subjetivantes, na medida em que eles dizem respeito à produção de  sub-

jetividades. O convite para um exercício de um devir ético-estético a partir de Fou-

cault, nos estimula à produção de novas possibilidades de vida. Estimula o múltiplo 

e o exercício do pensamento para a não aceitação dos limites impostos pela relação 

imposta pelo direito e pela psicologia (juntamente com seus desdobramentos epis-

temológicos). Esse olhar para “o fora” das regras do direito e da norma desafia tal 

espaço a recompor suas organizações internas em função da noção de “estética da 

existência”, pois esta, não possui mais uma raiz fincada no território da ignorância 

e do medo produzidos pelas máquinas de individuação, mas, pelo contrário, o que 

estará em jogo será sempre a idéia de liberdade, autonomia e cuidado de si. 

A prática da liberdade tem ligação com o que vem de fora, com o que ainda não está 

prescrito, não está imposto. O ‘fora’ é esse novo modo de agir, algo que ainda não foi 

capturado pelas redes do poder. E o que se cria pode ser um instante mesmo, como 

disse Deleuze. O que importa é o confronto que pode nos tornar infames. Dissolver 

a identidade, buscar a não conformidade, conquistar novas subjetividades (vi). As 

dimensões de ‘fora’ e ‘dentro’ devem ser consideradas nesse processo de construção. 

Valorizar o presente, o ‘fora’ aqui como possível, o lugar onde a luta será travada. No 

solo da própria existência haverá sempre uma batalha acontecendo. O sujeito, se-

gundo o considera Foucault, é um sujeito histórico. Diante dessa consideração, cabe 

inferir que estamos submetidos a condicionantes históricos. Condicionantes estes 

responsáveis pelas classificações do sujeito como louco, como criminoso, como dócil 

e útil, como aquele que tomou sua sexualidade enquanto elemento de sua identida-

de, enfim mensurando o sujeito a partir de muitos aspectos. Todo esse trabalho de 

diagnosticar o porquê somos o que somos tem no fundo o desejo de, a partir dessas 

problematizações, entender um pouco mais sobre a constituição do sujeito.

Deparamo-nos com uma pergunta radical e de caráter ontológico: quais as condições 

de possibilidade de afirmarmos a singularidade e que não carece ser mapeado pe-

los saberes instituídos hoje em dia? Novamente a exigência para re-conceituarmos 

em Foucault as noções de liberdade, direito e norma. Falamos da possibilidade de 

inventarmos a nós mesmos para uma vida bela. Não esqueçamos, porém, que essa 

criação se dará na tensão entre nossas necessidades e características individuais e a 

exigência à conformidade social dadas as regras estabelecidas pelo poder e pelo sa-

ber. Dito de outra forma precisaremos romper com a linha estendida que nos limita. 
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Se o poder funciona como uma rede de dispositivos, mecanismos e dele não podemos 

escapar, a luta, a resistência ocorrerá ali mesmo onde o poder se exerce. Uma vez que 

onde há poder há também resistência o que nos cabe, enquanto construtores é en-

contrar os pontos móveis, para assim furar o bloqueio, cortar a linha e ultrapassá-la 

. Pensar a atualidade para nela empreender uma luta permanente buscando a produ-

ção de diferenças e descontinuidades.  Experimentar a resistência. Essa parece ser a 

tarefa que nos é colocada: Fazer a experiência de nós mesmos, praticar a liberdade, 

revolucionar.

A liberdade é da ordem da experiência, da invenção. O sujeito toma a si como espaço 

dessa experiência, e é em si mesmo que poderá prová-la. Todavia não se poderá bus-

car o fim da dominação, o cansaço do poder e sua desistência em subjetivar. Daí tam-

bém cabe nossa disposição em exercer nossa liberdade, disposição antes de pensar 

sobre o que é ser livre, sobre do que devemos nos livrar, sobre como é possível exercer 

tal liberdade. É voltando o olhar para a atualidade que podemos experimentar a sen-

sação de espanto.  Espanto com o que antes parecia natural e que agora é possível 

perceber como nossa vida está absorvida pelos mecanismos do poder, pelas táticas 

de controle. Colocando-se diante de nós a questão da escolha por uma vida bela, co-

loca-se também a ética como modo do individuo relacionar-se consigo mesmo. Isso 

corresponde a pensar a ética a partir do princípio de liberdade, de criação de si como 

obra de arte, entendendo a liberdade como processo complexo engendrado pela prá-

tica e atitude. Possibilidade somente se o indivíduo empreender uma reflexão acerca 

da própria existência. O cuidado de si é exercício filosófico. Resgatar o que motivou 

Foucault, a saber, a curiosidade, a obstinação de saber. Ter como exercício a ativida-

de filosófica, o trabalho crítico do pensamento sobre o próprio pensamento, e pensar 

de modo diferente, conduzir a vida de maneira distinta, driblar a constante petição 

de uniformização. Apreender a lição com os que encontravam-se em mundos onde 

a vida ética era facultativa, onde relação consigo e estratégias de poder estavam 

dissociados.

O problema das relações entre o sujeito e os jogos de verdade havia sido até então 
examinado por mim a partir seja de praticas coercitivas – como no caso da psiquia-
tria e do sistema penitenciário –, seja nas formas de jogos teóricos ou científicos 
– com a analise das riquezas, da linguagem e do ser vivo. Ora, em meus cursos no 
Collège de France, procurei considerá-lo através do que se pode chamar de uma pra-
tica de si, que é, acredito, um fenômeno bastante importante em nossas sociedades 

desde a era greco-romana, embora não tenha sido muito estudado. Essas práticas 
de si tiveram, nas civilizações grega e romana, uma importância e, sobretudo, uma 
autonomia muito maiores do que tiveram a seguir, quando foram até certo ponto in-
vestidas pelas instituições religiosas, pedagógicas ou do tipo médico e psiquiátrico. 
(FOUCAULT, M. 2004:264-265). 

A mudança de valores força a abertura de um caminho que coloca a educação en-

quanto necessidade de liberação das potencialidades da vida, isto é, da capacidade 

de pensar criticamente por si mesmo, num aprendizado daquilo que somente sirva 

para aumentar a atividade criativa e a sensibilidade, em sua autonomia epistemoló-

gica, ontológica e política. 

2. CONCLUSÃO

Em suma, procedendo como se os falsos caminhos, os erros, as ilusões, as paixões e as 

esperanças, possam conduzir a um único objetivo: enunciados que funcionem como 

uma construção, um cultivo de si permanente e para ousar participar eticamente 

e politicamente dessa prática, é preciso antes de qualquer coisa se tornar sensível 

aos pontos de ruptura, a uma “revolução molecular” em seus diferenciados meios 

de sociabilidade; e criar condições para que tal prática se afirme é necessária acima 

de tudo, uma tarefa educativa. Um tipo de atenção aos burburinhos do mundo. E 

esse som não pode ser objeto das ciências humanas. Falo aqui de um cotidiano, falo 

de pequenos movimentos que perpassam a vida, nossa e das outras pessoas. Movi-

mentos secretos, indizíveis, invisíveis e tão belos e medonhos. É nesse burburinho 

dos pequenos movimentos que podemos efetivamente desconstituir o que somos em 

função de novas formas de vida.
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3. NOTAS EXPLICATIVAS

(i) Denomino uso privado aquele que o sábio pode fazer de sua razão em um certo 

cargo público ou função a ele confiado. Ora, para muitas profissões que se exercem 

no interesse da comunidade, é necessário um certo mecanismo, em virtude do qual 

alguns membros da comunidade devem comportar-se de modo exclusivamente pas-

sivo para serem conduzidos pelo governo, mediante uma unanimidade artificial, 

para finalidades públicas, ou pelo menos devem ser contidos para não destruir essa 

finalidade. [...] O cidadão não pode se recusar a efetuar o pagamento dos impostos 

que sobre ele recaem; até mesmo a desaprovação impertinente dessas obrigações, se 

devem ser pagas por ele, pode ser castigada como um escândalo (que poderia causar 

uma desobediência geral). Exatamente apesar disso, não age contrariamente ao de-

ver de um cidadão se, como homem instruído, expõe publicamente suas idéias conta 

a inconveniência ou a injustiça dessas imposições. Do mesmo modo também o sacer-

dote está obrigado a fazer seu sermão aos discípulos do catecismo ou à comunidade, 

de conformidade com o credo da Igreja a serve, pois foi admitido com esta condição. 

Mas, enquanto sábio tem completa liberdade, e até mesmo o dever, de dar conheci-

mento ao público de todas as suas idéias, cuidadosamente examinadas e bem inten-

cionadas, sobre o que de errôneo naquele credo, e expor suas propostas no sentido 

da melhor instituição da essência da religião e da Igreja. (KANT, I. 2005, p. 66) 

(ii) Referindo-me ao texto de Kant, pergunto-me se não podemos encarar a moderni-

dade mais como uma atitude do que como um período da história. Por atitude, quero 

dizer um modo de relação que concerne à atualidade; uma escolha voluntária que é 

feita por alguns; enfim, uma maneira de pensar e de sentir, uma maneira também de 

agir e de se conduzir que, tudo ao mesmo tempo marca uma pertinência e se apresen-

ta como uma tarefa. Um pouco, sem dúvida, como aquilo que os gregos chamavam 

de êthos. Conseqüentemente, mais do que querer distinguir o “período moderno” 

das épocas “pré” ou “pós-modernas”, desde que se formou, pôs-se em luta com as 

atitudes de contramodernidade (FOUCAULT, 2000:341-342). 

(iii) Em 1979, Foucault demarca seus trabalhos prévios, nos quais se analisavam di-

versas    experiências (loucura, morte, criminalidade, sexualidade), em relação a 

uma tecnologia de poder e sua problemática atual, a individualidade, ou a identi-

dade relativamente a um poder individualizante. Com isto, pode-se apreciar como 

o deslocamento para a subjetividade é conseqüência do deslocamento do poder. O 

deslocamento dentro do eixo do poder permite o deslocamento para o eixo do sujeito 

(ORTEGA, F.1999:42).

(iv) Segundo os estóicos, a liberdade se concretiza quando um corpo efetua sua 

potência ou suas qualidades e se mantêm impassível diante do que acontece. Em 

Platão, essas qualidades eram propriedades dos modelos. As Idéias – modelos em si – 

têm alguma coisa em primeiro lugar, elas possuem as qualidades em primeiro lugar. 

Os estóicos, diversamente afirmam que essas qualidades são potências primeiras e li-

vres, que estão em nosso próprio corpo – forças desprovidas de modelo ou de pai; são 

nossos próprios corpos, e não pertencem a nenhuma idéia ou modelo genérico. São 

qualidades microfísica e não metafísicas. Os estóicos fundam uma microfísica e uma 

ética em contraposição ao pensamento da metafísica, da representação e da moral.

(v) Em consonância com esta idéia, Foucault vê o homem como um animal de experi-

ência, pois no curso de sua história, o homem não cessou de se construir a si mesmo, 

ou seja, de trasladar continuamente o nível de sua subjetividade, de si constituir 

numa série infinita e múltipla de subjetividades diferentes que nunca alcançam um 

final nem nos colocam na presença de algo que pudesse ser o homem (FOUCAULT, M. 

1994: 75).

(vi) Problematizando nossa atualidade, Foucault propõe a realização de um diag-

nóstico que não se limita a mostrar o que somos, mas aponte para aquilo em que 

estamos nos tornando. Essa “história do presente” é capaz de distinguir as tênues 

linhas que separam o passado do presente e o presente da atualidade. Portanto, ela 

deve abrir o pensamento ao mostrar como aquilo que é poderia ser diferente. (RAGO, 

Margareth, 2002 :263). Não é possível cuidar de si sem se conhecer. O cuidado de si é 

certamente o conhecimento de si – este é o lado socrático-platônico -, mas é também 

o conhecimento de um certo número de regras de conduta ou de princípios que são 

simultaneamente verdades e prescrições. Cuidar de si é munir-se dessas verdades: 

nesse caso a ética se liga ao jogo da verdade. (FOUCAULT, 2003:269). 

(vii) [...] Qual é a nossa luz e qual é nossa “verdade” hoje?  Que poderes é preciso 

enfrentar e quais são as nossas possibilidades de resistência hoje, quando não po-

demos nos contentar em dizer que as velhas lutas não valem mais? E será, acima de 
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tudo, que não estamos assistindo, participando da “produção de uma nova subjeti-

vidade”? As mutações do capitalismo não encontram um “adversário” inesperado na 

lenta emergência de um novo Si como foco de resistência? Cada vez que há mutação 

social, não há um movimento de reconversão subjetiva, com suas ambigüidades, mas 

também seus potenciais? (DELEUZE, 1991:123).
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1. INTRODUÇÃO

“François de Sade, cinqüenta e três anos de idade, natural de Paris, homem de le-

tras... Altura de cinco pés e duas polegadas, olhos azul-claro, nariz de tamanho mé-

dio, boca pequena, queixo arredondado, rosto oval e cheio.” (SOLLERS, 2001: 102). 

Encontramos nesse fragmento a descrição de Sade em um registro de prisão – pos-

sível retrato para quem não deixou nenhum vestígio de sua imagem, diante da qual 

pudéssemos olhar de frente ou, quem sabe, de viés para aquele que um dia pretendeu 

ter o seu nome apagado e esquecido da história: “Meu corpo nada é, ele cairá onde 

o acaso quiser; aliás, minha ambição é desaparecer para sempre da memória dos ho-

mens.” (SADE apud SOLLERS, 2001: 102) Como encontramos nas disposições de úl-

tima vontade relacionadas em seu testamento, estaria Sade, como em boa parte de 

sua obra, lançando mão da fina ironia que lhe é peculiar? E, de forma paradoxal, após 

ter sido perseguido, preso, proibido, condenado e ter, espantosamente, escapado da 

guilhotina em plena Fase do Terror revolucionário, acabou por tornar-se um clássico, 

tal qual Racine, Ovídio, Zola, Petrarca ou Shakespeare. 

No entanto, deparamo-nos ainda em dicionários filosóficos recentes, como o Dicio-

nário de filosofia, de Simon Blackburn (2007), entre tantos verbetes, um que dá a se-

guinte definição de Sade: “Pornógrafo e louco francês. O seu niilismo, tal como a sua 

obsessão com a psicopatologia da luxúria violenta e desenfreada, renderam-lhe um 

papel simbólico notável no pensamento de autores como Foucault, o pensador fran-

cês Gilles Deleuze (1925-95) e outros, que se interessam pela questão do desejo se-

xual e da sua relação com o poder político. Ver também perversidade.” (BLACKBURN, 

2007: 303) Ora, associar Sade à pornografia, à loucura, à perversidade e conferir-

lhe um “papel simbólico”, ainda que arrematado por um “notável”, não acrescenta 

muito e só reafirma o pensamento do senso comum acerca de Sade, reiterando a sua 

exclusão. Paradoxalmente, talvez tenha sido essa exclusão que tenha “provocado” 

a obra sadiana, no sentido de ter dado causa a ela, feito-a deslanchar e, até mes-

mo, atravessar os séculos: “há um certo tipo de sistema de exclusão que perseguiu 

violentamente a entidade humana chamada Sade, e tudo o que é sexual: anomalia 

sexual, a monstruosidade sexual, em suma, perseguiu tudo o que está excluído por 

nossa cultura.” (FOUCAULT, 2006: 238) Por outro lado, Gabriel Giannattasio (2009), 

estudioso da obra do marquês, em um movimento inverso ao de Blackburn (2007), 
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assim define Sade: “Aristocrata de nascimento, dramaturgo, contista, novelista, filó-

sofo e literato, fez da libertinagem do corpo e do espírito a herança incômoda de sua 

existência.” (GIANNATTASIO, 2009)

“Filósofo do mal”, “apologista do crime”, “revolucionário fervoroso” “teólogo nega-

tivo”, “mártir do escândalo absoluto”, “masoquista mascarado”, “cristão mal disfar-

çado”, “eminência parda do romantismo”, “patriarca do decadentismo”, “anjo negro 

da modernidade”, sem dúvida, poucos nomes como este – Sade – ganharam tantas 

alcunhas e estigmas, chegando-se até mesmo à supressão desse vocábulo numa lín-

gua como a francesa: “afinal de contas a palavra sade [agradável, charmoso] também 

desapareceu, e ficou-nos o seu contrário, maussade [enfadonho, impertinente].” 

(SOLLERS, 2001: 102) E, não foi justamente a pecha da monotonia que recaiu sobre 

sua obra e a de impertinente, a que se depositou sobre sua vida, como uma crosta im-

permeável a qualquer intempérie e “que produziu a ‘lenda Sade’, divulgada no nosso 

século sob o pretexto científico que traz o nome de ‘sadismo’?” (MORAES, 2002: 7)

Quando pensamos no século XVIII, pensamos na época em que os principais países da 

Europa aboliram a tortura judicial e em que Beccaria (1991) começou a luta contra a 

pena de morte. Em Dos delitos e das penas, publicado em 1764, Beccaria apresenta os 

mecanismos de manipulação e controle de poder que permeiam a sociedade, na qual 

os delitos, as penas, as irregularidades dos processos criminais, os erros judiciários, 

a origem, a interpretação e a aplicação das leis, a prisão, a pena de morte, o direito 

e o dever de punir, a crueldade das penas e os indícios e as formas de julgamento se 

fazem presentes.

Entretanto, o século XVIII configura-se também como o período das execuções (em-

bora Sade tenha sido veementemente contrário à pena de morte), com torturas re-

quintadas em praça pública – “inventou a guilhotina. E Sade restabeleceu, pelo me-

nos para seu uso particular, a tortura. É homem de seu tempo, mas não da época da 

Revolução que estourou quando Sade já tinha 49 anos de idade. É contemporâneo de 

Casanova, libertin como ele, mas não um aventureiro, como o veneziano, e sim, um 

grande senhor aristocrático; um daqueles aristocratas aos quais na França do Ancien 

Regime tudo parecia lícito e impunemente permitido.” (CARPEAUX, 2001, p. 11)

Os diversos escândalos nos quais se envolve Sade deflagram as sucessivas prisões do 

marquês ao longo da vida. Reiteradamente, assim como as penas que lhe foram im-

putadas, Sade afirma-se preso por suas opiniões – ponto de vista compartilhado, por 

sua vez, por muitos estudiosos e críticos, entre os quais, Octávio Paz, que assinala: 

Sade “foi preso por suas idéias; foi incorruptível e independente em matéria intelec-

tual (às vezes faz pensar em Giordano Bruno)” (PAZ, 1999, p. 116), ou em Galileu e, 

em outros tantos, que para assegurar a própria vida, não tiveram outra alternativa 

senão negar a autoria de determinadas idéias, ou até mesmo, de alguma obra, como 

fez Sade no caso de Justine. (SADE, 1967)

Em 1773, a Senhora de Montreuil, sogra de Sade, obtém do rei ordens para prendê-

lo, tal voz de prisão deu-se por meio das lettres de cachet, instrumento judicial que 

concentrava maiores poderes nas mãos do monarca, que, desta forma, poderia auto-

rizar a captura e a prisão de uma pessoa sem o devido processo legal e sem observar 

a exigência de julgamento. (GIANNATTASIO, 2009, p. 23)

Em ensaio intitulado “Atualidades sádicas”, inicialmente publicado no Correio da 

Manhã, em 10 de abril de 1967 e, mais recentemente, na Revista Argumento, Otto 

Maria Carpeaux (2001) pontua que as vítimas de Sade não eram mulheres licencio-

sas, mas, sim, moças pobres e que foram remuneradas para servirem ao marquês, 

porém, no momento em que recebiam o dinheiro, ignoravam que sairiam do bou-

doir mutiladas ou mortas, entre os casos, a conhecida affaire de Marseille e outras 

semelhantes: “Sade foi tantas vezes preso, e em uma carta ao Garde des Sceaux, ele 

se queixa amargamente: ele, um homem da nobreza, preso durante anos, pour une 

putaine. Na mesma carta anuncia ao dignatário do Reino uma vingança histórica: un 

jour de la liberté. Mas quando a revolução veio, não tratou de maneira melhor – pour 

une putaine – o defensor da liberdade.” (CARPEAUX, 2001, p. 11)

Assim, é na maior parte das prisões que Sade escreve seus livros, Os 120 dias de So-

doma (2006) redige na Bastilha bem como como Eugénie de Franval (1992), Os in-

fortúnios da virtude (2009) e Aline e Valcour (1969). Desta forma, “a pena de Sade” 

acaba por conduzi-lo à escrita e faz valer, no cerne da ambigüidade que a expres-

são instaura, a “condenação” a que o autor está sujeito, qual seja, escrever: “ele 

que sempre desejou a solidão das entranhas da terra, o mistério de uma existência 

subterrânea e reclusa. Sade formulou esta idéia, de diversos modos, que os maiores 
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excessos do homem exigem o segredo, a obscuridade do abismo, a solidão inviolável 

de uma cela.” (BLANCHOT, 1990, p. 16. Tradução nossa).

 

Barthes aproxima Sade do utopista Fourier e do santo jesuíta Loiola e concretiza 

o projeto de reunir os três autores num só volume, o “livro dos logotetas”, a saber, 

“dos fundadores de línguas” (BARTHES, 1979: 9): línguas novas, denominadas por 

Barthes, de artificias. Para fundá-las, os logotetas recorrem a quatro procedimentos 

básicos: isolar, articular, ordenar e teatralizar.

E não por acaso, em “Kant com Sade” (LACAN, 1998: 776-803), Lacan promove um 

encontro inédito e coloca Kant, “o filósofo da moral, criticista e formalista” (FÉRES, 

1999: 44), junto de Sade, “o filósofo celerado, da imoralidade, empirista e libertino” 

(FÉRES, 1999: 44), por meio de um “com” oportuno e, sobretudo, funcional, que se 

tratando da psicanálise, serve muito mais para instaurar uma ruptura do que pro-

priamente uma ligação: “Kant seria uma espécie de negativo de Sade, relembrando a 

metáfora freudiana da neurose em relação à perversão – o negativo não como o con-

trário, mas como o que mostra às avessas, mostra escondendo.” (RUBIÃO, 1999:19) 

E, não é por meio do obsceno, a saber, daquilo que se coloca em cena, quer como prá-

tica libertina, quer como retórica discursiva diante da lei, da moral, dos costumes, 

da religião, do sexo, que Sade constrói sua obra?

Pretender ler Sade acreditando numa filiação entre vida e obra ou vice-versa acabaria 

por nos conduzir a um campo minado ou a um terreno pantanoso (não foi justamente 

esta colagem que propalou ao longo dos séculos o perigo de Sade?), no entanto, se 

pensarmos em ambas como uma duplicação, um espelhamento, buscando perseguir 

menos o celerado e o mal-dito, mas, sim, como gostava de ser chamado, o “homem de 

letras” (SADE apud MORAES, 2000: 11) que “sempre reclamou ser” (MORAES, 2002: 

11 ) – “nesse aspecto, Sade é o homem de letras perfeito. Construiu uma ficção para 

dar a si próprio a ilusão de existir” (CAMUS apud GIANNATTASIO, 2000: 109)

Se houve um tempo no percurso da crítica literária em que se tratava de perscrutar 

o autor menos a obra e, mais tarde, de perquirir a obra menos o autor, cujo texto de 

Barthes ([s.d.]a), “A morte do autor”, publicado no final da década de 60, além de 

demarcar um território, promove uma torção nos caminhos da crítica literária; no 

século XXI, trata-se, quem sabe, não mais de sobrepor à vida à obra ou vice-versa, 

mas, de fazer valer o ponto de interseção entre as duas instâncias, ponto, cuja mola 

propulsora faz vibrar a escrita.

Quem sabe, assim possamos fixar o nosso olhar sobre uma escrita, que na termino-

logia cunhada por Barthes, configura um texto de gozo: “aquele que põe em estado 

de perda, aquele que desconforta (talvez até um certo enfado), faz vacilar as bases 

históricas, culturais, psicológicas do leitor, a consistência de seus gostos, de seus 

valores e de suas lembranças, faz entrar em crise sua relação com a linguagem.” 

(BARTHES, 1977: 22) E não é justamente este ponto de perda, vacilação e estranha-

mento que permite Blanchot (BLANCHOT, 1990: 18) apontar o mal-estar que o texto 

sadiano provoca no leitor?

Mal-estar que o texto de gozo porta. Linguagem crua, como sabemos, que exibe o 

corpo, ou melhor, seus pedaços, e coloca em cena “atletas do gozo” (SOLLERS, 2001: 

25), que se debruçam incansavelmente sobre o tão propalado genital – temido e ado-

rado. Dupla crueza: do sexo e da linguagem. Duplo papel, para quem foi um apaixo-

nado pelo teatro e nos romances ou nas peças que escreveu, quer na voz dos liberti-

nos ou de algum narrador onisciente, foi diretor, cenógrafo, modista, contra-regra, 

iluminador, cuidando, detalhadamente, de cada cena e, por meio da linguagem que 

fez escorrer das secreções, da boca ou de algum outro orifício dos libertinos ou víti-

mas, acabou por abrir, à maneira dos velhos sofistas, a via para o debate, o diálogo, a 

dúvida, a argumentação, o filosofar, enfim. E, entre os diversos tons que perpassam 

A filosofia na alcova (SADE, 2003), conforme assinala Lefort (1990), encontramos o 

tom que o discurso assertivo do “libertino-filósofo” muitas vezes insinua, o tom do 

pensador das Luzes, cuja “chama” não deve morrer: “a chama da filosofia se acenderá 

sempre ante a chama do esperma, e nos templos ela não será apagada, ainda que mil 

seres supremos se agitem para lhe sufocar a centelha.” (SADE, 2003, p. 53)

Clandestinamente, em 1795, Sade, então com cinqüenta e cinco anos, faz-se passar 

por morto (a encarnação exemplar da obra menos o autor preconizada por Barthes?) 

e consegue publicar, depois de já ter escrito, entre outros, Os 120 dias de Sodoma, 

Justine ou Os infortúnios da virtude, mais um livro, desta vez, intitulado, A filosofia 

na alcova ou os preceptores imorais (SADE, 2003): o romance sadiano que mais se 
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assemelha a uma peça de teatro é composto por sete diálogos entrecortados por um 

capítulo que tem um caráter de panfleto e denomina-se ”Franceses, mais um esforço 

se quereis ser republicanos”. Muitos estudiosos especulam acerca deste capítulo, al-

guns argumentam que este “panfleto” teria sido escrito separadamente e depois in-

serido no livro, assinalando ainda que a obra sadiana tem uma natureza diversificada 

e híbrida, tornando-se difícil enquadrá-la num determinado gênero. Em A filosofia 

na alcova, deparamo-nos com a grande protagonista do romance: não é Eugénie, 

Saint-Ange ou Dolmancé, mas, sim, a Filosofia, debatida num lugar que substitui a 

Ágora Grega e desnuda e multiplica, como os espelhos que porta, além dos corpos 

nus, o pensamento sadiano. Este lugar, a alcova.

A alcova como refúgio, esconderijo, no qual as personagens sadianas podem ficar à 

vontade para filosofar e colocar em prática os atos libertinos, assim como no con-

vento em Saint-Maries-des-Bois, ou em Os 120 dias de Sodoma, onde tudo se passa 

na reclusão do castelo em Silling, Barthes já havia apontado que uma das operações 

do logoteta Sade é isolar: fechamento que não é gratuito e, além de possibilitar a in-

violabilidade do lugar e o prosseguimento das cenas sem a perturbação de qualquer 

fator externo, permite que do vácuo, do vazio, separado da sociedade imersa em re-

gras e convenções estabelecidas, possa, quem sabe, surgir algo novo, que vislumbre 

o rompimento do status quo, ainda que pela via da negação, do excesso, da exceção, 

do crime, do horror, da violência, da morte, e da liberdade privada que circula entre 

quatro paredes, num castelo, biblioteca, convento, cela ou alcova – não nos esque-

çamos que a obra de Sade nasce dos muros da prisão e do confinamento do cárcere.

Composta de “Sete Diálogos”, cada um com determinada função, A filosofia na alcova 

apresenta uma estrutura eminentemente teatral, na qual as marcações de cena e os 

diálogos entre as personagens sustentam a trama, que, como na República de Platão, 

e acabam por questionar aquilo que se denomina Verdade. Assim, como Lacan, “sus-

tentamos que a alcova sadiana iguala-se aos lugares dos quais as escolas da antiga 

filosofia retiram seu nome: Academia, Liceu, Stoá. Aqui como lá, prepara-se a ciência 

retificando a posição da ética.” (LACAN, 1998: 776) Nessa perspectiva, o amontoado 

de corpos que Sade coloca em cena nas práticas libertinas são mero instrumento para 

erigir sua proposta filosófica, na qual pretende desvelar a máscara do humanismo so-

bre o rosto dos indivíduos e apresentar em seu lugar a persona da máquina (máquina 

da retórica libertina?)

Em A filosofia na alcova, ainda que o sexo que se encena seja grupal, não há desor-

dem. Cada seqüência de imagens é rigorosamente calculada e medida, bem como a 

seriação das posições e o encaixe. Transformar o homem num fantoche, fazê-lo “pri-

sioneiro do teatro de seu corpo” (GIANNATTASIO, 2000: 163), corpo-máquina, au-

tômato e imperativo no projeto impossível do mais fazer, do mais gozar. Utopia que 

talvez só um corpo retalhado e decomposto é capaz de vislumbrar e, como numa má-

quina incessante cuja mola mestra é cortar o corpo, o que se provoca, além do horror, 

é a satisfação de pulsões parciais, “pois despedaça o corpo do Outro, arrancando-lhe 

suas normas, regras, padrões morais, valores sociais e afetivos. Despedaça o objeto 

total e o reconduz a seu verdadeiro estatuto: objeto parcial. A fantasia sadiana é a de 

fragmentar o corpo.” (RODRIGUES, 1999: 32)

Tornar os corpos indistintos, como podemos ver nas cenas representadas pelos liber-

tinos, que nas gravuras, escolhidas pelo próprio Sade, ilustram a primeira edição de 

A filosofia na alcova e apresentam o movimento, a harmonia e a elegância. Ao eleger 

o sexo grupal, pensamos quase que imediatamente numa possível correspondência 

com os filmes pornôs, no entanto, em Sade, o princípio é outro – ainda que o didatis-

mo acentuado, a decomposição do corpo e a exibição do genital estejam presentes– é 

a retórica sob medida que conduz a prática libertina. Daí a eficácia do discurso, que 

percorre da carne dolorida ao verbo esfolado, da palavra crua ao corpo mutilado e, 

num périplo eficaz, contamina a enunciação: “a cena não é senão discurso. [...] A 

palavra e a posição têm o mesmo valor, uma vale pela outra: ao oferecer uma, pode 

receber-se a outra em troca. Sade faz do esperma o substituto da palavra.” (BAR-

THES, 1979: 36)

Assim, a crueza da linguagem estampada muitas vezes na boca das personagens sa-

dianas nada tem a ver com o chulo. Sade, inclusive, não cansava de dizer que tinha 

horror ao baixo calão, tido por ele como “doença medieval dos Welches” (SADE apud 

SOLLERS, 2001: 85), denominação conferida aos romanos.

Contabilizar os atos sexuais, vangloriar-se com os números. As cifras, por sinal, sem-

pre foram uma grande paixão de Sade (predileção de um eterno prisioneiro, que aca-
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ba por contabilizar seus dias, semanas, meses e anos de reclusão?) – e às margens de 

uma carta que recebeu de sua filha, encontramos as anotações feitas pelo marquês: 

“Esta carta tem 72 sílabas, que são as 72 semanas de volta. Tem 7 linhas e 7 sílabas 

que são exatamente os 7 meses e 7 dias que medeiam entre 17 de abril e 22 de janeiro 

de 1780. Ela tem 191 letras e 49 palavras. Ora, 49 palavras e 16 linhas somam 59, e até 

30 de maio há 59 semanas.” (SADE apud GIANNATTASIO, 2000: 165)

Recorrentes, os números desempenham um papel determinante nos textos sadianos, 

como se o volume das cifras e a grandiloqüência da estatística pudessem trazer o 

“mais além”, o “mais gozo” que a palavra não dá conta de nomear e que a prática li-

bertina busca exaurir. Talvez só por meio da cifra, na qual do 1 se passa rapidamente 

aos 10, 100, 1000, 10.000 mil, ao infinito, que o libertino possa vislumbrar um gozo 

que acredita ser possível alcançar. Octavio Paz aponta:

As cifras seduzem Sade. A fascinação consiste no fato de cada número finito esconder 
um infinito. Cada número contém a totalidade das cifras, a numeração inteira. As 
obsessões de Sade adotam formas matemáticas. É surpreendente e perturbador nos 
determos em suas multiplicações e divisões, em sua geometria e álgebra rudimentar 
[..] O libertino desnuda suas vítimas só para vesti-las com a camisa transparente dos 
números.[...] O libertino não pode se desfazer de suas vítimas porque os números 
são imortais, podemos anular o 1, mas de seu cadáver brota o 2 ou o –1. O libertino 
está condenado a recorrer sem parar, à série infinita dos números. (PAZ, 1999: 82-4)

Em Sade, não só a enumeração das práticas libertinas é recorrente – em Os 120 dias 

de Sodoma (já temos uma cifra no título do romance), aparecem 600 perversões – 

como também a posição nos atos sexuais é contabilizada: “Ao sair de uma orgia que 

Juliette e Clairwil fizeram no convento dos Carmelitas no dia de Páscoa, Juliette faz 

as suas contas: fora possuída 128 vezes de uma maneira, 128 vezes de outra, ou seja, 

256 vezes ao todo, etc.” (BARTHES, 1979: 33) 

A contabilidade passa, então, a configurar na terminologia criada por Roland Bar-

thes, a “gramática sadiana”, que se compõe de um léxico, sintaxe, classes, figuras 

e episódios e, sobretudo, acaba por fazer borda ao gozo. Em A filosofia na alcova, o 

número exibe, como um prêmio lotérico, o grande número de parceiros sexuais que 

o libertino ostenta. 

Exaurir o gozo, utopia que o libertino pretende empreender (como se tal exaustão 

fosse possível): “pela primeira vez, o gozo como tal é circunscrito, aprofundado, 

observado, enumerado, refletido. Poder-se-á, em seguida, pôr a nu as verdadeiras 

engrenagens da economia política ou sexual (sem falar da vontade de poder).” (BAR-

THES, 1979: 32) Exasperar a carne, inflamar o discurso. Exibir o genital, descarnar 

o verbo. Decompor o corpo, pormenorizar a linguagem: movimentos que na esteira 

da violência e do excesso, como preconiza Bataille, fazem “com que o ser seja, antes 

de qualquer coisa, algo que escapa a todos os limites.” (BATTAILLE, 1988: 14) Mas 

onde o ilimitado? Na “pequena morte” efêmera e fugidia? No teatro da crueldade? 

Na irrupção do mal? Na Sociedade dos amigos do crime? Na pulsão de morte que 

conduz à destruição e produz efeitos de despedaçamento? Na exibição do corpo nu? 

No entanto, em Sade, “a ação é filha do discurso. Os corpos se unem e se desenlaçam, 

ardem, sangram, perecem, conforme a ordem do pensamento. As cenas se sucedem 

como uma demonstração lógica. A surpresa desaparece em benefício da simetria in-

telectual.” (PAZ, 1999: 38)

Se conseguiu Sade escapar da guilhotina e ao espetáculo de ter sua cabeça exposta 

numa praça pública em Paris e, se sua morte não pôde ser assistida pelos revolu-

cionários de plantão, puritanos ou pela massa curiosa, não conseguiu, no entanto, 

furtar-se, após sua morte, a ter sua cabeça rolando nas mãos da Ciência. Embalada 

pela onda do empirismo, convinha à época no desapontar do século XIX, ávida por 

novas descobertas, experimentar para conhecer, dissecar para controlar. 

Assim, após a morte de Sade e contrariando as disposições de sua última vontade, 

como a de ser enterrado em “La Coste” – acaba sepultado mesmo em Charenton – o 

médico do manicômio, Ramon, após a exumação do cadáver do marquês, captura o 

crânio de Sade e o confia a um frenologista, Spurzheim, discípulo de Gall, que o estu-

da minuciosamente. Ramon, debruçando-se também sobre o crânio, relata: 

O crânio de Sade ficou nas minhas mãos durante vários dias, de modo que eu pude 
estudá-lo do ponto de vista da frenologia, de que me ocupava muito àquela época, 
assim como do magnetismo. O que concluí desse exame? Bom desenvolvimento da 
abóboda do crânio (teosofia, benevolência); não há saliências exageradas nas regi-
ões temporais (nenhuma ferocidade); não há saliências exageradas atrás ou acima 
dos ouvidos (ausência de combatividade, órgãos muito desenvolvidos no crânio de 
du Guesclin); cerebelo de dimensões modestas, não há uma distância exagerada de 
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uma apófise mastóide à outra (ausência de excesso de amor físico). Em uma palavra, 
se nada me fizesse advinhar no Sade passeando gravemente e, poder-se-ia mesmo 
dizer, patriarcalmente, o autor de Justine e de Juliette, o exame de sua cabeça me 
faria absolvê-lo da acusação de ter criado semelhantes obras; seu crânio era em tudo 
igual ao de um Pai da Igreja. (RAMON apud SOLLERS, 2001: 97)

Sade, próximo de Fourier e Loiola, conforme desejou Barthes, ou reunido com Kant, 

como apostou certa vez Lacan, agora, por meio de um diagnóstico médico, encontra-

mo-no “em tudo igual ao Pai da Igreja”, padre ou papa, santo ou Deus? Diagnóstico 

parcial de um velho amigo, em Charenton, que conseguiu até mesmo ver no crânio do 

marquês a “ausência de excesso de amor físico”? Sentença benevolente de um “juiz” 

que, por meio da análise do crânio de Sade poderia até mesmo absolvê-lo de ter cria-

do “semelhantes obras”? Utopia de um médico que viu a possibilidade de dissecar, 

para além do crânio, a psiquê sadiana, como se a anatomia desse conta de responder 

por uma vida que resistiu até o fim à ortopedia médico-científica, às classificações 

biologicistas e aos diagnósticos psiquiátricos, e, sobretudo, por uma obra que con-

seguiu escapar à incisão médica, burlar à censura e fincar o pé na história? Roudi-

nesco aponta: “Encarnação de todas as figuras possíveis da perversão, [Sade] nunca 

cessará, após ter desafiado os reis, insultado a Deus e invertido a Lei, de ameaçar, a 

título póstumo e de maneira espectral, todos os representantes da biocracia em sua 

vã pretensão de querer domesticar o gozo do mal.” (ROUDINESCO, 2008: 75)

Nos últimos anos de vida, em Charenton, como nos relatam as biografias e o filme de 

Philip Kaufman, que, no original, em inglês, chama-se “Quills” (KAUFMAN, 2000), 

a saber, “Penas”, Sade só queria escrever. Preso como Scherazade, em As mil e uma 

noites e, na iminência de morrer, luta, veementemente, para manter-se vivo e, como 

a prisioneira do sultão, tem que contar uma história a cada noite a fim de assegurar a 

sua sobrevivência, tarefa que Sade, por conta própria, sabiamente lhe impingiu. No 

entanto, tiram-lhe o papel, a tinta, a pena, e, por conseqüência, a vida. Arrancam de 

sua cela todos os utensílios e objetos que, de alguma forma, pudessem servir de ins-

trumento para a escrita. Desesperado, sem as ferramentas de trabalho, Sade insiste 

em se fazer ouvir e utiliza inicialmente um osso do galeto que recebe como refeição 

e o transforma em lápis, porém, logo é descoberto e passa a receber só carnes desos-

sadas; acuado, serve-se, em seguida, do vinho que lhe é oferecido, mancha os len-

çóis de Bourdeaux e imprime no tecido esgarçado seu texto. Mais tarde, sofre novas 

restrições, restando-lhe estampar nas paredes da cela, o novo romance, desta vez, 

escrito com suas fezes: “o que é censurado é a mão, o músculo, o sangue, o dedo que 

aponta a palavra por cima da pena. A castração é circunscrita, o esperma escritural 

deixa de poder correr; a detenção transforma-se em retenção, Sade [...] sem pena, 

estiola-se, torna-se um eunuco.” (BARTHES, 1979: 177) 

2. CONCLUSÕES

No entanto, a obra, já circula, ainda que, de início, por mãos seletas, e se torna pú-

blica, publicada. Aquele que um dia pretendeu que “glandes de carvalho” cobrissem 

seu túmulo e o fizesse desaparecer da face da terra e que teve por sua família o nome 

proibido de figurar no mármore luzidio de sua tumba, faz de sua pena e de seu de-

gredo um poderoso cinzel, cortante, afiado: “não te desvaneceste./As letras de teu 

nome ainda são uma cicatriz/ que não fecha, / uma tatuagem de infâmia sobre cer-

tos/ semblantes./ Cometa de pesada cauda fosfórea:/ razões-obsessões,/ atravessas 

o século dezenove com uma/ granada de verdade na mão/ e explodes ao chegar à 

nossa época.” (PAZ, 1999: 13) Cicatriz, tatuagem, cometa, granada ou apenas uma 

assinatura que abole qualquer metáfora: Sade.
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1. INTRODUÇÃO

Os grupos musicais e juvenis circulam pela cidade, ocupam seus territórios, convo-

cam nosso olhar e nossa escuta. Cidade, lugar dos perigos, lugar das descobertas. 

As diferentes formas de apropriação dos espaços pelos jovens conduzem-nos em di-

reção aos viadutos e periferias de Belo Horizonte. A música, o laço com o outro, a 

adolescência. A violência, a morte, o amigo preso, a namorada grávida, o pai que foi 

assassinado, o uso de drogas, a mãe que trabalha o dia inteiro e não tem com quem 

deixar os filhos, a adolescência. O primeiro amor, a primeira desilusão, a separação 

das referências paternas, a adolescência. Os sonhos, os anseios, os medos, a ado-

lescência. Nas diversas culturas e classes sociais, a adolescência. E suas formas e 

subjetividades.

Em Belo Horizonte, no ano de 2007, alguns jovens possibilitaram o surgimento do 

grupo denominado “Família de Rua”(i) e introduziram, abaixo do viaduto da Flores-

ta,  uma experiência cultural e artística inédita na cidade: o duelo de MC ’ S. O mo-

vimento Hip Hop e o Rap possibilitaram a criação de um lugar diferenciado para os 

jovens que estavam decididos a se manifestar através da dança, da rima, da palavra, 

das formas de se vestir. O objetivo deste grupo era dar voz a uma parcela da popu-

lação que não se sentia portadora de uma voz. Além de uma experiência cultural e 

artística esse movimento introduziu uma visada política no que diz respeito a luta 

social pela cultura e  pelo espaço público. 

O movimento Hip Hop remonta ao sistema de sons na rua, na Jamaica, na década de 

60. Esse estilo musical, essa manifestação cultural, possuía um forte aspecto político 

na medida em que possibilitava a construção de um espaço no qual os mestres de 

cerimônias introduziam os assuntos relativos aos modos de vida na favela.  No final 

dos anos 60, devido a crise econômica vivenciada pela Jamaica, ocorreu a migração 

obrigatória dos mesmos para o Estados Unidos dando origem a classe que formaria 

a massa pobre e que iria poetizar e politizar a desigualdade social e o combate ao 

racismo. 

As pessoas que compunham a classe pobre e conseqüentemente marginalizada força-

vam alguma margem de liberdade, liberdade para fazer da palavra um instrumento – 
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sempre político. Negros, pobres, segregados em sua pátria, mas não de sua história. 

O movimento Hip Hop e o Rap encontrados no Brasil, manifestação cultural atualíssi-

ma, que ganha a cena a partir da década de 80, traz a tona primordialmente recortes 

da vida daqueles que se encontram a margem do Estado Democrático de Direito: as 

meninas -  “resquício FEBEM” nas noites suburbana das grandes cidades; os detentos 

que compõe a massa carcerária, o massacre do Carandiru, os jovens sem perspecti-

va de trabalho e de vida são alguns dos assuntos entoados. E o Brasil é sem dúvida 

alguma um lugar de manifestações que cantam o repúdio a segregação, até mesmo 

por gerá-la. 

Sabemos também da riqueza do percurso artístico e literário no Brasil no que diz 

respeito as condições de humanidade, ao possibilitar a circulação da palavra. Nesse 

sentido, literatura, arte e política fazem parceria, posto que o fazer político se confi-

gura exatamente na possibilidade de circulação da palavra.

1.1 Uma via política 

1.1.1 A prática da invenção

A diversidade das práticas políticas e artísticas deve conduzir-nos a repensar o esta-

tuto da modernidade. Estatuto que os adolescentes compõem ao responder com seus 

modos de existir e a partir de suas invenções e de seus atos. 

Na interseção sujeito e espaço público localizamos como ponto ético a amarração da 

singularidade ao coletivo, podendo gerar como conseqüência uma apropriação do 

modo de ser possível a cada um, ou seja, a invenção de modos particulares frente a 

política universalizante do “como fazer” ou “deve ser assim”. 

Ao tomarmos a perspectiva freudiana (1932) como referência apreendemos que as 

relações humanas e a vida em sociedade se constroem a partir de um conflito funda-

mental que envolve renúncia e satisfação, advindo dessa tensão um mal-estar  ine-

rente a condição humana e com o qual todos temos que haver-nos.

Por um lado, é necessário renunciar a uma satisfação imediata e idealizada na pers-

pectiva da totalidade, ao mesmo tempo, é fundamental alguma satisfação particular 

a cada um e que enlace o outro num projeto que envolva parcerias.

A condição humana está fundada nesse mal-estar, evidenciando nossa condição 

sempre faltosa e incompleta, posto que não há uma forma plena de satisfação. Con-

tudo, é a partir dessa incompletude que podemos nos movimentar, trabalhar, cons-

truir laços. Enveredar na tarefa de tecer e escrever a vida. A “vida escrita”(ii), diriam 

alguns. A partir de quais recursos e de quais arranjos escrevemos? Se perguntam 

tantos. 

Bem, quando se trata de escrever a vida, entra em cena também a importância dos 

recursos disponíveis em uma dada sociedade. Uma sociedade sem recursos, sejam 

eles materiais, artísticos, literários, intelectuais, financeiros, dificulta e, por vezes, 

impede a diversidade dos modos de satisfação possíveis a cada um, contribuindo 

para a manutenção do desarranjo social.

Em “Linhas de progresso da terapia analítica” (1919), Freud localiza que a neurose é 

uma questão de saúde pública e que seus malefícios ao homem e a comunidade são 

tão grandes quanto é a fatalidade de uma doença orgânica. Pontua a importância  da 

psicanálise se ocupar das políticas destinadas as pessoas de baixa renda, mas adver-

te: se  há escassez de recursos que permitam a invenção possível a cada um, a doença 

neurótica pode aparecer com certa funcionalidade, na medida em que assinala um 

modo de satisfação que devido a ausência de recursos por vezes apresenta-se como 

único, dificultando o deslocamento pulsional.

Na via desta orientação, interessa-nos frisar que o trabalho do psicanalista nas polí-

ticas públicas está localizado em, no mínimo, dois pontos referenciais: o caso em sua 

singularidade e a rede de serviços.

Se por um lado estamos advertidos que a rede de serviços e também as instituições e 

os discursos fazem parte dos dispositivos que muitas vezes produzem a alienação e a  

“reprodução do mesmo” com o objetivo de manter a maquinaria governamental, por 

outro, localizamos que uma prática política - ao acionar o campo da singularidade e a 

dimensão do coletivo - poderá imprimir o tom interdisciplinar e político fundamental 

a toda prática que trabalhe na contramão da segregação. 
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Ao avançar na perspectiva conceitual foucaultiana, Giorgio Agamben demarca que 

um dispositivo é um conjunto que engloba “discursos, instituições, edifícios, leis, 

medidas de policia, proposições filosóficas” (AGAMBEN, 2009, p.29). Um dispositivo 

é “qualquer coisas que tenha de algum modo a capacidade de capturar, orientar, 

determinar, interceptar, modelar, controlar e assegurar os gestos, as condutas, as 

opiniões e os discursos do seres viventes” (AGAMBEN, 2009, p. 40).  Evidencia-se 

também a dinâmica do poder relativa aos saberes produzidos nas diversas políticas 

e instituições, gerando o supostamente impensável: a manutenção da segregação.

Mas, quais perspectivas possíveis de trabalho ao partimos da premissa que a dimen-

são do político se localiza exatamente numa inovação que leve em consideração a 

palavra, a singularidade, o coletivo e a invenção? Uma invenção possível no campo 

das políticas públicas - e que conjugue em sua ação a singularidade - não se cons-

trói no campo da militância cega ou do preciosismo falacioso e partidário. De uma 

margem a outra é que vamos bordejando espaços, lugares comuns, particularidades 

incomuns. 

Caminhamos. É a particularidade das formas possíveis que dão o tom dessa cami-

nhada. Interessa-nos a possibilidade de convivência entre os homens e a construção 

de uma ação política, que embora esteja inicialmente localizada a partir dos efeitos 

de subjetivação causados pela forma vigente de governamentabilidade, demarcam 

a possibilidade de uma resposta outra, que não-silenciada, um solavanco na engre-

nagem social e política que faça um percurso contrário aos efeitos causados pelos 

dispositivos. Uma política que possa causar efeitos nesta engrenagem, produzindo 

como conseqüência a construção de uma voz própria, não-alienada e não-solitária. 

De variadas maneiras a pergunta sobre a possibilidade da convivência não cessa.  

Constata-se que algo sempre escapa a regulação social, jurídica e política. E apos-

tamos que é de fundamental importância manter vivo o Ingovernável (AGAMBEN,p. 

30, 2009). Mas, o que não se educa? “O que não tem governo, nem nunca terá”? diria 

Chico Buarque. Qual lugar possível ao Ingovernável e seus efeitos na construção de 

uma dada sociedade?

Sim, vivemos um período em que as sociedades se apresentam cada vez mais puniti-

vas, que a falta de recursos salta aos olhos e as riquezas são perversamente concen-

tradas na mão de poucos, etc. Mas embora grande parte da população não encontre 

muitos meios para satisfazer-se a resposta não é exclusivamente a explosão da vio-

lência contra a própria sociedade.

Em 1932, ao corresponder-se com Albert Einstein, Freud apontava-nos três institui-

ções que contribuiriam para manter determinada ordem política e jurídica nos as-

suntos relativos ao acesso aos direitos, as inquietações referentes a aplicação da lei, 

a ordem imposta pela classe dominante e tantas outras questões sobre a manutenção 

da vida entre os homens (no que diz respeito a violência estrutural de uma socieda-

de): a Igreja, a Escola e a Imprensa.

Uma chave de leitura possível é que a partir do poder exercido por essas instituições 

promove-se o adestramento das idéias que configuram práticas possíveis a determi-

nadas épocas e contextos. A cada época: libertações e engessamentos. Engessar no 

sentido de um consentimento forjado e forçado cuja conseqüência é a manutenção e 

a impregnação de verdades unilaterais e generalizantes.

As estratégias discursivas são diversificadas, produzem efeitos. Conseqüências na 

formação das respostas emitidas por uma dada sociedade de forma também por fazer 

girar a engrenagem da maquinaria governamental. Nessa engrenagem, a alienação 

produzida torna-se uma ferramenta importante no que se refere ao adestramento 

dos corpos e das idéias e é oposto da via da regulação, remetendo-nos a ortopedia. 

A perspectiva da regulação sublinha a particularidade dos modos de satisfação sin-

gulares a cada um e a possibilidade de conjugá-los aos recursos disponíveis de deter-

minada sociedade, mantendo o intratável da condição humana como alavanca a ser 

acionada rumo a construção do espaço político e público.

É exatamente o que se apresenta como não governável na esfera humana que abre o 

campo da diversidade dos arranjos subjetivos, dos movimentos urbanos e das prática 

artísticas e políticas. No campo das invenções, temos espaço para um caminho novo, 

para percorrer novas rotas a partir de algumas perguntas: de que forma podemos ser 

senhores do caminho que traçarmos, autores de nossa própria vida escrita? Como 
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construir nossa “verdade inventada”? Como fazer-se reconhecer em uma sociedade 

que silencia as vozes de tantos?

1.2 Vozes escritas: nota literária

Tal como nossa adolescente nordestina, nomeada por Clarice Lispector de Macabea, 

uma jovem que caminhava pelas ruas do Rio de Janeiro com um meio sorriso e a 

quem restava a invisibilidade, nossos jovens se perguntam sobre as possibilidades de 

fazerem valer a sua voz. Macabea, moça de padrões rígidos que “nem se dava conta 

que vivia numa sociedade técnica onde ela era um parafuso dispensável” (LISPEC-

TOR, p. 29, 1979).

Especialmente nessa obra, a autora não se furta de trazer a tona algumas questões 

cruciais de nosso tempo: o não reconhecimento, a invisibilidade, a condição de de-

jeto de muitos de nossos jovens. Mas, um grito ressoa. Há o direito ao grito. Há os 

arranjos possíveis construídos por muitos jovens que tentam de alguma forma ins-

crever sua particularidade para escrever a sua historia. Dai nossa perspectiva política 

se estamos orientados pela perspectiva de um trabalho que se realize na construção 

de espaços possíveis para construções singulares.

Frente a sociedade técnica e a forma como a mesma produziu sua engrenagem gover-

namental uma saída possível é fazer circular a palavra e remeter o leitor das histórias 

do mundo a lugares ainda não visitados. Sem nos esquecer, conforme nos orienta 

Roland Barthes (1988), que aquele que é leitor de uma historia é também o  escritor 

que ao atravessar seu próprio texto pode enfim escrever a sua maneira. Esse movi-

mento de atravessamento e circulação da palavra nomearemos aqui, ainda que sem 

maiores teorizações, de força política da literatura.

No campo das políticas públicas, assinalamos também a importância do tensiona-

mento dos jogos de forças e dos saberes, de forma que lacunas sejam abertas na ma-

quinaria discursiva, gerando novas questões e novas perspectivas. Força política que 

realiza-se no movimento de tensionamento da engrenagem governamental de forma 

a introduzir a voz de cada um como ponto de orientação na política singular da vida. 

2. CONCLUSÃO

Para finalizar, se tudo começou com um sim, conforme “re-editou” Clarice Lispector, 

para nós, no campo da singularidade e das práticas políticas, fica a seguinte pergun-

ta: a que é que se diz sim?



150 151

3. NOTAS EXPLICATIVAS

(i) Recortes históricos gentilmente cedidos por Thiago Antônio Costa de Almeida  

-Monge- , em novembro de 2009, um dos fundadores do grupo “Família de Rua” e 

também um dos organizadores/fundadores do Duelo de MC’S que ocorre em Belo 

Horizonte .

(ii) Título do livro de Ruth Silviano Brandão, publicado em 2006, pela Editora 7 Le-

tras, Rio de Janeiro
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1. INTRODUÇÃO

O mundo humano é uma eterna ficção. “Existe é homem humano.Travessia”, são as 

últimas palavras do romance Grande sertão:veredas, de Guimarães Rosa, em tom pro-

vocativo. A seguir, um desenho, o símbolo do infinito, indicando que não há um fim. 

Talvez uma alusão à eterna necessidade do ser humano de dar significado à sua exis-

tência? Nomear a dor de viver para acomodá-la e torná-la suportável?

Ao final de Grande sertão algo inesperado, uma revelação: Diadorim, amigo jagunço 

do personagem narrador Riobaldo é, na verdade, uma mulher, “moça perfeita”. A 

dor de Riobaldo transborda seu corpo; por um instante, as palavras acabaram. “E eu 

não sabia por que nome chamar; eu exclamei me doendo: - Meu amor!...”. Ao contar 

suas aventuras no sertão, Riobaldo deixa pistas que sua admiração por Diadorim já 

se transformara em um sentimento mais profundo, algo inscrito na carne, mas que 

não podia ser dito abertamente, por se tratar de dois corajosos sertanejos, marcados 

pela masculinidade bruta daquelas terras. É justamente na hora de se purificar a 

carne, quando uma mulher vai despir o corpo assassinado de Diadorim para lavar-lhe 

o sangue, a verdade é revelada e Riobaldo pode assumir para si e dizer em voz alta 

que Diadorim era seu amor. É apenas morta que ela é vestida com trajes femininos 

e com eles sepultada. A personagem que lava e veste o corpo de Diadorim não tem 

nome; é chamada de Mulher. Ela dá, pela primeira vez, um nítido contorno feminino 

aos olhos de  Riobaldo; este queria que “seu amor” não fosse enterrada junto com os 

outros mortos durante uma batalha de homens; tentativa de separar dentro de si o 

masculino e o feminino, de conseguir desfazer um engano sustentado de propósito, 

sutilmente, por aquele (aquela?) que despertava seu desejo.

Um verdadeiro amor pode acontecer apenas entre um homem e uma mulher? O que 

significa sentir-se homem ou mulher? E mais: por que, a despeito de tanta “evolu-

ção”, ainda existem profundos tabus e preconceitos a respeito da sexualidade? São 

conflitos vividos atualmente ou uma questão constante, independente de um mo-

mento histórico? O presente texto, a partir dessas indagações e colocações, tem 

como objetivo convidar o leitor a pensar sobre como nossa sociedade lida com os 

conceitos de masculino e feminino e como o comportamento sexual contemporâneo 

evidencia, de maneira inequívoca, que a sexualidade, para o ser humano, é um eter-
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no enigma. Há mais de um século a Psicanálise propõe, baseada nas experiências 

clínicas, que a sexualidade tem uma importância fundamental para a vida psíquica 

e que esta percorre caminhos tortuosos devido às vicissitudes que a cultura impõe a 

todos aqueles que adentram o mundo da linguagem. 

2.  SEXUALIDADE HUMANA E SEUS 
ASPECTOS CULTURAIS

A proteção contra a dor e o sofrimento gera as suas próprias dores e sofrimentos. 

Essa é uma das conclusões mais explícitas de um dos ensaios mais lidos de Freud, 

Das Unbehagen in der kultur (O Mal-Estar na Civilização). As observações feitas por 

Freud não poderiam ter acontecido em época anterior; o advento da modernidade 

trouxe mudanças profundas no que diz respeito à visão que o ser humano tem de 

si mesmo. Não existe nada que impulsione as pessoas a procurar ordem, beleza ou 

pragmatismo em suas ações (BAUMAN,1998). A liberdade de ação dos seres humanos 

deve, segundo a lógica moderna, ser moldada para atender a pressupostos de ordem, 

eficiência e controle. A civilização é, portanto, a imposição da ordem a uma natureza 

desordenada e caótica. Essa organização gera montantes consideráveis de sofrimen-

to e mal-estar, pois ela atinge dois impulsos que são fonte de grande satisfação: a 

sexualidade e a agressividade que, segundo Freud, caminham sempre juntas. Não se 

pode almejar qualquer objeto de amor (aliás, esta é a primeira grande exigência da 

civilização – a renúncia sexual dos primeiros objetos de amor); a agressão, por sua 

vez, deve ser contida para que os laços sociais se estabeleçam.

Ao analisar as mudanças nos sistemas prisionais, Foucault (2008) mostra como o 

poder atua no corpo das pessoas ao longo da era moderna. Ao citar as propostas 

de Bentham – o criador do utilitarismo moderno – Foucault revela como o olhar é 

fundamental. O modelo do panóptico mostra a necessidade de tornar os corpos dó-

ceis e mantê-los sob constante vigilância, o que reforça a importância de moldar as 

condutas humanas que, se deixadas ao acaso, não serviriam aos interesses do Estado 

moderno. “O exercício da disciplina supõe um dispositivo que obrigue pelo jogo do 

olhar; um aparelho onde as técnicas que permitem ver induzam a efeitos de poder, e 

onde, em troca, os meios de coerção tornem claramente visíveis aqueles sobre quem 

se aplicam” (FOUCAULT, 2008:143). O olhar que vigia e pune é, antes de tudo, a en-

carnação do poder moderno. Existe, segundo Foucault, uma transição entre duas 

formas de organização social a partir do século XVIII: o poder soberano se transforma 

gradualmente em poder disciplinar. O poder disciplinar, ao longo da era moderna, al-

cança a família, apoiado pelo discurso da ciência que orienta padrões de normalida-

de e desvio de conduta. O domínio das manifestações corporais deve começar dentro 

do ambiente privado da família e reforçado por estruturas sociais pré-estabelecidas.    

Não é de se espantar o fato de as condutas sexuais serem, a partir da modernidade, 

orientadas por um discurso normativo da ciência. As palavras homossexualismo e 

heterossexualismo nem mesmo existiam nos dicionários antes do século XIX. Katz 

(1996) em sua monumental pesquisa A invenção da heterossexualidade revela que 

as expressões homo e heterossexual apareceram no Oxford English Dictionary Su-

plement em 1868. Foi apenas no primeiro quarto do século XX que essas palavras 

começaram a ser utilizadas para se referir a uma suposta polarização natural de con-

dutas sexuais. A heterossexualidade não foi, segundo esse autor, apenas imposta, 

mas inventada e absorvida pelo discurso da ciência como pertencendo ao grupo de 

comportamentos “normais”; desnecessário dizer que o homossexualismo também 

foi absorvido pelo mesmo discurso, mas foi “transformando” em conduta patológi-

ca. No início, de acordo com as pesquisas históricas feitas por Katz, o heterossexual 

também foi considerado um pervertido: caso o encontro com homem e mulher acon-

tecesse fora do casamento e sem fins de reprodução. Muitas mulheres, no início do 

século XX foram enforcadas nos EUA por serem amantes de homens casados (KATZ, 

1996). É curioso ver como algumas sociedades toleravam (e toleram) a prévia re-

lação sexual do homem antes do casamento, através do encontro com prostitutas 

e previam a punição de mulheres iniciadas no sexo fora do casamento. Se homos-

sexualidade, no final do século XIX aparece nos dicionários como “desejo mórbido 

por pessoa do mesmo sexo”, heterossexualidade também indicava morbidade, mas 

pelo “sexo oposto”. A palavra heterossexual é usada pela primeira vez em um artigo 

de um médico norte americano Dr. James G. Kiernan, publicado em 1892, em um 

jornal de medicina de Chicago. “ ‘Heterossexual’ não era equiparado aqui a sexo nor-

mal, mas a perversão – uma tradição que se manteve na cultura da classe médica até 

1920” (KATZ, 1996:31).

Em 1893, o professor de Psiquiatria e de Neurologia na Universidade de Viena, Ri-
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chard Von Kraft-Ebing, escreve um livro que se tornou uma referência nos estudos 

de perversões sexuais (KATZ, 1996). Ao contrário do artigo de Kiernan, a norma re-

produtiva não tinha, para Kraft-Ebing, o mesmo peso. Ao longo dos relatos de casos 

atendidos pelo médico de Viena, é possível perceber que o homossexualismo recebe 

uma atenção maior como desvio mórbido e inclusive se tornou alvo de propostas te-

rapêuticas baseadas na hipnose, na tentativa de “cura” do paciente. Como exemplo, 

é possível citar o caso do Sr. Von X; Kraft-Ebing da início  à hipnose, sugerindo a seu 

paciente:

a)  Eu tenho horror ao onanismo, porque me repugna e faz com que eu me sinta 
péssimo;

b)  Não tenho mais interesse pelos homens; porque o amor pelos homens é contra a 
religião, a natureza e a lei;

c)  Eu me sinto atraído pelas mulheres; porque a mulher é encantadora, desejável e 
criada para o homem.

d)  Vários anos depois dessa lavagem cerebral, o relatório sobre o paciente: Ele ain-
da sentia uma certa atração por alguns homens, mas nada parecido com amor. 
Ocasionalmente tinha prazer no ato sexual com mulheres e agora pensava em ca-
samento (KATZ, 1996:37).

Quase um século depois dessas intervenções “terapêuticas” feitas por Kraft-Ebing 

ainda é possível, com extrema facilidade, identificar sinais de preconceito e violên-

cia simbólica contra grupos considerados “desviantes”. Atualmente, muitas comu-

nidades evangélicas nos EUA possuem programas – para quem pode pagar – onde 

jovens são “internados” e convencidos de que suas escolhas homossexuais são des-

vios graves e que a salvação está no casamento heterossexual com fins procriativos.

O preconceito e a ideologia segregacionista não abandonaram o discurso da ciên-

cia contemporânea. Em um recente artigo, Ceccarelli (2008) discorre sobre algumas 

conseqüências sócio-ideológicas a partir de um estudo feito por cientistas italianos 

que teriam “descoberto” o gene da atração sexual, mais especificamente o gene a an-

drofilia, responsável pela manifestação da homossexualidade. O estudo é repleto de 

falhas e imprecisões. Para começar o suposto gene não foi isolado e identificado. Ele 

“deve” existir, segundo os pesquisadores, devido a simples inferências estatísticas. 

Além desse estudo se mostrar profundamente misógino, ele propõe que o homosse-

xualismo masculino é um “efeito colateral” da evolução feminina.   

O que se depreende de tudo isso é que a situação genética só se torna problemática 
quando o gene se manifesta lá onde não deveria, nos homens, fazendo com que eles 
se sintam atraídos por seus pares. A preocupação parece ser, uma vez mais, ape-
nas com os homens, o que só vem a mostrar a hegemonia do discurso masculino. A 
inexistência do gene da ginofilia sugere que a atração do homem pela mulher é tão 
óbvia, tão natural, que dispensa qualquer explicação. Entretanto, no que diz respei-
to a homossexualidade masculina, o preconceito se apresenta de forma ainda mais 
acirrada (CECCARELLI, 2008:288).

Em uma entrevista recente o reitor da Universidade de Harvard, nos EUA, afirmou 

que as mulheres tem, naturalmente, uma maior dificuldade de aprender disciplinas 

científicas do que os homens, o que justificaria o menor número de cientistas femini-

nas (POLI, 2007:61). Os exemplos citados anteriormente evidenciam como são com-

plexas as relações sociais, a definição e adequação de papéis sexuais. O preconceito 

contra grupos e a hegemonia do discurso masculino mostram que a suposta liberda-

de sexual vivida no mundo atual é um engano. É curioso notar a obsessão científica 

para provar a existência de determinantes genéticos de comportamentos “desvian-

tes” e o descaso para se identificar os mesmo determinantes para os comportamentos 

“normais”, como se estes fossem naturais por si mesmo e não precisassem de maiores 

explicações.

Enquanto o livro sobre as perversões de Kraft-Ebing se tornava uma referência para a 

classe médica, na mesma época, em 1905, é publicado Três ensaios sobre a teoria da 

sexualidade. Nesse texto, Freud é profundamente provocador ao explorar temas da 

sexualidade humana sob um ponto de vista diferente. Enquanto a tendência era ver 

a relação sexual entre homem e mulher para fins de procriação como “natural” Freud 

toma o caminho inverso: não existe nada de natural e pré-determinado no que diz 

respeito à sexualidade humana; trata-se de uma construção psíquica apoiada pelo 

desejo. Nos Três ensaios, Freud observa que as perversões sexuais descritas por seus 

colegas médicos de Viena faziam parte das fantasias das pessoas comuns – inclusive 

parte da fantasia dos próprios classificadores – e que também a vida infantil revela-

va traços dessas perversões, devido ao fato da criança ser um “perverso polimorfo”. 

Essas observações, por si mesmas, já foram motivo para classificar o texto de Freud 

como subversivo. Freud ainda observa:

É digno de nota que os autores que se ocuparam do esclarecimento das propriedades 
e reações do indivíduo adulto tenham prestado muito mais atenção à fase pré-histó-
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rica representada pela vida dos antepassados [...] do que à outra fase pré-histórica, 
àquela que se dá na existência individual da pessoa, a saber, a infância (FREUD, 
1996 [1905]. Vol. 7:163).

Freud também descola a perversão do campo exclusivamente genital ao propor que 

existem, desde o início da vida, pulsões parciais que investem várias partes corpo 

libidinalmente, a começar pela boca, ponto privilegiado de satisfação e de início do 

processo de socialização. Em uma nota de rodapé acrescentada aos Três ensaios em 

1915, a respeito da atração entre homens e mulheres, Freud diz que se trata de um 

fenômeno a ser investigado de maneira mais profunda, e que a hipótese de uma atra-

ção de base química não explica uma série de escolhas e comportamentos sexuais 

(FREUD, 1996 [1905]. Vol. 7:137-138).

O trabalho mais primitivo daquilo que Freud chamou de pulsão de vida (Eros) leva o 

organismo à constante busca de equilíbrio e sobrevivência: o repouso, alimentação, 

excreção de substâncias tóxicas ao organismo; a essas pulsões mesclam-se as pulsões 

eróticas. Tudo aquilo que preserva a vida é erotizado, daí a abrangência do signifi-

cado do termo sexual na obra de Freud. Eros leva à união, possibilita a formação de 

laços sociais, como foi posteriormente teorizado em O Mal-Estar na Civilização. Ao 

nascer, a criança é totalmente dependente daqueles que cuidam dela; o processo de 

socialização – a entrada no mundo da linguagem – depende de um intricado jogo 

de forças que envolvem a família, a cultura e o bebê. Este experimenta uma fusão 

narcísica inicial com a mãe, fonte de satisfação de necessidades básicas. No início, 

não existe mundo, não existe o Eu. Esse estado de satisfação, de completude, não 

pode ser mantido. As experiências de desprazer – o contato com a realidade, inimiga 

desde sempre – convida a criança a aceitar (não sem sofrimento) que o princípio da 

realidade deve prevalecer sobre o princípio do prazer nos laços sociais. É justamente 

este o montante de desconforto e mal-estar que aflige a civilização: é necessário, an-

tes de tudo, renúncia pulsional. A criança deve abrir mão de seus primeiros objetos 

de satisfação para ascender à vida social; e também deve passar por aquilo que talvez 

seja uma das maiores feridas narcísicas: ascender à posição masculina ou feminina. É 

nesse ponto que Freud insiste: é na história das escolhas libidinais da pessoa, desde 

sua infância, que podemos ver as conseqüências do movimento pulsional ao encon-

trar objetos de satisfação. Além disso, Freud propõe: “É provável que, de início, a 

pulsão sexual seja independente de seu objeto, e tampouco deve a ela sua origem aos 

seus encantos sexuais” (FREUD, 1996 [1905]. Vol. 7:140).

Portanto, para a Psicanálise, não existe determinismo no que diz respeito à vida pul-

sional e às escolhas objetais. Lacan (2008) comenta sobre as vicissitudes da vida em 

sociedade.

A espécie humana caracteriza-se por um desenvolvimento singular das relações 
sociais – desenvolvimento esse que é sustentado por capacidades excepcionais de 
comunicação mental - , e, correlativamente, por uma economia paradoxal dos instin-
tos  que  aí se mostram essencialmente suscetíveis de conversão e de inversão, e não 
tem mais efeito isolável senão de maneira esporádica. Comportamentos adaptativos 
de variedade infinita são assim permitidos. Sua conservação e seu progresso, por 
dependerem de sua comunicação, são, antes de tudo, obra coletiva e constituem a 
cultura (LACAN, 2008:8). 

É oportuno ressaltar, nesse momento, que a renúncia pulsional faz parte da dinâmica 

inconsciente. A barreira do recalque impõe resistência a conteúdos inconscientes, 

dentre eles, a renúncia aos primeiros objetos de amor e as primeiras experiências 

de satisfação advindas da perdida completude narcísica. A civilização elege quais 

são as formas aceitas de satisfação pulsional. Na era moderna, o discurso da ciência 

iniciou um processo de classificação e de segregação, moldando a convivência entre 

as pessoas a partir do ambiente familiar. O comportamento sexual foi uma das áreas 

privilegiadas para o exercício de controle social. O que o método de classificação 

moderno exclui de sua agenda, é o fato de a sexualidade humana ter sua dinâmica 

inconsciente e se recusar a ser reduzida a questões puramente genéticas e hormo-

nais. O comportamento sexual considerado “desviante” é freqüentemente fonte de 

insegurança e angústia, pois mobiliza nas pessoas “normais” conteúdos mantidos 

fora da consciência pelo recalque e que dizem respeito à condição humana: o desam-

paro (Hilflosigkeit) e a incerteza.

Giddens (2002) revela que a modernidade traz para o indivíduo a necessidade cons-

tante de refletir sobre suas ações; não apenas é importante saber o que se faz, mas 

por que se faz.

Todos os homens monitoram continuamente as circunstâncias de suas  atividades 
como parte do fazer o que fazem, e esse monitoramento sempre tem características 
discursivas. Em outras palavras, se questionados, os agentes são normalmente ca-
pazes de fazer interpretações discursivas da natureza e das razões do seu comporta-
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mento (GUIDDENS, 2002:39).

O indivíduo é incitado a construir um conhecimento também sobre sua sexualidade. 

Apesar da década de 1960 ser conhecida como a que deu origem a uma “desrepres-

são” da sexualidade, esta não abalou os elementos recalcados das primitivas experi-

ências sexuais infantis. É inegável a importância da existência de valores estético-

morais para a civilização; porém existe uma diferença grande em tratar esses valores 

como construções culturais e tratá-las como verdades absolutas. Essa é a base para 

o preconceito e segregação difundidas por discursos que se dizem guardiões da ver-

dade, como por exemplo, o caso das religiões e do discurso científico. É muito co-

mum as pessoas serem rotuladas a partir de seu comportamento sexual, como se sua 

existência pudesse ser reduzida a ele. Com isso todas as outras dimensões do sujeito 

são colocadas de lado e anuladas. A Psicanálise não parte de uma suposta verdade 

universal, mas acredita na verdade particular do desejo de cada sujeito. Freud, ao 

escutar suas pacientes histéricas, endossa o ato fundador da Psicanálise: a escuta 

por aquilo que é particular da história de cada um. Não se trata, contudo, de um ato 

de permissividade diante de qualquer comportamento do paciente, mas criar um es-

paço para que as pulsões encontrem novos caminhos e que representações psíquicas 

possam entrar no circuito da linguagem.

No Seminário 11, Lacan (1998) retoma o mito de Aristófanes revelando como a idéia 

de complementaridade entre os sexos é ilusória.

A busca do complemento, o mito de Aristófanes nos dá sua imagem de maneira pa-
tética, e enganadora, articulando que é o outro, que é sua metade sexual que o vivo 
procura no amor. A esta representação mítica do mistério do amor, a experiência 
analítica substitui a procura, pelo sujeito, não do complemento sexual, mas da parte 
sempre perdida dele mesmo, que é constituída pelo fato de ele ser apenas um vivo 
sexuado, e não mais ser imortal (LACAN, 1998:195).

A Psicanálise insiste no fato de que o psiquismo se forma justamente a partir da fal-

ta, possibilitando o surgimento do desejo. Como disse Lacan anteriormente, a expe-

riência analítica não promete completude – por esta não existir – mas tem o compro-

misso de encontrar formas de se lidar com a falta e a angústia que surge a partir dela. 

Quando, na década de 1950, Lacan aprofunda sua leitura da obra de Freud usando o 

nascente estruturalismo, ele propõe que o inconsciente é estruturado como lingua-

gem; esta, por ser uma estrutura é sempre falha. Existe algo, portanto, que sempre 

escapa à palavra, algo que não é passível de simbolização. Para dar conta da falta, 

da imperfeição, da angústia, o ser humano cria sistemas mais ou menos coerentes – 

discursos – para dar conta do Real que se impõe insistentemente.  Não é por acaso 

que a sexualidade humana é um campo delicado. O corpo também é a via régia para 

o inconsciente e é através dele e de suas funções que as pulsões sexuais surgem, se 

apóiam e buscam satisfação. A vida sexual é profundamente influenciada pelos dis-

cursos dominantes em uma cultura, devido às normas que se impõe a todas as pesso-

as. Porém, o uso que cada um faz dos discursos e de como eles incidem sobre a vida 

psíquica é um acontecimento singular e é justamente essa a aposta da Psicanálise ao 

colocar o analisando como sujeito de suas escolhas.      

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Não é por acaso que a depressão seja o sintoma predominante na virada do século 

XX para o XXI, como fora a histeria à época de Freud. O ser humano contemporâneo 

deseja se ver livre da angústia de viver e nem mesmo se mostra inclinado a lidar com 

ela, questionar seu significado. Trata-se de um mundo que vende às pessoas res-

postas padronizadas, seja através de objetos de consumo, seja através de receitas 

(também compradas) de porta-vozes da ciência ou religiões, pressionando-as em di-

reção a uma homogeneidade perversa. A depressão, enquanto sinal do mal-estar na 

civilização contemporânea mostra que a falta de sentido para a vida não é dada, mas 

deve ser fruto de uma construção que passa necessariamente pela relação indivíduo 

– cultura. Construir um sentido, de acordo com a particularidade da vida de cada 

um, demanda disponibilidade, uma postura ética diante da existência, movimento 

que é o contrário daquele ditado pelo pragmatismo de terapias exclusivamente me-

dicamentosas ou terapias que prometem rápida supressão de sintomas e a adaptação 

do Eu diante de demandas sociais. Mas o inconsciente, como Freud bem reconheceu, 

encontra seu caminho sempre. 

Como era de se esperar, após os recentes movimentos de “liberação sexual” dos anos 

1960, o sexo é absorvido pelas leis de mercado e, como nunca antes visto, começa a 

fazer parte da dinâmica do consumo: hotéis de luxo apresentam, ao lado do cardá-

pio gastronômico, um outro cardápio, com fotos de mulheres que podem ser pedidas 



162 163

junto com a comida; todos os tipos de prostituição, que atendem a todos os tipos de 

fantasias, até mesmo, infelizmente o sexo com crianças; estabelecimentos onde, por 

um preço justo, pode-se viver as fantasias que não podem ser ditas abertamente em 

um encontro social; roleta russa sexual – um grupo de pessoas se juntam em uma 

orgia e contratam uma pessoa infectada com HIV para dela participar e correrem o 

risco de adoecimento. A lista não tem fim. Essa “liberação” sexual deve ser entendida 

mais como uma “desrepressão” de certos aspectos da sexualidade, aspectos esses pu-

ramente comportamentais, e não como o fim do enigma sexual para a vida psíquica e 

sua dinâmica baseada no inconsciente.

Ainda sim, permanecem as questões: o que é ser homem ou mulher? O que é feminino 

e masculino? Foi abordado anteriormente que os valores considerados adequados e 

normais para a vida sexual são colocados pela cultura aos seus membros, elas não 

são “naturais” no sentido de sempre terem estado por aí. Mas elas são necessárias 

- as regras e as leis - pois elas fundam a civilização e permitem o reconhecimento 

do outro, com quem é possível estabelecer um laço social. Reconhecer isso já seria 

muita coisa. O que é ainda menos evidente é o uso político-ideológico feito a partir 

de condutas consideradas desviantes; inclusive a conduta sexual. A modernidade, 

com sua compulsão pelo controle e ordem, tentou normalizar condutas individuais 

a partir do poder do olhar que pune e vigia. Alguns médicos na época de Freud ten-

taram ordenar condutas desviantes – as perversões – nomeá-las e, quando possível, 

tratá-las. Décadas se passaram e algumas condutas consideradas inerentemente “pa-

tológicas”, como o homossexualismo, não constam mais no capítulo de parafilias dos 

compêndios psiquiátricos. Porém, a busca por genes do homossexualismo, feitas por 

métodos escusos, como o abordado ao longo deste texto; a preocupação obsessiva 

de pais e mães por perceberem sinais de que seus filhos estão se transformando em 

“saudáveis” heterossexuais; a condenação de práticas homossexuais por líderes de 

Igrejas; são sinais de que aquilo que é considerado diferente deve ser perseguido e, 

se não puder ser transformado, deve ser eliminado.

Foi a Psicanálise que mostrou este movimento: aquilo que é diferente é alvo de ódio e 

não por acaso, pois o estranho remete todos às experiências arcaicas de amor e ódio 

vividas com os primeiros objetos de satisfação. A mãe que nutre o bebê é o primeiro 

objeto de amor e também de ódio porque ela oferece não apenas nutrição e satisfa-

ção, mas também frustrações. O contato com a realidade é sempre doloroso, como 

também é o acesso ao mundo da linguagem. A sexualidade começa a ser construída 

a partir do nascimento, ela é intrínseca ao desenvolvimento psíquico, desde a infân-

cia, como insistiu Freud. O sentimento de pertença ao mundo masculino ou feminino 

e a vida sexual adulta não é algo natural, normal ou puramente biológico. Talvez uma 

das maiores contribuições da Psicanálise seja justamente essa, a de refutar o deter-

minismo, propondo que a dinâmica da vida psíquica não abrange apenas o terreno da 

consciência e é fortemente influenciada pelas vicissitudes das pulsões.
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1. INTRODUÇÃO

O romance Super-Cannes (2000), de J. G. Ballard (1930-2009) apresenta uma visão 

curiosa acerca da natureza do crime. Na comunidade fechada de Eden-Olympia, uma 

espécie de Vale do Silício europeu, localizada nos arredores de Cannes, na França, o 

futuro já chegou. Numa tentativa de “forçar o futuro” (BALLARD, 2006: 15), o psi-

quiatra Wilder Penrose, um “afável Prospero” ou o “psicopompo que navegava nossos 

sonhos mais obscuros para a luz” (BALLARD, 2006: 3) suplementa seu sistema avan-

çado de habitação de seguranças e tecnologias onipresentes com doses programadas 

e sadias de violência e psicopatologia. Dentro do programa terapêutico de Penrose, 

certos atos de violência são necessários para preservar a sanidade mental de seus 

executivos. De modo a incentivar e manter uma sociedade verdadeiramente sã, pe-

quenos desvios devem ser permitidos, não constituindo de modo algum crime, e sim 

válvulas de escape para emoções recalcadas que podem prejudicar uma vida balan-

ceada. O pediatra David Greenwood, porém, dedicado a expor o perverso esquema, 

acaba por ser sumariamente executado, acusado como o autor do maior crime da 

história dessa comunidade. Greenwood, o homem que tenta matar Penrose e seus 

sócios, paira acima da narrativa como um fantasma, uma figura que o protagonista, 

Paul Sinclair, é levado a substituir desde o começo.

O romance é situado no gênero da literatura policial, mostrando influências de Ray-

mond Chandler desde a indispensável femme fatale – representada pela ex-amante 

de Greenwood, Frances Baring – e a descoberta gradual da degradação moral de um 

grupo, assim como o detetive que se envolve no mistério à medida que ele tenta so-

lucioná-lo. Os eventos fatídicos relacionados a Greenwood antecedem a chegada de 

Sinclair e sua esposa a Eden-Olympia. Assim como Jane ocupa a posição de pediatra 

deixada por Greenwood, Sinclair, recuperando de um acidente aéreo, passa a maior 

parte de seu tempo sozinho na casa de Greenwood, onde o casal habita. Sem trabalho 

num mundo onde o trabalho é supervalorizado, Sinclair se encontra fascinado com o 

mistério de Greenwood e seus motivos, que assombram o espaço externo de sua casa 

e o espaço interno de sua mente: “Me ocorreu que seríamos três dormindo juntos 

nesta grande e confortável cama, até que eu pudesse persuadir David a deixar minha 

mente e desaparecer para sempre, pela escadaria branca desta mansão de sonhos” 

(BALLARD, 2006: 35). Greenwood, sendo acima de tudo, ex-amante de Jane, adicio-
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na uma dimensão de competitivdade sexual à sua obsessão, à medida que Sinclair 

questiona o seu próprio interesse pelo morto.

A atmosfera de Eden-Olympia é governada pelos ritmos do trabalho, e nada mais: 

as demandas e os prazeres do corpo não possuem lugar nele, e o corpo, é, segun-

do Penrose, “um criado obediente, a ser alimentado e lavado; e dado apenas liber-

dade sexual suficiente para se sedar” (BALLARD, 2006: 17), o que se aproxima do 

que Michel Foucault denomina o “corpo dócil”, corpos que não apenas fazem aquilo 

que queremos mas precisamente da maneira que queremos (FOUCAULT, 2000: 138). 

Aqui, a tecnologia tomou o lugar de qualquer espécie de troca social, tornando-a 

desnecessária e contra-produtiva.

Intimidade e senso de vizinhança não eram características da vida cotidiana em 
Eden-Olympia. Uma infra-estrutura invisível tomou o lugar de virtudes cívicas tra-
dicionais. Em Eden-Olympia, não existem problemas de estacionamento, medo de 
ladrões, estupros e assaltos ... Não há conselhos muncipais ou cortes de magistra-
dos, nenhuma agência voltada ao cidadão. A civilidade e a polidez são planejadas 
em Eden-Olympia, da mesma forma que a matemática, a estética e toda uma visão 
de mundo geopolítica são planejadas no Partenon e no Boeing 747. A democracia 
representativa fora substituída pela câmera de vigilância e a força policial privada. 
(BALLARD, 2006: 38)

Questões éticas não possuem papel algum nas noções de civilidade, a ética, assim 

como todos aspectos, é institucionalizada e projetada, ou até mesmo impingida nos 

habitantes pelo modo como o espaço é organizado. Esta forma de controle difuso, 

amplo e incrustado no espaço é típica de prisões, não de áreas residenciais paradi-

síacas, remetendo ao descrito por Michel Foucault em Disciplinar e punir. Controle 

total, segundo Foucault, é impingido não apenas por punição física brutal, mas pelo 

controle psicológico, muito mais eficaz e intrusivo, que exige uma transformação 

interna e conversão a um novo modo de pensar, condicionando mentes e corpos de 

modo a conformar com a máxima que “a alma é a prisão do corpo” (FOUCAULT, 2000: 

30). A identidade dos habitantes é também normalizada, com suas características 

particulares eliminadas e levados a se comportar como marionetes behavioristas ou 

uma peça na engrenagem. Não há necessidade para uma democracia representativa 

ou assembléias, pois não há identidade comum e não há senso de comunidade. Tudo 

que resta é um senso enviezado de individualidade, porém voltado apenas à vida 

profissional.

Sinclair, simplesmente porque não possui uma carreira na comunidade, preserva um 

certo tipo de individualidade na sua obsessão com Greenwood, e com a ajuda de um 

agente de segurança, busca desvendar os detalhes acerca do colapso de Greenwood. 

Sinclair descobre que a versão oficial dos eventos foi manipulada pela administração 

de Eden-Olympia, e o que parecia um colapso nervoso e ato de loucura individual, 

colocado por Penrose como uma “psicose extrema … uma crise profunda desde a sua 

infância” (BALLARD, 2006: 28) sem motivação clara, passa a ser significativa para 

Sinclair, que imagina o evento como um ato de rebeldia contra a instituição que é 

Eden-Olympia. 

Um editorial no Le Monde especulava que o contraste entre o poder mundano de 
Eden-Olympia e as vidas despojadas de imigrantes árabes em Cannes La Bocca leva-
ram Greenwood a um frenesi de frustração, uma fúria cega direcionada às desigual-
dades entre o primeiro e o terceiro mundo. Os assassinatos foram em parte um mani-
festo político, o jornal acreditava, e parte um grito existencial. (BALLARD, 2006: 11)

Essa versão da verdade não está inteiramente correta, uma interpretação compla-

cente dos fatos de modo a servir os interesses políticos de Eden-Olympia e da Fran-

ça e para proteger a reputação de Greenwood. Ao reconhecer a desigualdade social 

na região e a preocupação de Greenwood pelo assunto, o editorial o elege como um 

mártir de causas politicamente corretas, de longe o psicopata que ele é considerado 

dentro dos portões de Eden-Olympia.

A visão distorcida da realidade é um tema central do romance, com suas várias alu-

sões a Lewis Carroll e os livros de Alice, do qual Greenwood possui uma biblioteca. 

Muitas vezes Sinclair se imagina caindo “no buraco do coelho” ou “através do espe-

lho” para o mundo irreal e simulado de Eden-Olympia, tão desconectado da reali-

dade quanto as fantasias de Carroll. Isso se deve, em parte, ao fato que muitos dos 

elementos funcionais de Eden-Olympia, como a segurança e a polícia, são apenas 

para aparência, uma ilusão. Pascal Zander, o chefe de segurança, garante Sinclair 

que “não há crime em Eden-Olympia … todo o conceito de criminalidade é desconhe-

cido aqui. Em Eden-Olympia nós nos auto-policiamos … A honestidade é um traço 

projetado, assim como estacionamento grátis e ar limpo. Nossos guardas são para 

aparências, como os guias na Euro-Disney” (BALLARD, 2006: 83). O verdadeiro crime 

pode ser encontrado em áreas adjacentes, como Nice, Cannes La Bocca, onde atos 
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de “furtos, prostituição, tráfico de drogas … parecem quase folclóricos, subsidiados 

pelos municípios para o entretenimento dos turistas” (BALLARD, 2006: 84). As pes-

soas se sentem seguras desde que câmeras de segurança e guardas sejam aparentes, 

mesmo que elas não estejam ligadas ou os guardas treinados. A impressão de ordem 

conta mais do que a sua eficácia frente à contingências, especialmente se nenhuma 

situação contingente jamais venha a ocorrer. Greenwood colocou tal sistema à prova 

e confirmou que o simulacro de segurança de Eden-Olympia não funcionava, e por 

isso ele quase obteve sucesso.

Durante a sua investigação, Sinclair observa que em algumas fotos dos corpos das 

vítimas de Greenwood, elas pareciam participar de atividades ilegais óbvias e gros-

seiras, como tráfico e consumo de drogas. Tais fotos são reveladas como parte da 

ilusão de Eden-Olympia, uma vez que os executivos das fotos estavam de fato fa-

zendo o papel de traficantes extravagantes e vítimas sexuais, encenando filmes B 

para as câmeras de segurança e voyeurs imaginários. Da mesma forma, as ratissages, 

ataques de grupos de executivos vestidos em jaquetas esportivas a imigrantes ára-

bes nas redondezas da cidade ou roubam casacos de pele de um set de filmagem de 

um comercial japonês, são parte do mesmo simulacro. Tais encenações são às vezes 

representadas para Sinclair, que as observa de pontos de vantagem, e as gravações 

em vídeo são lhe exibidas posteriormente por Penrose, de modo a reforçar a ilusão 

de se encontrar num mundo onde há atos de violência sem motivo aparente e que 

não são punidos, sintomas de uma sociedade corrupta. Penrose lhe explica que tudo 

é parte de um programa terapêutico criado por ele. “A saúde de Eden-Olympia está 

sob constante ameaça” (BALLARD, 2006: 251), e sem este programa, os executivos 

acabam desenvolvendo pequenas doenças e níveis debilitantes de estresse, descri-

tos como “uma incapacidade de relaxar a mente, de encontrar tempo para reflexão e 

recreação”, colocadas em destaque pelas características que fazem Eden-Olympia ser 

uma “cidade inteligente” (BALLARD, 2006: 3). Onde um comportamento desinteres-

sado e quase mecânico é o padrão, a loucura se torna uma espécie de cura. “Nosso 

problema não é que há loucos de mais, mas de menos … Pequenas doses de insa-

nidade são a única solução. A sua própria psicopatologia é tudo que pode resgatar 

essas pessoas” (BALLARD, 2006: 251), explica Penrose, cujo discurso é tão tentador 

e persuasivo que ele convence Sinclair, que, por mais aversão que ele tenha às ratis-

sages, se vê intelectualmente interessado nas ideias de Penrose e seus efeitos na sua 

própria psique:

A exibição de brutalidade havia me perturbado … Uma parte dormente de minha 
mente tinha sido excitada - não pela crueldade, que eu detestava, mas pela desco-
berta que Eden-Olympia oferecia mais à seus habitantes que visitantes podiam ver. 
Acima das piscinas e gramados manicurados parecia pairar um sonho de violência. 
(BALLARD, 2006: 75)

Parte da fascinação que o texto de Ballard oferece ao leitor é esta realização que 

numa existência entorpecida, o “sonho de violência” que paira apenas acima da su-

perfície da vida cotidiana promete estímulo e entusiasmo. Muito do encantamento 

da ficção policial, e de toda a ficção em geral, é a capacidade de transportar o leitor 

pelo “buraco do coelho”, dentro de um mundo de experiência vicária de sensações 

e sentimentos proibidos. Essa ideia é levada a um extremo em sua aplicação tecno-

lógica na realidade de Eden-Olympia e problematizada quando ela não é apenas um 

exercício intelectual mas envolve questões morais reais, como no caso das ratissages.

Crime, segundo Émile Durkheim, é um aspecto da vida social perfeitamente nor-

mal, uma parte integral de todas as sociedades sadias (DURKHEIM, 1964: 45). Uma 

sociedade possui uma “consciência coletiva” que consiste de um número de valo-

res sociais, e um ato é criminoso quando ele quebra aspectos fundamentais desta 

consciência. Se um ato não choca a consciência, ele não é um crime (DURKHEIM, 

1964: 51). Isso implica que um ato pode não ser criminoso, mesmo que vai contra 

valores morais, se este escapa a consciência, e que pode ocorrer em comunidades 

como Eden-Olympia onde o crime perdeu seu poder de subverter e chocar, e passou 

a ser invisível. Quando a ideologia possui o poder de tornar tais atos imperceptí-

veis, ela pode controlar a população, já que ela será ignorante de qualquer tipo de 

manipulação. 

O centro de operações administrativo de Eden-Olympia ostentava uma grandeza qua-
se imperial, com seus pilares clássicos ascendendo a um frontão estilizado pós-mo-
derno. Este foi o primeiro prédio a ser construído no parque de negócios, mas após 
uma abertura bombástica, a arquitetura que se sucedeu era modernista da maneira 
mais mínima e retraída, uma máquina para, sobretudo, pensar. (BALLARD, 2006: 
191)
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Aqui Eden-Olympia revela as suas tendências fascistas no seu cerne: o primeiro pré-

dio e centro moral denunciam a dominação tácita do restante da cidade. Penrose 

também deixa escapar algumas ideias fascistas em seu discurso: “A psicopatologia 

é a sua própria cura, e tem sido por toda a história. Ora ela domina nações inteiras 

num espasmo terapêutico vasto. Nenhuma droga jamais foi tão potente” (BALLARD, 

2006: 251). No final das contas, isto é o que uma manipulação estatal e invisível 

- mesmo uma ditada pelo capitalismo - se tornará, um Estado totalitário no qual 

a ordem moral é invertida, os loucos envolvidos em atos aleatórios de violência e 

tráfico de drogas e sexo para preservar a sua sanidade, enquanto as anomalias são os 

Greenwoods e seu discípulo Sinclair na sua rebelião “insana”. 

Eden-Olympia, um “laboratório de ideias para o novo milênio”, é na verdade um lugar 

além da moralidade, explica Penrose. No seu raciocínio, a moralidade antiga

pertencia a um estágio mais bruto do desenvolvimento humano. Ele tinha que lidar 
com grupos de caçadores que haviam acabado de deixar a planície do Serengeti. As 
primeiras religiões foram forçadas a lidar com primatas escassamente civilizados que 
arrancariam os braços uns dos outros sem pestanejar. Visto que eles não podiam 
depender do auto-controle, precisavam de tabus éticos para tanto. (BALLARD, 2006: 
95)

Penrose almejava descobrir essa nova moralidade com o programa terapêutico, uma 

moralidade ditada não pelas regras da selva, impulsos atavísticos ou religiões an-

tiquadas mas pelo olhar da câmera de segurança e pelos limites de velocidade de 

grandes rodovias. “A menos que você possua uma Ferrari, pisar no acelerador não 

é uma decisão moral … Podemos confiar no julgamento [do fabricante] e isso nos 

deixa livre para levar nossas vidas adiante. Atingimos a liberdade verdadeira, uma 

liberdade da moral” (BALLARD, 2006: 95). Não é surpresa, portanto, que é revelado 

que Sinclair fora inserido dentro da comunidade na casa de Greenwood precisamente 

para induzi-lo a uma obsessão com o antigo morador. Ao colocá-lo no lugar de Gre-

enwood e nele introduzir as mesmas preocupações é a sua maneira de usar Sinclair 

como uma marionete behaviorista, seu método de conduzir um experimento para 

descobrir os motivos para o colapso nervoso de Greenwood. O trabalho de detetive 

de Sinclair e descoberta da corrupção moral da comunidade não é um ato individual, 

e sim parte do sistema, provando de uma vez por todas que não há escapatória para 

as redes de controle. O romance termina com Sinclair planejando dar continuidade 

ao plano de Greenwood de assassinar Penrose e expor Eden-Olympia ao mundo, mas 

fica claro que ele já está inserido e o sistema já o engoliu: ele havia tomado parte em 

ratissages e tornado próximo de Penrose. Além do mais, sua rebelião seria um verda-

deiro crime, e Eden-Olympia faria de tudo para encobri-la assim como fez com a de 

Greenwood, apenas mais um louco à solta.

2. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Super-Cannes é uma acusação de projetos de vivência moderna que subjugam iden-

tidade, contato social e decisões morais. Em Eden-Olympia, a moralidade é projetada 

e embutida no próprio espaço, e espaços projetados para um controle invisível da po-

pulação, assim como aeroportos, rodovias, shoppings e outros locais de neutralida-

de extrema. Ballard nos avisa que tal neutralidade é apenas aparente e esconde um 

“sonho de violência” e a semente para uma versão mais insidiosa de totalitarismo. 

É importante estar consciente dos mecanismos de controle para enxergar além da 

ilusão e evitar que um futuro tão medonha venha a ocorrer, se não for tarde demais.
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1. INTRODUÇÃO

Se houvesse uma única verdade, não seria 
possível pintar cem telas sobre o mesmo tema.   
(Pablo Picasso)

A busca pela verdade(i) sempre foi um tema que causou e ainda causa grande fetiche 

nas pessoas. Este fetiche é muito bem ilustrado tanto na literatura policial quanto no 

processo penal. Nas palavras Marilena Chauí (2000: 113) “a busca da verdade está li-

gada a uma decepção, a uma desilusão, a uma dúvida, a uma insegurança ou, então, 

a um espanto e a uma admiração diante de algo novo ou insólito”.

E é esse espanto e curiosidade que serviram de mote para elaboração do presente 

artigo. As linhas a seguir desenvolvidas abordarão os métodos produção da verdade, 

sob duas óticas aparentemente distintas entre si, o romance policial e o processo 

penal.

A conexão de saberes estabelecida através do estudo das obras de Literatura Poli-

cial da renomada autora Agatha Christie, bem como da análise do Sistema Jurídico 

Processual Penal, permitirão estabelecer uma relação entre a construção da verdade 

nessas áreas do conhecimento.

A perspicácia de Miss Jane Marple, desvendando casos mais misteriosos na Inglater-

ra em meados do século XIX, e a atuação impecável do pouco modesto detetive belga, 

Hercule Poirot, serviram de fonte de inspiração para o estudo proposto(ii).

Sendo assim, inicialmente estabelecer-se-á uma contextualização histórico- filo-

sófica da concepção da verdade, em seguida, far-se-á uma análise sobre a literatu-

ra policial e sua relação com a verdade. Por fim, pretende-se apresentar a forma da 

construção e desenvolvimento da verdade no processo penal.
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2.  UMA BREVE PERSPECTIVA  
HISTÓRICO–FILOSÓFICA DA 
CONCEPÇÃO DE VERDADE

Uma designação uniformemente válida e obrigatória das coisas, e a legislação da 
linguagem dá também as primeiras leis da verdade e mentira. (Nietszche)

Várias são as concepções de verdade desenvolvidas ao longo da História da humani-

dade. Desde as primeiras noções oriundas da palavra aletheia,(iii) surgida no perío-

do da Grécia antiga, até os escritos de Kant, Heidegger, Foucault, percebemos que as 

reflexões acerca do Verdadeiro e suas manifestações sempre causaram inquietação e 

curiosidade ao ser humano. 

Para revelar, ou desvendar o que venha ser o verdadeiro é preciso ter em mente qual a 

concepção histórica da verdade adotada e quais são sua premissas fundantes.

Assevera Marilena Chauí (2000: 123) que, “nossa idéia da verdade foi construída ao 

longo dos séculos, a partir de três concepções diferentes, vindas da língua grega, da 

latina e da hebraica.” 

Aletheia, veritas e emunah são respectivamente as palavras que traduzem a verdade 

nessas línguas.

Veritas, em latim, traduz a ideia de exatidão, precisão. Um relato verdadeiro con-

siste numa narrativa pormenorizada e fiel dos fatos tais como foram e aconteceram 

(CHAUÍ, 2000: 123).

Já emunah, em grego, traduz a idéia de confiança. Verdadeiras são as pessoas e o 

Deus, “a verdade é uma crença fundada na esperança e na confiança, referidas ao fu-

turo, ao que será ou virá. Sua forma mais elevada é a revelação divina e sua expressão 

mais perfeita é a profecia” (CHAUÍ, 2000: 123).

Em síntese, Marilena ensina que:

Aletheia se refere ao que as coisas são; veritas se refere aos fatos que foram; emunah 
se refere às ações e as coisas que serão. A nossa concepção da verdade é uma síntese 

dessas três fontes e por isso se refere às coisas presentes (como na aletheia), aos 
fatos passados (como na veritas) e às coisas futuras (como na emunah). Também 
se refere à própria realidade (como na aletheia), à linguagem (como na veritas) e à 
confiança-esperança (como na emunah). 

Palavras como “averiguar” e “verificar” indicam buscar a verdade; “veredicto” é pro-

nunciar um julgamento verdadeiro, dizer um juízo veraz; “verossímil” e “verossimi-

lhante” significam: ser parecido com a verdade, ter traços semelhantes aos de algo 

verdadeiro.

Os enigmas desvendados tanto por Miss Marple quanto por Poirot se encaixariam em 

qual concepção de verdade acima descrita?  A verdade do romance policial é constru-

ída, revelada, ou verificada? E o que dizer da verdade no processo penal?

3.  A LITERATURA POLICIAL E  
A VERDADE: REVELAÇÃO, 
CONSTRUÇÃO OU VERIFICAÇÃO?

A verdade jamais é dada. A boa vontade, que acolhe o dado enquanto tal, abriga-se 
na quietude e na miopia da certeza. (Luiz Alfredo Roza)

O que caracteriza o romance policial? O que o distingue das outras formas de mani-

festação literária? Por que, ou quais os motivos que o faz angariar tantos leitores?

Afinal, há uma semelhança entre a descoberta da verdade no romance policial e no 

processo penal?

O romance policial tem sua origem em meados do século XIX, com as primeiras narra-

tivas investigativas escritas por Edgar Allan Poe e Arthur Conan Doyle. Essas narrati-

vas possuíam em comum o fato de serem desenvolvidas tendo como temática princi-

pal a investigação de um crime.

A característica marcante que distingue o romance policial de outras formas de ma-

nifestação literária é justamente o modo em que se constrói a narrativa, cuja te-

mática central advém da ocorrência de um crime e, principalmente, dos caminhos 

investigativos para descoberta do criminoso.
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Entender o porquê do crime, desvendar os enigmas, os fatos, os autores são os ele-

mentos primordiais do universo policial. A arquitetura de tramas, as pessoas inves-

tigadas, o detetive são atrativos que prendem e despertam o interesse e o desejo 

do leitor de se chegar ao final da estória, e, via de regra, à revelação do criminoso 

(TODOROV, 1970: 96). 

A figura do leitor, nas narrativas policiais, é crucial, pois ele atua na construção da 

narrativa, tentando paralelamente, com o autor, reconstruir a verdade dos fatos, 

desvendar os mistérios, descobrir o criminoso.

4.  O ROMANCE ENIGMA E A ESCRITA 
“QUEBRA-CABEÇA” DE AGATHA 
CHRISTIE 

Tvetan Todorov (1970: 96) classifica o romance policial clássico como romance de 

enigma.  

O romance de enigma decorre, pela analise do próprio nome, da elaboração de um 

enigma e dos métodos de descoberta da verdade apresentados pelo autor, durante o 

desenvolvimento da narrativa.

Essa tessitura do enigma faz surgir um quebra-cabeça para o leitor, que aguçado 

contagia-se pela estória, ficando preso na narrativa até o desfecho.

Na elaboração desse quebra-cabeça o que se observa é a existência de uma investiga-

ção analítica dos fatos, cujo resultado certamente consistirá na elucidação do crime.  

Para tanto, esse tipo de romance estabelece comumente a solução do crime, ao passo 

que não há espaço, sob a ótica do romance enigma, para impunidade

A estrutura do romance enigma tem como alicerce não só o crime em si, mas também 

o seu processo investigativo e o contexto em que está inserido o fato criminoso. Nes-

sa lógica, é função primordial do investigador do crime montar as peças do quebra-

cabeça com exatidão, em um jogo de encaixes perfeitos. 

Estes somente são possíveis, uma vez que o investigador utiliza-se do raciocínio ló-

gico, do uso dos meios racionais, na montagem do quebra-cabeça(iv).  

Portanto, a narrativa policial se constrói sob ordem da descoberta linear e crono-

lógica da verdade, não se admitindo para tanto fatos sobrenaturais, ou influxos na 

psiqué das personagens.

Essa constatação é fácil de ser observada pelas leituras das obras de Agatha Christie, 

cujos enredos em geral não abordam a psiqué das personagens, tampouco faz men-

ção à ocorrência de fatos sobrenaturais.

Normalmente, o que se narra é a delimitação do espaço, a descrição das persona-

gens, conforme o seu status social, os procedimentos de investigação utilizados pelo 

detetive, a localização geográfica em que se consumou o crime. 

Assim, há dentro do romance enigma uma dualidade temporal, em decorrência da 

existência de duas histórias, a história do crime e a história do inquérito. A primeira 

história comumente narra à descrição do crime e a apresentação de alguns perso-

nagens. Normalmente essa é introdutória e acaba quando começa a segunda, que 

consiste no tempo do inquérito. 

É na segunda história em que o romance é desenvolvido, onde se constrói a narrati-

va na perspectiva do tempo e do espaço. “As personagens dessa segunda história, a 

história do inquérito, não agem, descobrem.” (TODOROV, 1970: 96)  

O tempo do romance policial não é biográfico, uma vez que a antiga ordem interrom-

pida pelo crime é restabelecida com sua elucidação. 

As investigações realizadas pelos detetives têm como ponto de partida a vida pri-

vada das personagens, o escarafunchar da rotina familiar, do trabalho, do lazer, do 

passado,ou seja tudo é investigado.
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Sendo assim, o tempo do inquérito é o momento em que o investigador possui para 

montar o quebra-cabeça. É nesse espaço em que o detetive realiza suas investiga-

ções, reconstitui analiticamente o passado, visitando o local do crime, contatando 

testemunhas, ouvindo as declarações dos suspeitos, etc. 

A reconstrução do passado é montada por pistas e depoimentos, um encaixe de pro-

vas irrefutáveis que certamente levarão ao criminoso em um desvendar do enigma 

final.

Esse desvendar sugere que a construção da verdade nos romances de enigma de-

lineia-se formalmente, em uma perspectiva cronológica linearmente realizada, em 

uma lógica formal realizada por meio de um silogismo perfeito. 

Desta maneira, é possível constatar que a concepção latina veritas predomina na 

construção da verdade na narrativa do romance enigma, uma vez que o processo de 

elucidação do crime nada mais consiste que a elaboração de uma cadeia lógica de 

idéias, oriundas do raciocínio preciso e rigoroso do investigador.  

Nesse raciocínio, jamais irão Poirot ou Miss Marple decepcionar seus leitores, pois ao 

final da leitura sempre os presentearão com a elucidação do crime. A descoberta do 

criminoso é a representação máxima da validade lógica dos argumentos de Marple e 

Poirot.  

5.  A VERDADE NO PROCESSO PENAL:  
O MITO DA VERDADE REVELADA!

Cada homem, dissemos, é uma parte. Precisamente por isto nenhum homem chega 
a alcançar a verdade. Aquela que cada um de nós crê ser a verdade não é senão um 
aspecto dela; qualquer coisa como uma minúscula faceta de um diamante maravi-
lhoso.( Francesco Carnelutti)

Na literatura policial estão estampados valores éticos claros. A dualidade entre o bem 

o mal, entre certo e errado, entre justo e injusto se desenvolve ao longo da estória e 

leva o leitor a percepção de uma verdade única, desvendada ao final da leitura, com 

a descoberta do criminoso.

O investigador, sempre dotado de um grande conhecimento sobre natureza humana, 

trabalha com as verdades e as mentiras de uma maneira muito lógica e racional.

A descoberta da verdade na literatura policial, como já dito, se desenvolve sob a 

perspectiva da concepção latina veritas, de maneira cronologicamente correta, uma 

reconstrução fática fiel do momento em que se consumou o crime.  

A reprodução perfeita do passado, o encaixe perfeito de todas as peças, leva o leitor 

a descobrir uma verdade absoluta, irrefutável.

No processo penal, a edificação da verdade é muito mais complexa comparada à ver-

dade dos romances policiais, a verdade processual é apontada, por vários doutrina-

dores, como o fundamento da sentença, como um dos princípios do processo penal e 

até mesmo como seu principal objetivo (v).

Para estes doutrinadores (vi) é possível, através do processo, o alcance da efetiva 

verdade, a verdade real. Contudo, a moderna concepção de processo (vii) nos remete 

à construção de um novo conceito de verdade, desmitificado e sem o adjetivo régio.

Inicialmente há que se consignar que o mito da verdade real foi forjado pelo sistema 

inquisitório, como aponta Aury Lopes Júnior (2005: 269):

o mito da verdade real está intimamente relacionado com a estrutura do sistema 
inquisitório; com o “interesse público” (cláusula geral que serviu de argumento para 
as maiores atrocidades); com sistemas políticos autoritários; com a busca de uma 
“verdade” a qualquer custo (chegando a legitimar a tortura em determinados mo-
mentos históricos); e com a figura do juiz ator (inquisidor).

No contexto histórico marcado pela a Inquisição, a verdade real adquiriu a condição 

de escopo da atividade processual e “se sedimentou como um dos eixos estruturan-

tes do processo inquisitório, uma vez que fornecia estofo para fundamentar todos 

e quaisquer abusos e violações praticados para aferição do fato ocorrido.” (PINTO, 

2009: 153)

As maiores atrocidades foram cometidas com o pretexto de se obter a verdade real. 
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Muitos indivíduos foram submetidos as mais terríveis torturas (viii).

Foucault (1999: 42) descreve muito bem a forma pela qual a verdade era “arrancada”:

É como chefe de justiça, como soberano, que Édipo, nesse momento, convocará a 
última testemunha: o escravo do Citerão. É como soberano que ele, ameaçando-o de 
tortura, lhe arrancará a verdade. E quando a verdade é arrancada, quando se sabe 
quem era Édipo e o que fez — assassinato do pai, incesto com a mãe — que diz o povo 
de Tebas? “Nós te chamávamos nosso rei”. (grifo nosso)

Observa-se, assim, que a busca da verdade no processo penal tem sido mote “para 

uma série de violações dos jus puniendi e às garantias e direito individuais, permi-

tindo a vigência de uma arbitrariedade e de uma pessoalidade no exercício juris-

dicional nocivas à consolidação da natureza democrático de nosso Estado” (PINTO, 

2009: 154).

Porém, alerta-se que não é necessário o abandono da construção verdade no proces-

so penal, pois como bem aponta Ferrajoli (1995: 45) “si una justicia penal completa-

mente «con verdad» constituye una utopía, una justicia penal completamente «sin 

verdad» equivale a un sistema de arbitrariedad.”

O que não pode haver é a crença que a construção da verdade no processo penal 

assemelha-se ao romance policial.

Ao elaborar a sentença o juiz não desvenda o crime, tampouco constrói sozinho a 

cadeia causal lógica que define com precisão quem é o autor do delito. A verdade é 

construída pelo juiz no processo, com a participação das partes.

Desenvolve-se assim, sob os olhos do juiz, aquilo que os técnicos chamam o “con-
traditório’, e é, realmente, um duelo: o duelo serve para o juiz superar a dúvida; a 
propósito disto é interessante notar que também duelo, como dúvida, vem de “duo”. 
No duelo se personifica a dúvida. É como se, na encruzilhada de duas estradas, dois 
bravos se combatessem para puxar o juiz para uma ou para outra. As armas, que ser-
vem para eles combaterem são as razões. Defensor e acusador são dois esgrimistas, 
os quais não raramente fazem uma má esgrima, mas talvez ofereçam aos apreciado-
res um espetáculo excelente. Sem dúvida, isto de duas verdades, a verdade da defesa 
e a verdade da acusação, é um escândalo; mas é um escândalo do qual o juiz tem 
necessidade a fim de que não seja um escândalo o seu juízo. A verdade é que o con-
traditório o ajuda justamente porque é um escândalo: o escândalo da parcialidade, o 

escândalo da discórdia, o escândalo da Torre de Babel. A repugnância à parcialidade 
se converte para o juiz na necessidade de superá-la, ou seja, de superar-se; está nes-
ta necessidade a salvação do juízo. (CARNELUTTI, 1995:40)

O juiz, nessa atividade, “assemelha-se ao historiador, de modo que após o raciocínio 

indutivo chegará a uma conclusão que tem o valor de hipótese provável (probabili-

dade).” (LOPES JÚNIOR , 2005: 271)

 

Assim, o que se verifica no processo penal é a construção de uma verdade, que está 

submetida a condicionantes que, “além de restrições de linguagem, impõe limites 

próprios do modelo jurídico adotado pelo ordenamento: regras, institutos normas, 

princípios, presunções conceitos e noções”. (PINTO, 2009: 85)

Essas limitações sobre a formação da verdade “se dirigen a garantizar, contra los 

abusos y las prevaricaciones de parte, el correcto desarrollo de las investigaciones y 

del contradictorio entre acusación y defensa.(FERRAJOLI, 1995: 60)

Pode-se afirmar, então, que a verdade processual distingue-se da verdade linear-

mente revelada pela literatura policial, pois, enquanto aquela é relativa e sofre limi-

tações (ix), a fim de se evitar arbitrariedades, está é única e absoluta.

Portanto, no processo penal não há tão somente a existência da verdade sob a con-

cepção latina veritas. 

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS

 O romance policial, apesar de ser considerado por alguns autores como gêne-

ro literário inferior, revela uma importante contribuição para literatura, isto porque 

aborda e reproduz as manifestações culturais, éticas e morais de uma sociedade, em 

um dado contexto histórico.

No romance de enigmas, a verdade é revelada de maneira envolvente, uma vez que o 

leitor é atraído permanentemente ao texto, o que proporciona, em regra, uma leitura 

rápida, pois o romance é capaz de gerar certa dose de ansiedade e muito interesse 

do leitor em descobrir e investigar os personagens que supostamente são os autores 
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do crime.  

Por meio da leitura das obras de Agatha Christie é possível verificar que os perspi-

cazes detetives buscam provas, rastros que os permitam reconstruírem fielmente a 

estória do crime para assim desvendarem a identidade do criminoso.

A reprodução perfeita do passado, o encaixe correto de todas as peças, leva o leitor a 

descobrir uma verdade única e conseqüentemente absoluta, irrefutável.

A revelação da verdade, portanto, se dá por meio de uma cadeia lógica de idéias, 

em uma perspectiva cronológica e linearmente realizada, dada a elaboração de um 

silogismo perfeito.

Logo, verifica-se que a verdade processual penal distingue-se da verdade construída 

no romance de enigmas.

A verdade no processo penal não é unilateral, tampouco oriunda de um silogismo 

perfeito e irrefutável, como a da literatura policial. Ademais, não há como se susten-

tar que a verdade processual é absoluta e irrefutável; o juiz não desvenda a verdade, 

a verdade é construída pela partes no processo.

Narrar a verdade é tarefa inegavelmente árdua tanto para escritores quanto para ju-

ízes.  No entanto, os escritores, que desenvolvem romances policiais, são livres para 

criar a sua verdade literária, manejando sua estória de forma lógica e precisa. O juiz, 

por sua vez, não lhe é permitida tal criação, pois a construção da verdade processual 

somente pode ser estabelecida com a participação ativa e efetiva das partes.

7. NOTAS EXPLICATIVAS

(i)  A porta da verdade estava aberta, mas só deixava passar, meia pessoa de cada 

vez./ Assim não era possível atingir toda a verdade, porque a meia pessoa que entra-

va só trazia o perfil de meia verdade. 

E sua segunda metade voltava igualmente com meio perfil. E os meios perfis não 

coincidiam./ Arrebentaram a porta. Derrubaram a porta. Chegaram ao lugar lumino-

so onde a verdade esplendia seus fogos.  Era dividida em metades  diferentes uma da 

outra./ Chegou-se a discutir qual a metade mais bela. 

Nenhuma das duas era totalmente bela.  E carecia optar. Cada um optou conforme 

seu capricho, sua  ilusão, sua miopia. (Poema “Verdade” de Carlos Drummond de 

Andrade).

(ii)  Como diz Geneviève Mathis, “uma única obra literária encerra um infinito cul-

tural que engloba ciência, história, religião, ética...   (MATHIS, Geneviève apud MO-

RIN, 2003, p. 49.).

(iii)  Houve um tempo, na Grécia antiga, em que as palavras faziam parte do mundo 

das coisas e dos acontecimentos. Ela era voz e gesto, dia e noite, verão e inverno. 

Signos mundanos e signos sagrados remetiam o individuo a um outro tempo e a um 

outro lugar: ao tempo dos começos e ao mundo dos deuses e dos heróis. A palavra, 

juntamente com as condições de sua enunciação, não valia apenas pelo seu sentido 

manifesto, oculto e misterioso, pudesse emergir, num interminável de decifrações. 

Essa era a palavra do aedo, poeta profeta da Grécia antiga, palavra portadora da ale-

theia, da verdade. Palavra e Verdade: na filosofia antiga e na psicanálise. (GARCIA 

– ROZA, 2001, p.7).

(iv) Solucionar um jogo de quebra-cabeça não é, por exemplo, simplesmente ‘montar 

um quadro’. Qualquer criança ou artista contemporâneo poderia fazer isso, espa-

lhando peças selecionadas sobre um fundo neutro, como se fossem formas abstratas. 

O quadro assim produzido pode ser bem melhor (e certamente seria mais original) 

que aquele construído a partir do quebra-cabeça. Não obstante isso, tal quadro não 

seria uma solução. Para que isso aconteça todas as peças devem ser utilizadas (o lado 

liso deve ficar para baixo) e entrelaçadas de tal modo que não fiquem espaços vazios 
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entre elas. (KUNH, Thomas S. apud PINTO, 2009. Tese (Doutorado) – Universidade 

Federal de Minas Gerais, Faculdade de Direito, Belo Horizonte, p. 107-108).

(v) Es hoy um lugar común, entre los autores de Derecho procesal penal, decribir uno 

de los fines o funciones del precedimiento como el hallazgo de la verdad objetiva, 

esto es, em outras palavras, como el conecer la verdad acerca de la hipótesis delecti-

va objeto del procedimiento, la imputación dirigida a una persona. Sin embargo, esa 

funcional o finalidad del procedimiento solo debe ser considerada como um ideal, 

esto es, como um objetivo al que tiene el procedimiento penal, que constituye uma 

de sus razoens de ser, pero que, em um proceso concreto puede no ser alcanzado sin 

que esse procedimiento carezca de sentido.  (MAIER, 2004. t. I, p. 852).

(vi) A função punitiva do Estado deve ser dirigida àquele que, realmente, tenha co-

metido uma infração; portanto o Processo Penal deve tender à averiguação e des-

cobrimento da verdade real, da verdade material, como fundamento da sentença.

(TOURINHO FILHO, 2007, p.17).

(vii) “A nova ordem constitucional passou a exigir que o processo se transformasse 

em um “instrumento de garantia do indivíduo em face do Estado”. O devido processo 

constitucional busca “realizar uma Justiça Penal submetida a exigências de igualda-

de efetiva entre os litigantes”. (OLIVEIRA, 2008, p. 07).

(viii) “Atrelada à verdade real e ao sistema de provas legais, a tortura deteve destaca-

do papel no processo inquisitório, pois se supunha que a tortura fosse um meio para 

perseguir a verdade” (PINTO, 2009. Tese (Doutorado) – UFMG/FD, p. 28).

(ix) “A ello se agrega uma serie de limitaciones formales relativas a la protección 

de la intimidad, la vida privada, la salud e, incluso, la propriedad particular, beines 

cuya afectación sólo está permitida bajo condiciones formales rigurosas”. (MAIER, 

2004. t. I, p. 869).
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1. INTRODUÇÃO

De maneira interdisciplinar, articulando os conhecimentos advindos da Literatura 

e da Psicanálise, pretende-se com este estudo apontar e avaliar a contribuição do 

cronista Machado de Assis como crítico da imprensa sensacionalista, no contexto 

de formação e consolidação do jornalismo no Brasil, durante a segunda metade do 

século XIX. A partir de suas crônicas que vieram a público pelos jornais de sua época, 

Machado de Assis, em oposição à imprensa sensacionalista, fundamentou um con-

junto de diretrizes fundamentais para o comportamento ideal dos jornais e dos jor-

nalistas na cobertura dos fatos e na articulação dos comentários. Machado de Assis 

acreditava que o jornalismo ético deve ter os seus princípios informativos e opinati-

vos pautados pela relação dialética entre a liberdade de expressão e a responsabili-

dade argumentativa. 

Esta pesquisa se alinha a uma tradição recente de estudos (i) a cerca de um gênero 

textual muito explorado por Machado de Assis, mas pouco contemplado pela crítica 

machadiana. Trata-se da crônica, essa espécie híbrida que se alimenta tanto da lite-

ratura como do jornalismo para fazer valer a sua existência no mundo das letras e da 

imprensa. Durante quarenta anos, entre 1859 e 1900, Machado, simultaneamente 

às carreiras de poeta, escritor, tradutor, dramaturgo e funcionário público, atuou 

ativamente como homem de imprensa, produzindo mais de seiscentas crônicas na 

condição de folhetinista. Na crônica “O folhetinista”, publicada na edição de O Espe-

lho, de 30/10/1859, Machado, ainda jovem, teve a ousada iniciativa de alinhavar e 

tornar públicos os conceitos fundamentais que cercavam o universo do folhetim e a 

condição especial de folhetinista, mesmo ciente da origem francesa daquela nobre 

ocupação e da necessidade de esta se adaptar à realidade brasileira para que pudes-

se aqui prosperar: “o folhetim nasceu do jornal, o folhetinista por consequência do 

jornalista [...] O folhetinista é a fusão admirável do útil e do fútil, o parto curioso 

e singular do sério, consorciado com o frívolo” (ASSIS, 1997: 959). Para Machado, 

o folhetinista é aquele agente de imprensa que sabe se aproveitar da sobriedade e 

da lucidez do trabalho jornalístico, extrapolando-o com a desenvoltura lúdica e o 

temperamento artístico provenientes do fazer literário: “efeito estranho é este, as-

sim produzido pela afinidade assinalada entre o jornalista e o folhetinista. Daquele 

cai sobre este a luz séria e vigorosa, a reflexão calma, a observação profunda. Pelo 
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que toca ao devaneio, à leviandade, está tudo encarnado no folhetinista mesmo; o 

capital próprio” (ASSIS, 1997: 959). 

A partir de tais parâmetros, o público tem acesso, por exemplo, aos valores que de-

vem conduzir a ação do jornalista, de acordo com o pensamento de Machado de As-

sis, a saber: “luz séria e vigorosa”, “reflexão calma” e “observação profunda”. Estas 

medidas justificam a tese utópica do jornal como “a verdadeira forma da república 

do pensamento” (ASSIS, 1997: 945), defendida pelo folhetinista, na crônica “O jor-

nal e o livro”, que foi publicada no Correio Mercantil, de 10 e 12/01/1859. Acredi-

tando no papel da imprensa não como instrumento situacionista de quarto poder, 

mas como meio de oposição ou de contra-poder, Machado destaca no mesmo artigo 

a importância do jornal como veículo de emancipação da inteligência coletiva: “o 

jornal é a verdadeira forma da república do pensamento. É a locomotiva intelectual 

em viagem para mundos desconhecidos, é a literatura comum, universal, altamente 

democrática, reproduzida todos os dias, levando em si a frescura das ideias e o fogo 

das convicções” (ASSIS, 1997, 945).

Mesmo diante do contexto de escravismo real e ideológico presente no Brasil, o ápice 

da fé machadiana em uma reforma da sociedade que fosse protagonizada por uma 

imprensa livre e independente acontece quando o jovem folhetinista ressalta que 

“o jornal apareceu, trazendo em si o gérmen de uma revolução” (ASSIS, 1997, 945). 

Em oposição ao silenciamento autoritário das elites hegemônicas, o jornal deve, na 

concepção machadiana, se apresentar como um suporte informativo e opinativo ca-

paz de tornar públicas todas as questões que se encontram reservadas no domínio 

privado, ao promover e divulgar o debate teórico e prático dos acertos e desacertos 

coletivos.

Devido a tais atributos, Machado de Assis, na crônica “A reforma pelo jornal”, pu-

blicada em O Espelho, de 23/10/1859, de maneira obstinada, depositava fé no pa-

pel social da imprensa de movimentar e fazer circular as discussões sobre os rumos 

adotados pela sociedade, a ponto de considerar que o jornal, como supremo veículo 

do debate público, tivesse a capacidade de decretar “a sentença de morte de todo o 

status quo, de todos os falsos princípios dominantes” (ASSIS, 1997, 964). Por conta 

do papel crítico e transformador da imprensa, o jovem folhetinista já alertava que 

“a discussão, que é a feição mais especial, o cunho mais vivo do jornal, é o que não 

convém exatamente à organização desigual e sinuosa da sociedade” (ASSIS, 1997, 

965). Ciente do desafio de tornar viável o ideal de trabalho jornalístico, Machado, 

ainda em início de carreira como folhetinista, admite: “é verdade que o jornal aqui 

não está à altura da sua missão” (ASSIS, 1997, 964).

Naquela crítica à imprensa em específico, o tom elogioso ao jornal foi amenizado e 

iria sendo amainado por Machado de Assis, ao longo de sua profícua trajetória como 

folhetinista. Na juventude do autor, a cruzada em defesa da imprensa liberal era 

contra o regime autoritário que tornava o jornal subserviente aos desmandos dos 

‘donos do poder’: “é verdade que o jornal aqui não está à altura da sua missão; pesa-

lhe ainda o último elo. Às vezes leva a exigência até à letra maiúscula de um título 

de fidalgo” (ASSIS, 1997, 964). Se não bastasse o apego dos meios de comunicação 

à ideologia dominante, que os sustenta economicamente, Machado observava tal 

fenômeno com profundo desgosto. Os dissabores experimentados pelo folhetinista 

na condição de homem de imprensa foram aumentando na medida em que os jornais, 

em linhas gerais, se tornavam mais áulicos e menos democráticos, além de apelarem, 

como estratégia de preservar e ampliar o seu público leitor, para o modelo sensacio-

nalista de produção noticiosa.

No entender do Bruxo do Cosme Velho, o papel social da imprensa enquanto agente 

de reflexão, tendo em vista o desenvolvimento da educação dos seus leitores foi, em 

grande medida, sendo inviabilizado no Brasil pelos transtornos causados pelo regi-

me sensacionalista. Ainda soa contemporânea a advertência de Machado quanto aos 

transtornos trazidos por este regime de “jornalismo de impacto” que, infelizmente, 

nos acompanha até os presentes dias. Enquanto os tablóides sensacionalistas movi-

mentam suas vendas, a sociedade experimenta diariamente um permanente estado 

de choque, cujo espetáculo não é apenas ficar a ver navios, mas principalmente po-

der acompanhar os naufrágios. 

2. ARGUMENTAÇÃO TEÓRICA

O objetivo específico deste trabalho é destacar e avaliar como o cronista Machado 

de Assis compreendia a circunstância em que o sensacionalismo ocorre, as neces-
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sidades inconscientes que são atendidas por esse gênero de jornalismo e investigar 

os mecanismos que interagem no processo de atração e compra do sensacional. De 

acordo com Ciro Marcondes Filho (1989), o jornalismo sensacionalista extrai do fato, 

da notícia, a sua carga emotiva, tornando-a apelativa ao extremo. Agindo assim, o 

papel informador e formador da imprensa são rejeitados em nome de um regime co-

municativo que se alimenta de escândalos e outros acontecimentos traumatizantes. 

A imprensa sensacionalista presta-se básica e fundamentalmente a satisfazer as ne-

cessidades instintivas do público, por meio de formas sádica, caluniadora e ridicula-

rizadora das pessoas.

Inserido normalmente no contexto da morbidez e da imoralidade, o termo sensa-

cionalismo é empregado no tratamento particular que um jornal confere a crimes, 

desastres, sexo, escândalos, monstruosidades e uma linha de acontecimentos trau-

máticos. Neste sentido, o pacto editorial assumido pelo jornalismo sensacionalista 

está atrelado à promoção da “pulsão de morte” em detrimento da “pulsão de vida”, 

de acordo com a terminologia psíquica desenvolvida por Sigmund Freud (1981). 

Além desta projeção teórica freudiana, somada a teoria das instâncias do aparelho 

psíquico desenvolvido pelo pai da Psicanálise, em determinados casos, o jornal sen-

sacionalista age como “superego acessório”, ou “id personificado”. Tais arcabouços 

teóricos em destaque foram articulados pela leitura de Freud e de Otto Fenichel, res-

pectivamente, que foi conduzida por Danilo Angrimani, em Espreme que sai sangue: 

um estudo do sensacionalismo na imprensa (1995).

Tais fenômenos da psicologia de massas já eram avistados por Machado de Assis que, 

mesmo sem ter conhecido a arquitetura psíquica fundamentada por Freud e Feni-

chel, dirigia em seus escritos uma crítica contundente ao modelo sensacionalista 

que vigorava em grande parte dos noticiários do seu tempo. Nesse sentido, será dis-

cutido o papel de Machado de Assis que, na condição simultânea de folhetinista e 

crítico da imprensa (ii), dedicou um conjunto de crônicas de sua vasta produção para 

investigar os meandros editoriais do jornalismo sensacionalista balizado pela “pul-

são de morte” e pela notória representatividade obtida como agente das instâncias 

psíquicas relativas ao “superego acessório” (ANGRIMANI, 1995: 48) e ao “id personi-

ficado” (FENICHEL, 1981).

A corrente sensacionalista mistura informação e opinião, formando uma espécie de 

guisado, um “sarapatel de miúdos”. Só que de miúdos humanos. De um lado, a notí-

cia pretende funcionar como um misto de relato fiel e boletim de ocorrência expedi-

do pelo jornal. A opinião vem salpicada, a título de pré-julgamento, e incrementada 

por uma ordem persuasiva, que lança mão da sobriedade, para acompanhar a efer-

vescência emocional – o calor da hora – provocada por uma narrativa em que o fato 

ganha contornos dramáticos e o contexto, pertencente à ordem reflexiva, fica em 

segundo plano. O modelo sensacionalista, segundo Laurence Hallewell, desponta no 

cenário brasileiro como alternativa para ampliar a circulação dos jornais, haja vista 

a decadência do formato folhetim: “a grande moda deste gênero [o folhetim], toda-

via, não ultrapassou o século XIX e seu declínio já era evidente em 1885, quando os 

jornais começaram a perceber que relatar crimes de forma sensacionalista consti-

tuía um incentivo ainda mais eficaz para aumentar a circulação” (HALLEWELL, 1985: 

140). Interesse como o marco cronológico especificado por Hallewell, o ano de 1885, 

é o mesmo da crônica escrita por Machado de Assis, publicada na Gazeta de Notícias, 

em 14 de março do referido ano, na qual ele se debruçou, de forma lapidar, sobre a 

implantação do regime sensacionalista no Brasil enquanto política editorial de larga 

escala.

Naquela oportunidade, o cronista afirmava que a imprensa, pautada por um “erotis-

mo de publicidade”, tornava-se co-autora da violência social ao transformá-la em 

espetáculo da notícia. Isso se deu a partir do momento em que o jornal passava a ofe-

recer grande espaço e destaque em suas páginas para cobrir as infrações cometidas 

pelos “capoeiras”. Assim eram tratados aqueles que se promoviam pelo caminho da 

criminalidade. De acordo com a opinião de Machado de Assis: “[O capoeira] recorre 

à navalha, espalha facadas, certo de que os jornais darão notícias das suas façanhas 

e divulgarão os nomes de alguns” (ASSIS, 1997: 444). Como medida remediadora 

deste mal, o cronista indica como saída “não publicar mais nada, trancar a imprensa 

às valentias da capoeiragem. Uma vez que se não dê mais notícia, eles recolhem-se às 

tendas, aborrecidos de ver que a crítica não anima os operosos” (ASSIS, 1997: 444). 

Tal medida enérgica sugerida por Machado, a meu ver, pode ser interpretada como 

uma ‘faca de dois gumes’: por um lado, ele alertou para o perigo de os holofotes 

da imprensa, ao invés de lançar luz sobre os fatos edificantes de interesse público, 

preferirem estar voltados às ações criminosas que geram desdobramentos nocivos, 



198 199

aclimatados por uma certa apologia da violência. Por outro, não se deve descartar 

a hipótese de que a violência enquanto fato social não pode ser desprezada como 

pauta jornalística, pois é um indicativo comportamental que merece atenção e des-

taque. Não se deve colocar simplesmente uma ‘pedra’ sobre este assunto, correndo 

o sério risco de se construir um tabu e não uma orientação adequada para o caso. 

Diferentemente da abordagem sensacionalista, a cobertura da violência e da crimi-

nalidade por parte da imprensa deve e pode ser conduzida de acordo com princípios 

educativos que privilegiem a reflexão social sobre estas condutas, buscando ações 

concretas para o seu tratamento adequado.

Cabe destacar que o repúdio jornalístico à violência, feito por Machado, se justifica, 

ao ser compreendido como uma manifestação de censura jornalística à prática da 

marginalidade. A adesão pública da imprensa “às valentias da capoeiragem” (ASSIS, 

1997:444) se por um lado estimula à promoção da criminalidade no espaço público 

e à glamourização de quem comete o delito, não se pode perder de vista que o silen-

ciamento desta pauta por parte dos meios jornalísticos não tem o poder de erradicar 

os confrontos bárbaros existentes em nossa sociedade. A perversa ligação entre o 

jornalismo sensacionalista e a violência, denunciado por Machado, e o remédio da 

indiferença indicado pelo cronista para defender a imprensa construtiva em detri-

mento da imprensa destrutiva, são considerados em nossa análise muito mais como 

certificação do papel exercido pelo jornal como “superego acessório” (ANGRIMANI, 

1995: 48).

Os termos ego, id, superego, foram introduzidos por Sigmund Freud (1981), em um 

ensaio publicado em 1923, para designar as três instâncias da personalidade. Nesta 

obra, Freud dava uma visão do aparelho psíquico, indo além dos sistemas incons-

ciente, pré-consciente e consciente, que tinha desenvolvido até então.

O pai da Psicanálise caracterizava o ego como a instância capaz de perceber os instin-

tos e domina-los, ou ainda de ceder aos instintos até a sua coerção. O ego se encontra 

na zona de atrito que envolve o pensamento racional ou a zona de inteligência em 

confronto com as reivindicações pulsionais do indivíduo. Por sua vez, o id se cons-

titui a fonte das pulsões do sujeito. Já, o conceito de superego foi empregado por 

Freud para designar a introjeção das normas sociais que visam inibir os impulsos 

instintivos.

O superego pode ser deslocado para outras figuras autoritárias, ou necessariamente 

deve estar “congelado”, imerso na figura do pai (ou de quem ocupa esse lugar). Ao 

se transferir as conceituações de “superego acessório” (ANGRIMANI, 1995: 48) e “id 

personificado” (FENICHEL, 1981) para a cultura jornalística massificada, constata-se 

uma contaminação do campo social pelo imaginário. Passa-se a entender melhor o 

papel do sensacionalismo na mídia, por exemplo.

O superego reprojetado no meio jornalístico tem a mesma atribuição punitiva e poli-

cial, no sentido de buscar submeter o ego a seus imperativos morais, só que, adver-

te Angrimani: “ocorre uma ampliação do processo, não mais uma relação particular 

ego-superego, mas ego-superego-socializado-superego. Da mesma forma, o meio de 

comunicação sensacionalista, como o ego descrito por Freud, ‘perde o controle da 

montaria’ e é levado – em alguns momentos – para a exaltação da transgressão” (AN-

GRIMANI, 1995: 50).

Utilizando, então, o aparato freudiano, pode-se compreender a procedência do aler-

ta de Machado de Assis, ao se preocupar como o fato de a abordagem sensacionalista 

de teor autoritário transformar o campo jornalístico em uma arena cuja atração prin-

cipal é o espetáculo do “espreme que sai sangue” (ANGRIMANI, 1995). Seja como 

“superego acessório”, atuando como agente judicial, seja como “id personificado”, 

comportando-se como cúmplice da banalidade do mal, a imprensa deixaria de ser 

a fiel representante da “república do pensamento”, como desejava Machado (1997: 

945), para fazer o papel de fábrica da ignorância. Considerando, na esteira das re-

flexões machadianas sobre o jornal, que a imprensa deve zelar pela integridade do 

cidadão e compreender dialeticamente a natureza dos vícios e das virtudes que cer-

cam a convivência social, são temerárias a existência do julgamento jornalístico de 

teor autoritário e a abordagem sensacionalista dos acontecimentos, pois tais atitu-

des podem, de acordo com o arcabouço freudiano, propiciar simultaneamente uma 

imprensa comprometida com a “pulsão de morte” e descompromissada com a “pulsão 

de vida”. Ao invés de zelar pelo bem público e compreender a diversidade humana 

consoante ao desvio-padrão criativo, conforme deve ser o papel investigativo da im-

prensa, o jornalismo, ao ser regido pelo sensacionalista, enfrenta sérias distorções 

que prejudicam sua atuação nobre. Mais preocupado em vigiar e punir, como é de 

praxe nas ações totalitárias, como bem demonstra Michel Foucault (1977), a impren-
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sa, ao cobrir desastrosamente a violência, ignora o princípio da justa medida para se 

tornar uma instância violenta e justiceira, gerando um circuito simbólico tirânico, 

cujos estragos anti-sociais são incomensuráveis.

Ao longo dos seus escritos jornalísticos, Machado de Assis vai avançando na análise 

a respeito do sensacionalismo midiático. Por exemplo, na crônica intitulada “O pu-

nhal de Martinha”, publicada na Gazeta de Notícias, em 05/08/1894, ao saber, pelos 

jornais, do caso da mencionada mulher que se defendeu de uma tentativa de estupro 

com um punhal, Machado vai questionar os motivos pelos quais este episódio recebe 

o desdém elitista e menos atenção do que as tragédias clássicas. Argumenta o cronis-

ta que o badalado punhal de Lucrécia não passa de uma lenda romana, sendo o pu-

nhal de Martinha, até certo ponto superior ao da ficção, por se tratar de um episódio 

que de fato ocorreu. Machado também fez oposição à “palmatória dos gramáticos”, 

ao valorizar a linguagem coloquial presente na seguinte declaração de Martinha di-

recionada ao malfeitor: “’Não se aproxime que eu lhe furo’” (ASSIS, 1997: 616). Esta 

fala recebeu os elogios do cronista, ao considerá-la um “tocante eufemismo” e “um 

achado do povo” que “sabe às vezes mais que os retóricos de ofício” (ASSIS, 1997: 

616) (iii).

Mesmo destacando Martinha, ao projetá-la como centro dos acontecimentos, e não 

como elemento anônimo da paisagem social, Machado de Assis, diante desse episó-

dio, adverte que o caso, conforme foi noticiado, seria logo ignorado. Talvez o cro-

nista estivesse aí antecipando o destino cruel para esta personagem da vida real: 

Martinha estaria fadada a se tornar mais um número nas estatísticas da violência 

urbana, como é de praxe ser este o destino de pessoas que não compõem o quadro 

das “celebridades”. O cronista reforça a tese de que Martinha não será mais lembra-

da: “com tudo isso, arrojo de ação, defesa própria, simplicidade de palavra, Martinha 

não verá o seu punhal no mesmo feixe de armas que os tempos resguardam da fer-

rugem [...]. O de Martinha irá rio abaixo do esquecimento” (ASSIS, 1997: 616). Ao 

romper a barreira do anonimato e da efemeridade imposta aos acontecimentos da 

vida dos marginalizados pelo fait divers (iv), Machado aproxima sua crônica de epi-

sódios miúdos da narrativa histórica dos grandes feitos e grandes homens na linha 

dos cronistas da Antiguidade e Idade Média, procurando recuperar a humanidade de 

personagens reduzidos a objetos de notícia sensacionalista.

Ainda sobre a crítica ao sensacionalismo realizada por Machado de Assis, destaco, 

por último, a crônica publicada na Gazeta de Notícias, de 16/09/1894. Nesse enredo, 

a promoção da violência como produto jornalístico é compreendida não só como “o 

grau mais radical da mercantilização da informação”, segundo Ciro Marcondes Filho 

(1989: 78), mas principalmente como válvula de escape de nossa “pulsão de morte”, 

este fenômeno obscuro e curioso da psicologia coletiva. No diálogo entre o narrador 

e uma fã de tragédias, a ironia machadiana chega a ser corrosiva. Os personagens 

ficaram frustrados por não ter havido vítimas decorrentes da queda do edifício da 

fábrica das Chitas. Ao invés de os dois se sentirem aliviados e satisfeitos por aquela 

excelente notícia, a senhora busca imaginar como seriam a tragédia e os seus possí-

veis desdobramentos. O interlocutor, perversamente, constrói uma cena imaginada 

e como seria o impacto desta, frente à opinião pública: “imagine que morria gente, 

que havia pernas esmigalhadas, ventres estripados, crânios arrebentados, lágrimas, 

gritos, viúvas, órfãos, angústias, desesperos [...] Era triste, mas que comoção públi-

ca! Que assunto fértil para três dias!” (ASSIS, 1997: 623). E justifica a necessidade 

humana que movimenta a ciranda sensacionalista: “nós precisamos de comoções 

públicas, são os banhos elétricos da cidade. Como duram pouco, devem ser fortes” 

(ASSIS, 1997: 623). Nesse sentido, Machado compreende, com exímia argúcia, os 

papéis que o sensacionalismo midiático absorve para si enquanto “id personificado” 

(FENICHEL, 1981), ou seja, agente realizador, mesmo que momentaneamente, de 

nossas emoções obscuras e reprimidas e apaziguador de nossas pulsões. O material 

sensacionalista atua como um escoadouro dos impulsos, e a fórmula de enaltecer, de 

maneira exagerada, os aspectos emocionais da noticia, é bem sucedida justamente 

por trabalhar com as emoções que o público desconhece ou recusa em si.

Machado de Assis apresenta nessa crônica em particular uma comparação que sim-

boliza bem os encantos e os desencantos causados pela notícia trágica: mais vale “o 

espetáculo de uma perna alanhada, quebrada, ensangüentada” do que “o da simples 

calça que a veste” (ASSIS, 1997: 624), conforme confessa sem titubear o narrador 

para depois dar-nos o motivo: “as calças, esses simples e banais canudos de pano, 

não dão comoção” (ASSIS, 1997: 624). Comoção significa abalo de certa gravidade 

na ordem pública, sacudidela, choque resultante de descarga elétrica. Estes senti-

dos fazem da comoção a palavra-chave que movimenta o fazer jornalístico de viés 

sensacionalista. 
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3. CONCLUSÕES

Nesta crítica à imprensa sensacionalista, a partir da perspectiva favorável ao jorna-

lismo ético, encontrou-se uma oportunidade valiosa de verificar e comentar a par-

ticipação ativa de Machado de Assis como um dos pilares do pensamento comuni-

cacional brasileiro. Buscou-se, neste estudo, lançar luzes para melhor visualizar as 

pegadas deixadas por esse ativo homem de imprensa que se dedicou a apurar cri-

ticamente os vícios e as virtudes do jornalismo praticado à época. As crônicas ma-

chadianas relativas à critica da imprensa, em especial, a de cunho sensacionalista, 

quando lidas em conjunto, oferecem ao público uma grande dimensão das reflexões 

do Bruxo do Cosme Velho a respeito da importância epistemológica do campo jorna-

lístico e da construção de parâmetros éticos fundamentais para a busca de uma atua-

ção social cada vez mais qualificada por parte da imprensa. Como jornalista notável, 

Machado aproveitou os espaços midiáticos que lhe foram reservados para elaborar 

nas crônicas uma rede de conceitos que até hoje vigoram como ideal de jornalismo. 

Em oposição à mutação sofrida por muitos profissionais de imprensa em nome do 

espetáculo da notícia, base da imprensa sensacionalista, Machado de Assis praticou 

e indicou aos seus pares, publicamente, certos princípios de trabalho jornalístico, 

pautados pela perspectiva ética e pelo temperamento criativo necessários à comuni-

cação midiática de qualidade. No processo de apontamento dos vícios e das virtudes 

da imprensa do seu tempo, Machado se esforçou para viabilizar o jornalismo trans-

formador e questionador das condutas sociais. Para tanto, acreditava na imprensa 

como “república do pensamento”, mesmo quando tal postulado era rejeitado pelos 

jornais que preferiam trilhar o caminho tortuoso do sensacionalismo alienador.

4. NOTAS EXPLICATIVAS

(i) Para saber mais a respeito da crônica machadiana, convém consultar: GLEDSON, 

(1888-1889): Machado de Assis, 1990. GLEDSON, (1892-1893): Machado de Assis, 

1996. GRANJA, 2000. 

(ii)Mais informações a respeito do mencionado tema, cf. SILVA, 2005. 193 f. Disser-

tação (Mestrado) – UFMG/LETRAS

(iii) Com relação à importância do uso de expressões populares para o dinamismo da 

língua, destaco ainda a seguinte passagem contida em “Notícia da Atual Literatura 

Brasileira: Instinto de Nacionalidade”, artigo escrito por Machado de Assis, em 1873: 

“Não há dúvida que as línguas se aumentam e alteram com o tempo e as necessidades 

dos usos e costumes. Querer que a nossa pare no século de quinhentos é um erro 

igual ao de afirmar que a sua transplantação para a América não lhe inseriu riquezas 

novas. A este respeito a influência do povo é decisiva. Há, portanto, certos modos de 

dizer, locuções novas, que de força entram no domínio do estilo e ganham direito de 

cidade” (ASSIS, 1997, p. 808-809, grifo meu).

(iv) O sensacionalismo vai buscar no insólito e na extravagância do fait divers o in-

grediente preponderante do destaque noticioso. Como informação auto-suficiente, 

o fait divers traz em sua estrutura imanente uma carga suficiente de interesse huma-

no, curiosidade, fantasia, impacto, raridade, humor, espetáculo, para causar uma 

tênue sensação de algo vivido no crime, no sexo e na morte. No fait divers, o limite 

do real ou do inesperado, o bizarro, o crime, o acidente, a aventura, irrompem na 

vida cotidiana. As proteções da vida normal são rompidas pelo universo do fait di-

vers. Mais informações a respeito da temática, cf. ANGRIMANI, 1995. p. 25-31.
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1. INTRODUÇÃO

Nas relações e trocas das sociedades atuais prevalecem o culto ao imediatismo e o 

risco de se perder nos labirintos das relações duais. Esta conjuntura decorre da pre-

valência do binário e da recusa do que escapa a esta lógica que valoriza o idêntico 

e segrega o diferente, o que pode se alcançar pelo confronto ou pela indiferencia-

ção na fusão. Ambas as estratégias objetivam anular a alteridade, destruindo-a ou 

assimilando-a.

Essas sociedades, cujos corpos intermediários encontram-se colonizados pelos inte-

resses do capital ou domesticados pelo Estado, são prioritariamente duais, atomiza-

das e marcadas pela fratura social. As relações entre os sujeitos são fragmentadas e 

antagonizam-se de maneira que cada encontro tende a tornar-se um duelo. Prevale-

ce uma enorme dificuldade de se comunicar, algo paradoxal numa época em que as 

mídias encontram-se extremamente desenvolvidas. Por isso a multiplicação destas 

não corresponde ao sucesso nas comunicações. O anonimato e o individualismo cres-

cem, e tudo se torna mais e mais dual.

Para alcançar a estabilidade da prevalência do funcionamento binário isento das 

rupturas e descontinuidades do funcionamento ternário, as falhas devem ser toma-

das não como constitutivas e profícuas, mas como erros a serem eliminados. Nesse 

contexto do idêntico e do imediato, mediar é preciso.  Se, conforme disse Paul Ricou-

er (apud SIX, 2001: 117), é essencial “exprimir antes de tudo a não-imediaticidade 

de nossa apreensão da realidade”, é necessário distanciar-se das próprias experiên-

cias, das identidades constituídas, inserir mediações para viabilizar possibilidades 

não contempladas pela lógica da oposição, do dois, do ou. É preciso o entre, o inter-

mediário para haver o mais, a conjunção, o e, o além de.

A Mediação, abordagem extrajudicial de conflitos que se pretende emancipadora, 

responde à insuficiência da esfera formal do Direito para lidar com a crescente com-

plexidade social e com o aumento de litígios que daí decorre. Parte de um processo 

internacional de “desjudicialização”, ela visa melhorar as relações sócio-culturais e 

desbloquear tribunais que recebem muitas demandas passíveis de tratamento não-

litigioso. A aposta é que a mentalidade “ganhar / perder” possa dar lugar a outra em 
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que se perde algo em favor da solução coletivamente criada, e também se ganha algo 

a partir dessa mesma solução.

Jean-François Six, filósofo francês e teórico da Mediação, definiu o mediador como 

quem vê o “3” e faz o “3”. O emprego disseminado da palavra mediação e de seu 

conteúdo evidencia a necessidade de situá-la, pois concebê-la simplesmente como 

uma mistura de psicologismo e de juridicismo corresponde a deturpá-la. O mediador, 

cuja função é ternária, não pode ser assimilado a uma profissão binária, e precisa dis-

cernir quando um caso deve ser abordado no âmbito da Justiça ou da clínica. A Me-

diação é um dispositivo que permite colocar em cena aquilo que se apresenta como 

dificuldade para “resolver” a questão, de maneira que as intervenções incidam sobre 

o que ali é presentificado, evitando que sejam baseadas apenas em especulações e/

ou elucubrações sobre a situação e os sujeitos nela envolvidos.

Nessa época de imediatismos, o mediador resiste à tentação do aqui - agora, introduz 

tempo e distanciamento, reconhece a lenta mediação da linguagem e não se perde na 

embriaguez da ilusão de apreensão direta do mundo. Nas palavras de Six, “reintrodu-

zir pacientemente o recuo em relação a toda situação, não querer logo um resultado, 

aí está uma ascendência que o mediador não pode negligenciar” (2001: 243). Isso 

corresponde a nadar contra a corrente, e requer esforço e persistência.

Em Mediação a teorização é crucial, pois a ausência de uma concepção precisa induz 

à prevalência de sensibilizações à mediação e a que os profissionais muito apressa-

damente se acreditem mediadores, o que compromete uma formação real. Afinal, 

teorizar é produzir saber através da mediação das abstrações da razão. Nesse sen-

tido, a partir da inspiração fornecida pela prática no Núcleo de Mediação e Cidada-

nia do Aglomerado da Serra, projeto do Programa Pólos de Cidadania da Faculdade 

de Direito da UFMG, e de contribuições da teoria psicanalítica e da epistemologia, 

pretende-se discutir a lógica ternária como ponto de convergência da Mediação e da 

Psicanálise, dessas teorias e práticas que visam não o mesmo, mas a alteridade, e se 

inscrevem em um universo teórico em que a lógica simbólica é fundamental.

2. ARGUMENTAÇÃO TEÓRICA

2.1. Binarismos: algumas perspectivas 

Os hábitos duais privilegiam as simplificações e tendem ao raciocínio maniqueísta e 

à recusa da complexidade. Para Six, a utopia da democracia direta ameaça quebrar 

a coesão social e qualquer forma de representação e de mediação, o que exacerbaria 

a intolerância e o repúdio à diferença. Para o filósofo Pierre-Jean Labarrière (apud 

SIX, 2001: 217), a lógica mais difundida é a da não-contradição, do “ou isto ou aqui-

lo” que encontra cada vez mais acolhida no mundo através da eficácia das redes bi-

nárias das tecnociências.

À prevalência desse funcionamento no nível social é correlata uma tendência que 

marca o funcionamento psíquico. O registro imaginário privilegia a boa-forma, a 

unidade, o todo, a inteireza: há apego à idéia de união perfeita entre coisas hetero-

gêneas. Uma imagem, para ser produzida, exige que a cada ponto do objeto corres-

ponda outro ponto em outra superfície e, caso isso não se dê totalmente, há distor-

ções. Para Lacan (1985[1955]: 394), tudo que pertence à intuição encontra-se muito 

mais próximo do imaginário que do simbólico.

Conforme afirmou Gaston Bachelard (1996[1938]), filósofo e ensaísta francês, as ex-

periências que se pretendem naturais e imediatas são obstáculos; é impossível o co-

nhecimento ser imediato e pleno, pois conhecer o real equivale a lançar luzes, o que 

implica sempre a projeção de algumas sombras. A adesão imediata a idéias imediatas 

conduz a que no mundo objetivo só se encontrem pretextos (1996[1938]: 67), pois 

há um perigoso prazer intelectual que decorre das seduções da facilidade. Um obs-

táculo epistemológico torna-se atuante quando o conhecimento é não questionado.

É preciso transformar em discurso a intuição imediata, pois o desapego das imagens 

privilegiadas conduz à abstração. Os problemas mais interessantes surgem das per-

turbações e, para avançar, é preciso superar a necessidade de estar integralmente 

confortável na própria visão de mundo. O conhecimento objetiva-se quando a me-

diação simbólica é reconhecida e explicitada como discurso. Por haver esta media-

ção, o objeto nunca é apreendido totalmente via órgãos dos sentidos; há equívocos 

que, reconhecidos, permitem que a abstração da razão continue seu caminho.
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Se um obstáculo epistemológico opera, há apego às primeiras intuições ou observa-

ções e crença irrestrita na fidedignidade das informações dos órgãos dos sentidos, 

na correspondência ponto a ponto entre o fenômeno da realidade objetiva e sua(s) 

inscrição(ões) no aparelho psíquico de quem a percebe – apego à lógica dual, por-

tanto. A essa apreensão da realidade falta o percurso teórico que implica uma crítica 

à sensação, e algo é amputado para assegurar uma completude imaginária que des-

considera a presença e atuação do diverso no seio do mesmo.

Jean-Claude Milner (1996) teorizou algo que, no funcionamento psíquico, parece 

sustentar o apego imaginário dual em detrimento do simbólico ternário. Partindo de 

considerações sobre o narcisismo humano, ele postulou isso que opera no psiquismo 

para assegurar a boa forma e eliminar as descontinuidades e os equívocos. Para Mi-

lner, já que o eu e o privilégio do imaginário são estruturais, esse anticopernicanis-

mo, que é recorrente, também é de estrutura.

Freud (1969[1916]) identificou três golpes infligidos pela ciência ao ingênuo amor 

narcísico da humanidade: o primeiro, dado por Copérnico, colocou em cheque o ge-

ocentrismo; o segundo, com Darwin e a seleção natural, incluiu a espécie humana na 

trama evolutiva comum a toda a natureza; e o terceiro, desferido pela psicanálise, 

destituiu o eu de seu lugar privilegiado no funcionamento psíquico. São feridas nar-

císicas as marcas deixadas por cada um desses golpes. A intensa hostilidade que os 

acompanhou indica a insistência da tentativa de manter essa condição de privilégio 

para o ser humano. Essa propriedade de exceção – para Milner o narcisismo por exce-

lência – recebeu nomes diversos.

A filosofia, por muito tempo, recorreu à alma para aparentar o ser humano a Deus 

numa correspondência imaginária. Mas esta noção foi suplantada pela ciência mo-

derna, quando a consciência passou a assegurar os privilégios narcísicos reivindica-

dos pelo ser humano. A postulação freudiana do funcionamento inconsciente atingiu 

em cheio esta ilusão. Pode-se vislumbrar aí a incidência da psicanálise em sua am-

plitude: se a consciência reúne, na acepção moderna, os privilégios do ser humano 

como exceção, a negação com que Freud a atinge tornou obsoleta a noção de tal pri-

vilégio; através desse movimento, a alma foi afetada; por conseguinte, também Deus 

(MILNER, 1996: 54). Para a psicanálise, há um indivíduo afetado por um inconscien-

te; sua hipótese fundadora é que há uma individualidade empírica que coincide com 

alguma coisa distinta dela: o sujeito (IMILNER, 1996: 115). O indivíduo, indiviso, é 

recorrentemente afetado pelo mesmo; já o sujeito é afetado pela alteridade.

A concepção estrutural do Édipo articulada por Lacan induz a que só se possa acessar 

o simbólico pelo imaginário: a alienação imaginária constitui dois dos três vértices 

da configuração triangular de uma dada realidade. Contudo, tomar o imaginário 

como simbólico conduz a que o funcionamento próprio deste último fique obscure-

cido pelo privilégio da correspondência ponto a ponto. E assegurar isso, mesmo ilu-

soriamente, é amputar da experiência algo muitíssimo valioso, aquilo que o filósofo 

judaico-alemão Ernst Cassirer (1994[1977]) considerou o aspecto essencial capaz de 

distinguir a espécie humana dos demais seres animados da natureza: a interposi-

ção de um sistema simbólico entre a recepção de um estímulo e a emissão de uma 

resposta.

2.2. Mediar é preciso

O filósofo D. R. Dufour (apud SIX, 2001: 218-9) descreveu a história do pensamento 

como uma longa luta entre pensamentos ternário e binário. O ser humano, a ponto 

de submeter-se à dominação absoluta do binário, precisa atentar para as temerosas 

consequências disso, pois apenas a forma trinitária pode assegurar a diversidade. 

Esse esmagamento operado pela ordem binária desencantou o mundo, que deve ser 

ternarizado. Para o historiador Jacques Le Goff (apud SIX, 2001: 218), os esquemas 

ternários permitem, em relação às oposições brutais entre duas categorias, o jogo 

mais complexo de três elementos. Six afirma que:

É nesta luta que está engajado o mediador. Sabendo exatamente ou muito pouco, 
ele está colocado dentro da crise da civilização atual que, fundamentalmente, é uma 
luta entre o binário e o ternário. [...]. O mediador não pode ser um homem binário: 
[sua] identidade [...] se exprime através [da] [...] lógica “dialética” [...]. (2001: 
218-9)

Em um mundo dominado por binômios, como estabelecer circulações ternárias? Isso 

implica provocar pessoas e situações para não se deixarem aprisionar no maniqueís-

mo, o que só é possível se houver gosto pela complexidade. O mediador é um impor-

tuno que desestabiliza a tendência para o refúgio na ordem repousante do binário. 
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Ele traz desordem e aposta que certo avanço nascerá do caos; e, ao mesmo tempo em 

que impede que o circuito da binariedade prevaleça, se recusa a fornecer de imediato 

outra solução. Para Six:

A mediação [...] é o inverso dessa utopia da comunicação. Ela propõe não o fusional, 
mas a dignidade da distinção [...], não do esplêndido isolamento, mas da ligação e 
do contato; ela declara não o direito de tudo saber e a transparência imposta, mas o 
sentido do mistério e o respeito ao segredo; ela recusa que o homem seja achatado à 
horizontalidade das trocas de informações e à superfície de espaços em duas dimen-
sões. O que ela deseja, sim, é suscitar sem cessar o “3”. (2001: 6)

Este autor considera que o segundo milênio foi binário, com seus maniqueísmos e 

suas estratégias de redução, e indaga se seria possível abandonar essa “era de ouro 

primária, totalitária e fusional” (2001: 7) e adentrar outra em que o ternário tenha 

lugar, com as brechas que introduz nos simplismos binários, com as passarelas que 

oferece em lugar dos muros separadores da lógica dual. O conflito não é um mal, e o 

mediador sabe que não há resultado absoluto, mas sempre passagens, brechas que 

se abrem não em um clima de harmonia suave, pois toda passarela é custosa e se 

estabelece apenas com esforços (SIX, 2001: 167).

O mediador provoca oportunidades de mudança, de transformação de uma falta – um 

vazio – em abertura positiva. Sua tarefa é colocar os sujeitos em face de si mesmos, 

de suas responsabilidades, sobretudo a de empreender um trabalho sobre suas atitu-

des quanto aos laços sociais, às leis e ao outro (SIX, 2001: 119). Ele “coloca-se sobre 

esta linha culminante em que se avança entre [...] duas ravinas: a ravina da selva, 

onde se cuida de exterminar o outro ou pelo menos de mantê-lo em estritos limites, 

e a ravina da fusão, onde se sufoca o outro em um grande todo indistinto” (SIX, 

2001: 111). A mediação, ao colocar em ação o ternário, ultrapassa os binarismos que 

sustentam os conflitos e aprende a superar esses maniqueísmos que, para Six, são a 

inclinação natural do homem. 

A Mediação, interdisciplinar em sua constituição e atuação, exige que suas bases 

primordiais sejam estabelecidas em um trabalho preliminar de teorização sobre o 

que é mediar e o que não pode sê-lo. É preciso saber de que discurso se trata. Nesse 

contexto, necessário se faz aprofundar a discussão sobre a problemática da subjeti-

vidade aí implicada. É nesse sentido que a articulação com a teoria psicanalítica se 

mostra profícua, e a ênfase concedida à função ternária em ambos os campos parece 

oferecer a inflexão necessária para isso.

Aqui a contribuição de Foucault é valiosa. Em 2003[1973], interessado na relação 

entre a verdade e o sujeito, ele assinalou um “defeito” muito grave: a suposição de 

que o sujeito humano e as formas do conhecimento são dados prévios e definiti-

vos. Ele argumentou que as práticas sociais engendram domínios de saber, fazendo 

surgir, além de novos objetos, conceitos e técnicas, formas inéditas de sujeitos e 

de sujeitos de conhecimento. Seu objetivo foi demolir a concepção do sujeito como 

fundamento de todo conhecimento para abalar o apego – ainda prevalente – ao su-

jeito da representação como origem do conhecimento e da verdade desvelada. Mas 

o sujeito não é dado, ele é produzido pelas práticas sociais e pelas relações de poder 

que as atravessam. Produção que também é mediada.

2.3. A Psicanálise é ternária

A lógica ternária é crucial para a psicanálise. A constatação da existência de pensa-

mentos que não correspondem aos critérios imaginários mobilizou todo o empreen-

dimento freudiano. A psicologia, seguindo os rumos da filosofia, sustentava a tese 

dominante na época da paridade entre a consciência e o psíquico, e Freud, ao sub-

vertê-la introduzindo no mental o inconsciente, permitiu uma inteligibilidade iné-

dita do funcionamento psíquico. Ele foi insistente e audacioso; percebeu e incluiu 

em suas teorizações a incidência dos efeitos do funcionamento simbólico nos seres 

humanos, muito embora não tenha contado com instrumental conceitual capaz de 

subsidiar tal formalização de maneira a extrair, o mais radicalmente possível, suas 

consequências. 

Da concepção de linguagem como dom do qual resta ao homem desfrutar, passou-se 

a considerar que seu funcionamento não é regulado apenas por instintos ou algo 

similar. A pulsão está em cena, e a linguagem não representa fielmente o mundo. Há 

na relação de representação uma fluidez que induz a falhas, lacunas ou descompas-

sos entre o nome que designa e aquilo que é assim designado.

Lacan dispôs de um aparato conceitual que lhe permitiu elucidar a contento a arti-
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culação, já apontada por Freud, entre funcionamento da linguagem, formação sinto-

mática e manifestações do inconsciente, tornando palpável a relação do sujeito com 

a função simbólica. Para tanto, teve influência decisiva a consideração minuciosa, 

a partir de referências da linguística estrutural, do modo próprio de funcionamento 

do simbólico: a autonomia do significante em relação ao significado na produção de 

significação. Lacan restituiu ao inconsciente sua dimensão simbólica ao colocar em 

evidência sua descontinuidade e contrapor isso com a unidade imaginária do eu. A 

partir do além do princípio do prazer e da definição estrutural do ego por ele impli-

cada, ele vislumbrou, para além do outro imaginário, um outro Outro situado como 

correlato necessário da fala (1985[1956]: 169-70).

O exame cuidadoso e a extração rigorosa de consequências dessa assimetria eviden-

ciaram a arbitrariedade do signo, introduzindo um intervalo que destacou a hiância 

entre o imaginário e o simbólico. No Seminário II, Lacan criou uma chave de leitura 

para a obra freudiana ao delimitar essa falha intransponível A psicanálise aí se ani-

nhou, e, desde o início, o que ela destacou foi a recorrente incisão de um buraco 

na unidade imaginária. Tanto Freud como Lacan não recuaram diante do esforço de 

captar isso formalmente, pois a psicanálise não se funda no imaginário nem propõe 

um ideal para o eu.

Para Lacan, o psicológico corresponde ao etológico, e a psicologia poderia ser defini-

da como conjunto dos comportamentos do indivíduo biológico em suas relações com 

o meio natural. Mas, com relação a isso, ele recuperou a afirmação de Voltaire sobre a 

história natural: que ela é o que há de mais antinatural em função da presença mar-

cante de anomalias e de paradoxos (1985[1956]: 16). O eu é uma função imaginária, 

mas o homem, imerso em um jogo de símbolos, é um sujeito descentrado. A psica-

nálise visa restabelecer a perspectiva dessa excentricidade do sujeito em relação ao 

eu, pois o princípio do prazer não equivale à adaptação; a regulação biológica, domi-

nada pela função imaginária, é diferente no mundo humano, em que há incidência 

do simbólico.  Conforme enfatizou Lacan (1985[1956]: 171), o caráter aberto desse 

mundo não permite ao homem corresponder a seu correlato biológico. O ser humano, 

além de lidar com o meio natural, precisa se arranjar com uma realidade constituída 

e sustentada por uma rede de significantes. 

Lacan recorreu à noção de triângulo não como uma figura sólida a repousar numa 

intuição, mas como um sistema de relações (1985[1955]: 78). O termo “ternarieda-

de” foi preferido a “triangularidade” por este último se prestar mais à composição de 

uma imagem. Aqui está em questão, assim como na Mediação, a função “3”. A noção 

de triângulo como forma pertence ao imaginário, mas o triângulo como relação é da 

ordem do simbólico (1985[1955]: 395-6).

O simbólico possui função mediadora (LACAN, 1985[1955]: 214-5). Toda relação 

imaginária se dá em um raciocínio excludente, e a intervenção do elemento sim-

bólico estrutura a própria percepção através da nomeação. A “realidade” passa por 

muitas mediações, por formações imaginárias e simbólicas. A experiência humana 

se situa na intersubjetividade, mas a parte essencial dessa experiência, que faz o su-

jeito existir, situa-se no simbólico, que funciona de forma totalmente independente 

das subjetividades (LACAN, 1985[1955]: 355).

A linguagem é um mundo de signos que existe a despeito dos sujeitos. A descoberta 

freudiana de que o ser humano não é senhor da linguagem primordial implica que 

ele foi aí introduzido e está preso nessa engrenagem. As relações são estruturadas 

pelas propriedades da linguagem, e aí o significante tem um papel fundamental: ele 

funciona independente de o sujeito prestar atenção a ele ou não (1985[1956]: 206). 

Após Freud, o homem é um ser afetado pela linguagem, condenado a se haver com 

os efeitos do funcionamento de algo que o ultrapassa – o sistema simbólico. Isso já 

está pronto, e os dados já foram lançados, muito embora seja possível retomá-los e 

lançá-los mais, ainda. É o que se pretende num processo de Mediação: que o sujeito 

retome os dados da sua história e que não desista de lançá-los.

2.4. O ternário implica o real

Freud ultrapassou a consideração puramente imaginária dos fenômenos psíquicos e 

se deteve nos efeitos do funcionamento simbólico sobre o ser humano. Nesse percur-

so, topou com fatias de real as quais, a partir da articulação com a noção de automa-

tismo de repetição, acabaram por conduzi-lo ao além do princípio do prazer. Esse real 

lhe serviu para sustentar a tese do descentramento do sujeito quando a novidade do 

funcionamento simbólico ameaçava diluir-se no mar das exigências da correspon-
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dência dual. Essa primazia do simbólico marcou também o primeiro ensino de Lacan, 

especialmente a depuração das teorizações freudianas de seus excessos imaginários. 

Somente mais tarde uma formalização do real se afigurou possível, e o recurso aos 

nós borromeanos serviu para elucidar uma especificidade presente no funcionamen-

to psíquico de James Joyce que muito interessou a Lacan (2007[1976]): a de nomear 

a partir da lógica do gozo, de usar o significante sem pretender produzir significado.

Esse movimento de diferenciação entre imaginário e simbólico que topa com algo 

do real existe em Freud e em Lacan. Em ambos, a ênfase no simbólico serviu para 

delimitá-lo em relação ao imaginário, e o próprio movimento de destacar a defasa-

gem entre os dois registros conduziu à apreensão do real. A linguagem (simbólico) 

esvazia o puro vivido (real); o imaginário é o puro vivido processado pela linguagem, 

experiências nuas e cruas recobertas pelo simbólico; e o real que resta dessa opera-

ção impede que a representação simbólica se cole ao que é vivenciado no imaginário.

Se o imaginário difere do real, há o simbólico que media sempre comportando um 

furo. Se o simbólico não coincide com o imaginário, o real interessa, pois responde 

pela fratura, pela impossibilidade. E se o real equivale ao simbólico, o imaginário é o 

que dota essa relação de consistência. Lacan já dizia que o nó borromeano é demo-

crático (2007[1976]).

Essa configuração ternária da experiência, organizada nos três registros real, sim-

bólico e imaginário deve servir à Mediação, pois os sujeitos que ali se apresentam 

assim funcionam e organizam suas experiências. Não basta abordá-los desde uma 

perspectiva simbólico-imaginária. É preciso também atentar para o que de real aí se 

apresenta.

2.5. Zizek e a fantasia ideológica

O que é vivido como realidade constitui-se por mecanismos simbólicos e não corres-

ponde ao próprio vivido. Mas tais mecanismos nunca abarcam totalmente o real, e a 

parte que permanece sem simbolização, conforme salientou o filósofo esloveno Sla-

voj Zizek (1996), retorna como distorções da realidade. Algo precisa ser foracluído 

para que a realidade se organize: ela nunca é, como a verdade, toda. Essas distorções 

da representação da realidade ocultam o recalcamento primário de um antagonismo 

irrepresentável que sustenta a constituição da própria realidade para um sujeito, 

ao mesmo tempo em que evidenciam o real, o trauma em torno do qual se estrutura 

esta realidade. A referência extra-ideológica que possibilita uma crítica da ideologia 

corresponde, portanto, não à realidade, mas a esse real recalcado do antagonismo 

(ZIZEK,1996: 30-1). Por isso:

[...] uma ideologia não é necessariamente “falsa”: quanto a seu conteúdo positi-
vo, ela pode ser “verdadeira”, muito precisa, pois o que realmente importa não é o 
conteúdo afirmado como tal, mas o modo como esse conteúdo se relaciona com a 
postura subjetiva envolvida em seu próprio processo de enunciação (ZIZEK, 1996: 
13, grifos do autor).

Uma ideologia só pode ser subvertida se confrontada com as condições de sua enun-

ciação (ZIZEK, 1996: 313). E a maneira como o sujeito se posiciona em relação a isso 

é determinante. Pois o nível mais elementar da ideologia não reside em uma ilusão 

que esconde a verdade, mas em uma fantasia inconsciente que estrutura a própria 

realidade e permite ao sujeito mascarar o real de seu desejo. Isso não significa que a 

realidade corresponde a uma ilusão, mas que existe um núcleo duro, um resto irre-

dutível a um jogo universal de especularidade ilusória. E, para nisso intervir, o su-

jeito precisa haver-se com a maneira como seu desejo inconsciente investe a imagem 

ideológica fazendo dela uma estratégia para fugir de impasses que concernem a seu 

próprio desejo (ZIZEK, 1996: 325). Está aí colocada a questão da responsabilidade 

do sujeito.

Para Zizek (1992), a crítica básica à ideologia consiste em identificar no edifício ide-

ológico o elemento de sua própria impossibilidade, evidenciando que o mecanismo 

contém falhas. Há duas formas de criticar a ideologia: uma é discursiva, e correspon-

de à leitura sintomal do texto ideológico; a outra, ao extrair daí o núcleo do gozo, 

articula como a ideologia, além do campo da significação, mas em seu interior, im-

plica um gozo pré-ideológico estruturado na fantasia. A análise do discurso deve ser 

complementada com a lógica do gozo. É preciso considerar como uma determinada 

ideologia entra no contexto da fantasia que estrutura o gozo do sujeito. A fantasia é 

um roteiro que preenche a hiância de uma impossibilidade fundamental e funciona 

como anteparo a um vazio. Ela não deve ser interpretada, mas atravessada, e a única 

coisa a ser feita é reconhecer que não há nada atrás.
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Tais considerações sobre a crítica à ideologia servem à Mediação, pois aí interessa, 

fundamentalmente, a maneira como os envolvidos se situam e se posicionam em re-

lação à problemática abordada. Para que não incorram no erro da “psicologização” e 

não se percam nos engodos da consciência, os mediadores devem ter clareza do que 

está em questão quando se pretende situar um sujeito em relação àquilo que estru-

tura e sustenta sua realidade.

Para Zizek (apud WALLACE, 2001[1999]: 437), o exercício de poder das instituições 

poderosas é incoerente; o abismo entre o que tais instituições declaram publicamen-

te e as proibições implícitas nunca verbalizadas permite a mudança. A psicanálise 

elucidou um abismo ou “vácuo” na natureza humana que lhe confere liberdade (ZI-

ZEK, 2001[1999]: 445). O desejo inconsciente elude a compreensão do sujeito e aco-

lhe fantasias licenciosas que parecem absurdas, mas que são reguladas, reguladoras 

e confortantes, pois é mais fácil lidar com elas que com o real. A psicanálise, em um 

mundo que parece cada vez mais previsível, preserva uma incognoscibilidade radical 

que diz respeito ao inconsciente e significa liberdade. Nesse sentido, pode-se dizer 

que, às vezes, é prudente não saber. 

3. CONCLUSÕES

A subjetividade se constitui em relação ao simbólico. Trata-se da passagem do puro 

existir biológico para uma existência que é também simbólica. Isso se dá num uni-

verso cuja existência precede os sujeitos e que funciona de maneira que lhes escapa. 

Esse processo de constituição subjetiva pode ser pensado como estruturação do apa-

relho psíquico, ou seja, algo que se dá como efeito de experiências e de representa-

ções que se coadunam para fundar um modo singular de funcionamento psíquico. 

Tudo isso ocorre em relação ao universo simbólico, sendo engendrados efeitos ima-

ginários e restando sempre um resto não assimilável por tal universo. Na experiência 

humana este resto constitui o funcionamento inconsciente, algo com o que o sujeito 

tem que se haver ainda que em nada saiba de que se trata.

Não se pretendeu extrair do registro imaginário sua importância, e tampouco con-

siderar que seu modo próprio de funcionamento deva ser evitado. O imaginário só 

se configura como algo pernicioso por meio de um apego exagerado a sua especifi-

cidade: a prevalência do “2”, da correspondência ponto a ponto. Em tal situação, a 

incidência do simbólico, ou do registro do “3”, fica escamoteada pela crença absoluta 

na correspondência biunívoca. Ou seja, prejudica-se de maneira significativa a pos-

sibilidade de extrair do modo próprio de funcionamento do simbólico suas consequ-

ências e efeitos.

Na Mediação e no tratamento analítico, o descentramento do sujeito em relação ao 

eu, assim como a hiância radical entre simbólico e imaginário borromeanamente 

concebidos em suas articulações com o real, criam possibilidades de descolamentos 

e de deslocamentos indispensáveis à mudança e à transformação implicadas em am-

bos os campos. E, em tempos de totalitarismo binário, a Mediação apresenta-se como 

ferramenta interessante para intervenções. Nas palavras de Six, 

Mesmo que os instrumentos de comunicação proliferem, que eles religuem e atra-
vessem todos os lugares de nosso planeta, sabemos bem que a comunicação [...] 
é frequentemente falha: carência de escuta, falta de compreensão, dificuldade de 
diálogo; o tecido social desintegra-se, cada um tem a tendência de se atomizar, de se 
fechar em seu casulo. A mediação, que, por sua própria característica, é destinada 
a criar ou restaurar laços graças à presença ativa de um terceiro que é independente 
e sem poder, pode trazer sua cota-parte, de maneira específica, no trabalho urgente 
de consolidação do tecido social, de todas as relações entre cidadãos. (2001: 175-6)

Mas é preciso atentar para o risco de concebê-la como panacéia universal e não per-

der de vista que a Mediação, assim como a psicanálise, é uma operação que deixa um 

resto não-assimilável e que implica necessariamente a questão do posicionamento 

subjetivo e que requer a responsabilidade dos envolvidos. Daí a relevância de um es-

forço incessante de teorização, de delimitação deste campo de atuação e de avanços 

em sua metodologia.
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1. INTRODUÇÃO

Cada cidade recebe a forma a que se opõe; é assim que o cameleiro e o marinheiro 

vêem Despina, cidade de confim entre desertos (CALVINO, 2006: p. 22). Nas palavras 

do escritor Ítalo Calvino, Marco Polo acredita que a essência de Despina é essa: para 

quem chega por terra, a cidade é uma, para quem o faz pelo mar, a cidade é outra. 

O cameleiro ao avistar vestígios de uma civilização, sabe que é uma cidade, mas a 

imagina como uma embarcação que pode afastá-lo do deserto. O marinheiro, por sua 

vez, está certo de tratar-se de uma cidade, mas com os olhos de sua imaginação vê, 

em miragem, um camelo e sonha com o comando de uma impossível caravana que 

o distanciaria do deserto do mar. Calvino dá a pista de que a variação de sentidos 

decorre da motivação do desejo, da cartografia afetiva do viajante, da fronteira dese-

nhada pelo mais singular de um sujeito. Tendo em vista esse preâmbulo, constitui-se 

como uma das propostas deste artigo investigar os modos de fazer laço escolhidos 

pelo jovem em conflito com a lei em seu deambular pelas cidades, em seus movi-

mentos alojados nas urbanidades encarnadas, como linhas arquitetônicas visíveis ou 

invisíveis, em seu corpo. E, principalmente, é objeto do presente texto examinar o 

estatuto subjetivo do ato infracional. A cidade é lugar por excelência da palavra, tá-

bula dos discursos. Localidade por vezes inefável, mas, que testemunha o incessante 

intercâmbio entre signo e palavra. O jovem presentifica no corpo as marcas de seu 

tempo, ele retrata com seu ser as nuances de uma época. O sujeito contemporâneo 

é confrontado, por exemplo, com a sexualidade mercantilizada vigente sob os impe-

rativos capitalistas do mais-gozar. Um aspecto relevante é que para alguns jovens, 

o movimento difuso e a velocidade acelerada caracterizam sua circulação, nisso que 

o sociólogo Zygmunt Bauman (2001) nomeou de tempo líquido. Já para outros jo-

vens, estes apartados da possibilidade de pertencimento à cidade, segregados no 

território das vilas e favelas, o tempo pode ser extremamente lento, moroso, carac-

terizando bem o que o geógrafo Milton Santos delineou como o tempo da miséria. 

A materialidade impõe um tempo lento. Isso quer dizer que os pobres vivem dentro 

da cidade sob tempos lentos (SANTOS, 2001, p. 22). Se rápido ou lento, fato é que 

o espaço urbano enquadra a escansão temporal da existência dos sujeitos, a cidade 

se apresenta, pois, como o cenário eleito para o desfiar da costura da vida. A cidade 

deve ser assim entendida como metáfora do laço social, como o lugar de corporifi-

cação dos discursos e dos arranjos de linguagem. É lugar da lei jurídica, do contrato 
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social, mas a cidade é também, e antes, o habitat da lei da linguagem. Ambas as leis 

ordenam o gozo desmedido do sujeito e permitem ao homem criar um laço social, 

viver em sociedade, em poucas palavras, humanizar-se.

Há um modo de presentificação da singularidade nas urbanidades que interessa a 

este trabalho – aquele de autoria do adolescente em conflito com a lei. A teoria psica-

nalítica é ferramenta necessária na investigação pretendida visto que ela possibilita 

a passagem da criminologia à psicanálise do ato, ou seja, da subtração do sujeito à 

sua inclusão na operação. As ciências criminológicas tentam deduzir a personalida-

de de criminoso, classificá-la como organizada ou desorganizada, verificar o grau de 

psicopatia da mente criminosa, prevenir a recidiva, enfim, codificar o comportamen-

to do delinqüente. De outra parte, a psicanálise intenciona ir além do confronto com 

a lei, buscando a verdade do sujeito contida no ato. Há, pois, um valor no ato distinto 

daquele pretendido pelo discurso jurídico no esforço empreendido na individuali-

zação da pena. A clínica psicanalítica está à procura da singularidade do sujeito. 

Daí deduzir que os atos de infração podem ser a senda para o adolescente tornar-se 

autor de sua própria história na paisagem formada por sua existência. Atrapalha-

do na busca de um lugar, o seu, o sujeito arrisca embrenhar-se pelos campos dos 

atos. Não obstante, o que está em jogo, o que precipita do fato de correr o risco é a 

sua existência pontuada pelos vãos, escavada pelo ato. O adolescente marca a sua 

presença, mas revela que seus apelos podem ser inaudíveis. Mais que artimanha, o 

sujeito atesta sua falta de norte, sua falta de bússola. Conforme propõe o psicana-

lista Jacques-Allain Miller (2005), ao empregar a expressão homem desbussolado, 

o sujeito contemporâneo padece do adoecimento do laço social e suas implicações. 

Eis, então, que a psicanálise é convocada a contribuir com a clínica do ato. Este texto 

adota a hipótese de que o ato infracional teria como objetivo, em última instância, 

a produção de um nome próprio para o sujeito que dispensa a referência à figura do 

Pai. Dito de outro modo, o ato visaria à inserção do sujeito na linguagem pelo inter-

médio de uma nomeação.

Lacan chama de desvario do gozo (i) o modo próprio de gozar do sujeito na socie-

dade do espetáculo, época em que o Outro não existe (LAURENT, MILLER, 1998). A 

psicanálise aponta que algo vai mal com o Pai, com o ideal, contudo, não se interessa 

em salvaguardar nem um, nem outro, não se trata disso. O que faz questão para os 

psicanalistas é algo menos evidente, relativo ao elemento irredutível de uma trans-

missão (SANTIAGO & SANTIAGO, 1996), parte, ou não, no encontro entre um homem 

e uma mulher e suas circunstâncias. A transmissão refere-se à função paterna, ao 

legado transmitido que demarca um encontro marcado por um desejo não anôni-

mo. Se as crianças são marcadas por tal encontro, como demonstra Lacan (1986), 

em Duas notas sobre a criança, então, a problemática do adolescente envolvido com 

situações de violência pode ser aclarada pelo contexto de sua história subjetiva de 

vida. O adolescente em conflito com a lei, através de sua transgressão, lança à clínica 

diversas perguntas, dentre elas: o que há de universal no fato de transgredir? O que 

há de particular no ato infracional? E, por fim, o que a transgressão anuncia da sin-

gularidade do sujeito? Essas perguntas serão abordadas ao longo deste artigo, mas 

antes disso é necessário identificar alguns conceitos. Em Subjetividades Contempo-

râneas, Renato Mezan (2002) estabelece uma distinção entre os três termos citados: 

universal, particular, singular. Iniciando pelo último, o psicanalista aponta que o 

singular é aquilo que é único, pessoal, intransferível, que não pode necessariamente 

ser partilhado, nem tampouco compreendido pelo outro. É o território da biografia, 

das escolhas, das paixões, dos atos individuais; cada ato soma-se aos anteriores e 

com eles se amalgama, de modo a constituir cada pessoa como aquela que é e não 

outra (MEZAN, 2002: p. 260). Segundo o mesmo autor, o universal é aquilo que é pas-

sível de ser compartilhado, ele exemplifica: a linguagem, a capacidade de inventar, 

as necessidades básicas, o fato de sermos mortais e sexuados, de podermos amar e 

odiar (MEZAN, 2002: p. 260). Mezan localiza, finalmente, o particular no intervalo 

entre o singular e o universal, lugar de fronteira daquilo é próprio de alguns, mas não 

a todos, lugar da subjetividade flexionada em plural. 

2.  ATO INFRACIONAL: ACTING-OUT OU 
PASSAGEM AO ATO? 

Seguindo o fio condutor desta discussão, novas questões podem ser levantadas. O 

que leva o sujeito adolescente ao ato infracional? Em que situação o ato se dá? A que 

se presta? Há nisso um desafio à Lei Paterna? O ato infracional implica numa estraté-

gia para fazer valer a lei do Pai? É uma forma de linguagem? O quê o ato transmite? 

O adolescente busca um lugar no mundo, com esse ato? A infração é uma resposta ao 

real que se presentifica no corpo com a chegada da adolescência? De acordo com a 
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orientação psicanalítica, o ato pode ser concebido como mecanismo de linguagem, 

como um sintoma. Nesse sentido, o ato tem lugar quando rateia o saber do sujeito 

acerca da sexualidade. Ao examinar a configuração multi-sentidos do sintoma histé-

rico, Jacques Lacan (2005) esclarece: o sintoma é estruturado como linguagem que 

nela comporta uma superposição de símbolos tão complexa como um verso de poesia 

que tem valor ora pelo som que produz, ora por sua métrica, ora por seu ritmo, ou 

ainda, pelo efeito de seu jogo de palavras. É por essa razão que a escuta do analista 

instaura a possibilidade de uma compreensão não-standardizada do ato infracional. 

Concepção essa diversa daquela do discurso jurídico que apreende, através do blo-

co, da massa, não mais que a carcaça do sujeito ou o seu universo particular vazio 

de subjetividade. A noção de ato, tal como estabelecida pela teoria psicanalítica, 

será bastante útil na investigação sobre o estatuto do ato infracional, objetivo deste 

escrito.

Em primeira instância, há uma antinomia entre o pensamento e o ato (ZENONI, 1991: 

p. 139). De um lado, está o ato que permanece desconectado do pensar, que não res-

gata o movimento a partir de uma significação, e é chamado ação. De outro lado, há 

aquele que guarda a dimensão de descontinuidade entre dois tempos, ou seja, que 

se vale da dimensão temporal, do movimento retroativo do só depois (nachtraglich 

freudiano) e é propriamente um ato. Através deste ocorre a produção de um novo 

arranjo entre os registros real, simbólico e imaginário, a validação de um aconte-

cimento através de uma operação significante é produzida. Ressalta-se que tanto o 

campo da ação, quanto o do ato estão no campo da linguagem. Todavia, se há ação, 

não há mudança e, se há ato, o sujeito torna-se outro. No seminário X (1962-1963), 

Lacan destaca dois elementos-chave para uma concepção de ato: a angústia e a cer-

teza. Nesse seminário, o psicanalista afirma que provavelmente é da angústia que o 

agir toma emprestado a sua certeza, logo, agir seria como arrancar da angústia uma 

certeza, ou, operar uma transferência de angústia. Na obra de Lacan, há pelo menos 

três categorias distintas de ato: o acting-out, a passagem ao ato e o ato analítico. À 

reflexão pretendida por este texto abordará apenas os dois primeiros. Ainda no se-

minário X, Lacan apresenta uma esclarecedora distinção entre eles. O acting-out está 

do lado da mostração (ii), enquanto a passagem ao ato é o deixar cair (iii). No primei-

ro o sujeito está na cena do mundo e no segundo, o sujeito ejeta-se para fora dela. O 

mundo e a cena – é preciso fazer uma pequena declinação antes de prosseguir.

Segundo Lacan, a cena é a dimensão da história, ela é um enquadre que está contido 

no universo dos homens. É ali que se desenrolam os acontecimentos do mundo. A re-

lação entre esses dois espaços é fixada através de uma abertura, de uma janela aberta 

para o mundo (WAJCMAN, 2004). Desse modo, a janela aberta enquadra a cena do 

mundo. A entrada do mundo em cena se faz a partir de um movimento de historiciza-

ção, delimitação de fronteiras, busca de um foco. O esquema lacaniano da divisão do 

sujeito revela que essa operação inaugura os espaços do mundo e da cena do mundo, 

também nomeados por Lacan de real e fantasma (WAJCMAN, 2004). Alguma relação 

entre o sujeito e o mundo é possível a partir de um ponto de vista e de uma imagem 

do mundo. Feita essa declinação, há elementos suficientes para introduzir as con-

cepções de passagem ao ato e acting-out. A mostração é o termo chave para determi-

nar o que é acting-out. Tudo que é referente ao acting-out contrasta com a lógica da 

passagem ao ato, diz Lacan. Via acting-out algo do sujeito é revelado. Certamente, 

não se trata de uma coisa insignificante, mas do objeto destacado de seu estatuto 

simbólico, como resíduo da operação de simbolização (LACAN, 2004). Entretanto, 

o produto da mostração ressoa estranho, não familiar para o sujeito. Para Lacan, o 

acting-out faz enigma para o sujeito. A conduta do sujeito no acting-out marca uma 

descontinuidade simbólica que preserva sua relação com a linguagem, porque o ato 

é dirigido ao Outro. Isto é, o sujeito ocupa uma posição de extimidade, ou de um de-

fora e, ao mesmo tempo, interno à linguagem. Mesmo que o sujeito faça furo no saber 

e na lei, é nesse universo que ele se inscreve. O acting-out tem, portanto, a estrutura 

de uma mensagem, com a quota de mal-entendido inerente à transmissão. Em suma, 

o acting-out tem afinidade com a verdade do sujeito.

Quanto à segunda modalidade de ato de interesse do presente estudo, o deixar cair é 

correlativo à passagem ao ato. No seminário X, Lacan identifica as condições de ocor-

rência da passagem ao ato, são elas: a identificação absoluta do sujeito ao objeto e o 

confronto entre desejo e lei. Em movimento consecutivo, o sujeito identifica-se mas-

sivamente ao objeto a e ele é expelido da cena. Logo, o ato é um meio de assegurar 

a saída do embaraço no qual o sujeito está mergulhado. Impactado e afetado, toma-

do pela angústia, o sujeito é precipitado a agir para conservar seu lugar na cena do 

mundo. A passagem ao ato é, pois, uma ruptura radical com o Outro social. Este não 

é destinatário do ato, como no caso do acting-out. O sujeito na passagem ao ato não 

pretende dizer coisa alguma, o ato surge, mas não em substituição ao dito, fora do 
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campo simbólico. O deixar cair, o sair de cena não necessariamente assinalam uma 

conclusão do sujeito. Portanto, a passagem ao ato refere-se à experiência do real 

rejeitado de seu lugar de impossível, conforme elaboração de Alfredo Zenoni (1991). 

3.  AS PATOLOGIAS DO NOME PRÓPRIO E 
O FAZER-SE UM NOME PRÓPRIO OU UM 
NOME DE GOZO

Uma vez mais, retomando o cerne deste artigo, o ato infracional tem qual estatu-

to para o parlêtre? De qual modalidade de ato ele se aproxima mais fortemente, do 

acting-out ou da passagem ao ato? Hugo Freda demonstra em O adolescente freudia-

no (1996) que está em jogo na adolescência a inscrição de um desejo do sujeito no 

campo do Outro. Levando isso em conta, há uma hipótese possível de ser elaborada 

para as transgressões na adolescência – o ato adviria da impossibilidade de fazer tal 

inscrição, ele denotaria a busca do sujeito de fazer uma inscrição no campo do Outro. 

Isso aponta para algo da ordem de uma reinvenção do Pai enquanto Função? Fazer-se 

um nome? Nome de gozo, cifração do gozo? Criação de uma nova ficção juridica? Essa 

hipótese relaciona o ato infracional com a tentativa do sujeito de alcançar um nome 

próprio, de produzir uma suplência ao Nome-do-Pai faltante. Ela conduz os questio-

namentos elencados ao campo da patologia do nome próprio. Em número da Revista 

de Psicanálise da Escola da Causa Freudiana dedicado às patologias do nome próprio 

(iv), o psicanalista Paulo Siqueira se interroga sobre o caráter patológico ou não do 

nome próprio. Ele apresenta os artigos desse número e mostra o desafio de responder 

à indagação sobre o modo como o nome próprio faz questão para o sujeito e qual seu 

valor e implicações subjetivas.

O nome próprio é o traço distintivo, na expressão de Lacan no seminário sobre a 

Identificação (1961-1962). É uma insígnia que tem a função de criar uma distinção, 

uma separação entre os iguais, a partir de sua função de significante em estado puro. 

Lacan enfatiza o estatuto sintomático do nome próprio e esclarece que este é o úni-

co significante que contém a sua própria significação, ou seja, que não reenvia a 

nenhum outro significante. Consequentemente, o nome próprio pode apresentar-se 

desconectado de outro significante, uma vez que representa o próprio sujeito, ou 

antes, é uma metonímia do sujeito. O que se conclui é que o nome instaura um corte 

na suposta continuidade-homogeneidade das classificações. E no caso dos adoles-

centes em conflito com a lei, ao menos para alguns deles, a função do ato seria fazer-

se um nome através de uma inscrição com valor de nome próprio. A seção seguinte 

tentará demonstrar como a última hipótese delineada pode ter validade. 

4.  OS JOVENS CONTEMPORANÊOS: 
NÕMADES URBANOS DAS GRANDES 
CIDADES

O sujeito contemporâneo tem sua identidade cambiante como uma de suas marcas. 

O fenômeno da não-fixidez identitária é bastante estudado atualmente e está inse-

rido no contexto da fluidez nas relações, tal como descrito por Bauman. Essa visco-

sidade evoca a idéia de movimento, de errância. Philippe Bouillot (2004) faz uma 

interessante observação a esse respeito. Ele descreve a dificuldade do sujeito con-

temporâneo de fixar uma identidade como uma errância subjetiva. Bouillot aborda 

especialmente a questão dos jovens da periferia. Contemporaneamente à escrita do 

artigo desse psicanalista, carros eram incendiados nos bairros da grande Paris, para 

citar um único exemplo. E o fato inquietava as autoridades políticas. Para tentar ex-

plicar situações com a descrita, esse autor parte do princípio de que certos sujeitos 

sofrem de uma espécie de empuxo ao movimento, mas eles mesmos não sabem ex-

plicar o porquê disso. Na clínica, os psicanalistas não conseguem localizar nem uma 

demanda, nem um desejo que pudesse motivar a errância dos referidos jovens. Have-

ria, nesse caso, uma clínica psicanalítica do corpo em movimento na qual esse surge 

como puro objeto pulsional (BOUILLOT, 2004). A metáfora do nômade pode auxiliar 

na elaboração em curso: nômade é aquele que erra em busca de pastagens, de ali-

mento, de subsistência. E o deserto surge como parte necessária na composição. Tal 

como o nômade, que tem como morada o deserto, qualquer lugar, todo lugar, lugar 

algum – nonada (ROSA, 1968) – o jovem de hoje dá indícios de recusar-se a encontrar 

um nome para chamar de seu. Aqui cabe uma interrogação sobre os fundamentos 

dessa errância subjetiva contemporânea. A dificuldade em ligar-se a uma identidade 

está relacionada com a falta de um ponto que o [o sujeito] institua em lugar próprio 

(MATTOS, 2001)? Essa falta decorre da descrença nos ideais, da fragilidade dos mo-

delos estruturantes da subjetividade contemporânea.
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Na lógica que perpassa este texto, os jovens contemporâneos e os homens do deserto 

são seres erradios, no entanto, quais seriam as marcas deixadas em seu percurso? 

Uma resposta primeira: os vestígios fragmentários de seus passos são rapidamente 

apagados – partir – só isso resta aos beduínos, finda a pernoite sob o céu de estrelas. 

Segundo Bauman, a chegada é sempre prenhe de uma nova partida, ou seja, errar 

é preciso. Sem destino ou destinados a nunca chegar? Seu percurso soa como uma 

milonga entoada melancolicamente por um imigrante clandestino que é destinado a 

jamais chegar. O que há para dizer sobre seus vínculos, sobre a construção dos seus 

laços sociais? Seriam suas marcas, marcas na areia que se recusam a dar testemu-

nhos de uma passagem? Essa passagem fica registrada apenas por um instante, um 

espaço de tempo condensado entre o pisar e a reacomodação dos grãos de areia. Por 

conseguinte, tampouco o adolescente se sustenta a partir de seu ato infracional, 

denunciando assim a fragilidade de sua amarração simbólica subjetiva. Contraria-

mente a elaboração mais recorrente na clínica psicanalítica de que a transgressão 

circunscreve um apelo ao Pai, este texto demonstra que o ato pode  também estar a 

serviço da identificação do sujeito com seu nome próprio. Dessa operação transcor-

reria a criação de um novo nome (FREDA, 1996). Disso decorre que o ato infracional 

teria a estrutura de uma cifra, de um traço que, passível de articulação na cadeia 

significante à condição de passar por uma decifração, produzindo, de tal modo, o su-

jeito do inconsciente. O ato equivaleria a uma assinatura das coisas (LACAN, 1998), 

ou seja, o nome cunhado não encadeia um sentido, não demanda uma tradução, não 

envia uma mensagem. De acordo com a perspectiva adotada, o fazer-se um nome 

aproxima-se do fenômeno psicossomático (FPS). Lembrando que Lacan, na Confe-

rência em Genebra, entende como fenômeno psicossomático o invólucro que entrega 

o nome próprio (LACAN, 1998: p. 14), nele o significante aparece desemparelhado, 

sozinho. Lacan assinala que a estrutura do fenômeno psicossomático evoca aquela 

do nome próprio: o significante afeta o corpo, este, por sua vez, se deixa levar para 

escrever algo da ordem do número (LACAN, 1998: p. 14). 

5. CONCLUSÕES

Nas breves linhas deste escrito uma considerável série de interrogações se acumu-

lou. Para algumas delas, houve a possibilidade de respostas. Para outras tantas evi-

dências incompletas, muita investigação resta ainda a ser desenvolvida. A cidade 

serviu como esteio para a construção de indagações por constituir-se como territó-

rio simbólico para o sujeito. A tensão entre o discurso médico-jurídico, da crimino-

logia e aquele da psicanálise forneceu elementos para uma distinção entre universal, 

particular e singular. O ato estabeleceu o ponto de contato entre ambos os discursos 

e foi possível, então, operar um deslocamento da discussão sobre a transgressão mais 

além do universal e do particular. Ressaltou-se que a lei jurídica dá suporte e manu-

tenção ao contrato social, mas é o verbo que funda a civilização, ou seja, é a lei da 

linguagem que ordena o gozo, permitindo e mantendo o laço social. Mais adiante no 

artigo, algo foi dito sobre a relação dos sujeitos com seu tempo, e o jovem em conflito 

com a lei foi eleito como pivô das articulações subsequentes. A transgressão, então, 

ganhou vários contornos, estando o ato como demanda de pertencimento ao laço 

social ou como meio de criação de um nome próprio entre os principais. Permeou 

toda a discussão a tentativa de estabelecer qual seria o pai, a figura paterna con-

temporânea e também o que esse pai transmite ao filho. Os sujeitos desbussolados e 

suas infrações à lei jurídica alimentaram o estabelecimento de um rol de conjecturas 

possíveis para o estatuto do ato. Este artigo esclareceu que há uma multiplicidade 

de funções e efeitos do ato e diversos são seus disparadores. Igualmente este texto 

alcançou a distinção entre a ação e o ato verdadeiro, e mais, trouxe a teoria laca-

niana sobre o acting-out, como mostração e a passagem ao ato, como deixar cair. 

Ousou-se, por fim, estabelecer um paralelo entre o fazer-se um nome próprio, o ato 

como assinatura das coisas e o fenômeno psicossomático, uma proposta que precisa 

absolutamente de ganhar mais consistência, mas que não deixa de indicar novos e 

fecundos caminhos de pesquisa. Para encerrar, uma frase que mostra a lógica do ato 

verdadeiro. É inegável que depois, as coisas não são mais como antes: antes do mo-

mento da escolha, ele era um qualquer; depois, segundo a decisão tomada, ele será um 

covarde ou um herói (ZENONI, 1991: p. 140).
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6. NOTAS EXPLICATIVAS

(i)   Esta expressão é localizada pelo psicanalista Sérgio Mattos, no artigo intitulado 

Patologias do desvario, 2001. Para referência completa ver bibliografia.

(ii)  Em francês, monter sur la scène, literalmente subir no palco, entrar em cena.

(iii) Em francês, se laisser tomber, literalmente deixar-se cair [da cena].

(iv) La Cause Freudienne – Revue de psychanalyse de l’ECF, nº 39, ano 1998.
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1. INTRODUÇÃO

Na interface da psicanálise com a criminologia, vemos que o interesse de Freud por 

este campo do direito partiu de suas formulações sobre o Édipo. Lacan, por sua vez, 

se interessou pelo crime, inicialmente, a partir de suas investigações sobre a passa-

gem ao ato na psicose, tema de sua tese de doutorado (LACAN, 1932/1987). Poste-

riormente, ele avançou nas possibilidades de interlocução entre as duas disciplinas, 

propondo uma orientação para que a psicanálise pudesse contribuir com a crimino-

logia (LACAN, 1950/1998). Dentre os vários aspectos que Lacan indicou como pos-

sibilidade de contribuição, interessa-nos, neste artigo, abordar, especificamente, o 

que diz respeito ao que podemos definir como as  principais ferramentas teóricas 

para abordar o ato criminoso: passagem ao ato e acting-out. 

Em sua tese de doutorado, citada no parágrafo acima, Lacan introduziu  a autopuni-

ção como causa da passagem ao ato  no caso que ele investigou e que ficou conhecido 

como caso Aimée.  Neste, a paranóia de autopunição foi proposta por ele, podendo 

ser considerada um acréscimo à teoria do delírio paranóico de perseguição como 

fundamento da passagem ao ato. Na mesma publicação de sua tese, encontramos 

também um estudo sobre o caso das irmãs Papin, o qual aborda uma outra causa para 

a passagem ao ato – a cristalização hostil. 

Posteriormente, Lacan (1946/1998) fez referência aos crimes que foram discutidos 

por Paul Guiraud (1931/1994) como imotivados; passagens ao ato que não apresen-

tavam um delírio paranóico como causa. Ao contrário de Guiraud, Lacan vai consi-

derar como causa do crime o objeto, é a ele que a passagem ao ato visaria atingir. 

Assim, em sua contribuição para a explicação do ato criminoso, Lacan utiliza, ini-

cialmente, o conceito de passagem ao ato. No presente artigo, apresentaremos, tam-

bém, suas considerações a propósito do acting-out, tal como podemos verificar em 

seu Seminário 10 – A Angústia (LACAN, 1962[63]/2004). Como ressaltado acima, 

passagem ao ato e acting-out são as principais ferramentas que Lacan ofereceu à 

psicanálise para abordar o ato criminoso. No Seminário 10, estas formas de agir são 

consideradas respostas diante de uma causa – o encontro com o objeto a. De forma 

correlata, podemos considerar que o ato criminoso tem relação com o objeto: é a ele 

que o crime visa, seja na forma de um objeto de furto, de roubo, de destruição e de 
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morte. 

1.1 Passagem ao ato e acting-out: a angústia 

como sinal do real

Lacan começa o Seminário 10, abordando as conseqüências subjetivas da angústia – 

ela afeta o sujeito e um afeto não pode ser recalcado – ele pode ser deslocado, substi-

tuído, invertido, metaforizado. Segundo ele, a angústia é o fenômeno fundamental 

e o problema capital da neurose, pois ela é o afeto diante do que na estrutura não 

pode ser simbolizado: o objeto a. 

No encontro com o desejo do Outro, deparar-se com sua falta, é correlato a constatar 

a castração. A angústia é o sinal desse encontro, é o confronto com a ausência de 

relação sexual, com o Outro que não há. Disso, o sujeito neurótico se protege através 

da construção da fantasia e, por meio dela, ele estabelece uma outra relação com a 

falta de objeto. Com este artifício, ele vela a falta. 

Segundo Lacan, a angústia surge quando aparece o que estava velado por trás da 

proteção da fantasia. Ela acontece quando, súbito, de repente, há o encontro com 

o heimlich/unheimlich, numa referência ao familiar/estranho do texto freudiano, 

“O estranho” (FREUD, 1919/1969). O surgimento deste (un)heimlich no enquadre 

causa a angústia. Por isso, para Lacan, diferente de Freud (1926[25]/1969), para 

quem a angústia era sem objeto, há um objeto na angústia -  um objeto a, um resto 

da operação significante.

Ao fazer referência ao enquadre, Lacan está considerando a rede de  significantes 

que gera o mundo para cada um e pelo qual somos enganados, como ele diz. A an-

gústia, ao contrário, é o que não engana. O encontro com o objeto causa angústia e 

desordena o mundo. Na certeza da angústia, pode-se recorrer à ação. Busca-se evitar 

essa certeza assustadora do encontro com o objeto que faz furo na rede dos signi-

ficantes que ordenam o mundo. Afetado pelo encontro com o objeto, o sujeito não 

pensa, nem tenta compreender, ele age.

Levando em consideração a temporalidade lógica – instante de ver, tempo de com-

preender e momento de concluir – no acting-out,  diante do encontro com o objeto, 

o sujeito ficaria paralisado no instante de ver e, na passagem ao ato, ele passaria, 

instantaneamente, ao momento de concluir; ambos elidiriam a simbolização e sub-

jetivação presentes do tempo de compreender.

No Seminário 10, os atos são considerados modos de defesa contra a angústia. Nele, 

encontramos um grafo montado por Lacan para localizar esse afeto. Ele parte do tex-

to freudiano Inibição, Sintoma e Ansiedade (FREUD, 1926[25]/ 1969) concordando 

que a angústia  está no fundo das manifestações inibitórias e sintomáticas. Mas, 

também, Lacan acrescenta a passagem ao ato e o acting-out, manifestações que de-

monstram a relação da angústia não sinal da falta, mas  do real.

Essas diferentes saídas serão determinadas por condições distintas, no que diz res-

peito à rede de significantes. Uma resposta sintomática pode ser formulada quando 

o sujeito encontra, em sua história, coordenadas simbólicas para subjetivar a falta, 

a sua e a do Outro, ou seja, quando a falta surge articulada ao dispositivo simbólico. 

Fazendo uso da fantasia, que estrutura a presença do objeto em conjunção e disjun-

ção com o significante, pode-se substituir o encontro que angustia por um sintoma; 

assim esse encontro é metaforizado.

Passagem ao ato e acting-out acontecem quando o sujeito não dispõe do apoio sim-

bólico para inscrever a castração como falta. Portanto, ou ele reproduz a situação em 

uma encenação, quer dizer, ele lança mão do imaginário, encenando a falta através 

de sua fantasia, colocando um objeto no lugar da falta, como acontece no acting-

out. Ou, então, ele sucumbe a esse encontro, como na passagem ao ato, restando, ele 

próprio, como objeto. Nestes casos, a falta, falta, como observa Lacan no Seminário 

10.

Nas psicoses, já abordamos as diferentes formas de passagem ao ato citadas por La-

can – autopunição, delírio de perseguição, cristalização hostil e extração do objeto 

nos chamados crimes imotivados, ou crimes de kakon, como ficaram conhecidos a 

partir de sua análise do texto de Guiraud, referida no início deste artigo. A tese de 

Francesca Biagi-Chai (2007) é uma ilustração de passagens ao ato deste tipo, as que 

visam a extração do objeto. Esta autora tomou como referência o caso Landru. Con-
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denado por roubo e homicídios, ele ficou bastante conhecido no início do século pas-

sado na França, por ser considerado um criminoso perigoso. Biagi-Chai demonstra 

que seus crimes estavam relacionados a um delírio psicótico. 

A essa série de passagens ao ato propostas por Lacan, acrescentamos os acting-outs, 

como podemos encontrar, principalmente, nos atos infracionais de adolescentes. 

Trata-se de uma ação que se aproxima do sintoma porque nela existem coordenadas 

simbólicas, ainda que inoperantes. Esse tipo de atuação serve-se do recurso da fan-

tasia para mostrar uma cena dirigida ao Outro – representa uma história em ato. O 

Outro é convocado e, em cena, o objeto é mostrado; obviamente, não o objeto a, mas 

uma falácia colocada em seu lugar. 

Nos atos infracionais de adolescentes, podemos encontrar a proeminência dessas 

atuações. Em sua grande maioria, elas devem ser localizadas dentro da perspectiva 

do acting-out e de sua conexão com o Outro. Analisemos alguns furtos. O objeto 

furtado assume valor para o sujeito, dentro de um determinado contexto. Pode ser 

uma maneira de fazer um furo no Outro – como podemos verificar através de relatos 

de jovens que furtam determinados objetos para, em seguida, abandonarem. Assim 

como, furtar um tênis ou um celular pode servir para conferir um brilho fálico a seu 

portador, inserindo-o no campo do Outro por meio de um objeto da moda. Nestes 

casos vemos que a infração está referida ao campo do Outro, ou seja, trata-se de um  

acting-out. 

 Portanto, atos nomeados como crimes ou infrações pelo direito, podem ser consi-

derados pela psicanálise uma espécie de agir tendo como referência o objeto, seja na 

modalidade de uma passagem ao ato, ou de um acting-out.

1.2. Passagem ao ato e acting-out e o objeto criminogênico

Tradicionalmente, a psicanálise associou a passagem ao ato às psicoses, em decorrên-

cia da foraclusão do significante do Nome-do-Pai nessa estrutura. Na neurose, esse 

significante é o que possibilita a significação do desejo como falta. A transmissão 

fálica operada pela metáfora paterna permite o deslizamento do sujeito e do desejo 

na cadeia significante. Nas psicoses, os fenômenos delirantes e alucinatórios vêm 

ocupar o buraco no simbólico conferindo uma proeminência do imaginário. Assim, 

nas situações onde o objeto se apresenta, seja de forma persecutória, seja de forma 

invasora, a passagem ao ato pode ser uma saída para extraí-lo. Essa extração em ato 

vem no lugar da extração simbólica não operada. 

Nas neuroses, o agir pode ocorrer através da mostração do objeto no acting-out. 

Como já foi observado, não se trata do objeto a, mas de uma falácia colocada em seu 

lugar. Em algumas situações, quando a defesa de sua fantasia é transposta de uma 

maneira selvagem, o sujeito neurótico pode se identificar imaginariamente com o 

objeto e se lançar numa passagem ao ato. 

Devemos demarcar que estes dois conceitos - acting-out e passagem ao ato - nos 

mostram a dimensão de um atuar no lugar de dizer. Quando o significante do desejo 

falta, seja por estar foracluído, seja por não estar relacionado a um ideal simbolica-

mente articulado, a resposta que deveria ser subjetiva não acontece. Em seu lugar 

surge um ato. Por isso, no ato não há um sujeito, prevalece a versão do objeto. 

Para que o mundo do sujeito seja articulado em discurso, para que ele faça laço com 

o Outro, é preciso que ele seja estruturado na rede de significantes e, para isso, é 

necessária a intervenção do Nome-do-Pai, é preciso que este significante interve-

nha como Outro. No caso das psicoses, a foraclusão desse significante impossibilita 

que esta operação, chamada por Lacan de “Metáfora Paterna”, seja realizada, o que 

aumenta a promessa das passagens ao ato. Nos casos que apresentam atuações, mas 

que não se tratam de psicoses, podemos considerar que elas podem ocorrer devido 

ao que Lacan (1938/2003) nomeou de declínio da imago paterna. Por isso, cada vez 

mais a psicanálise, no encontro com os crimes e infrações, leva em consideração, na 

contemporaneidade, uma clínica dos atos. Quer dizer, uma clínica na qual prevale-

cem acting-out e passagens ao ato como saídas para a angústia, em detrimento dos 

sintomas tradicionais.

A clínica contemporânea é a clínica dos atos, segundo Miller (1996[97], 2005). Nela, 

verificamos o declínio do Outro que transmite um Ideal simbólico e promove o laço 

social. Essa transmissão veicula a identificação e localiza o gozo como fálico, isto é, 

relacionado ao desejo, como Lacan (1958/1998) descreveu em seu escrito A signifi-
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cação do falo. 

A clínica clássica da neurose mostrava o seguinte: um ideal era instaurado no sujeito 

e esse, marcado pela falta, deveria se dirigir ao campo do Outro para encontrar o 

objeto de sua fantasia. Na psicose isso se faz de forma distinta, pois o psicótico não 

vai recuperar o objeto, visto que ele não o perdeu, não houve a extração simbólica 

do objeto para que se constituísse a causa do desejo. Segundo expressão de Lacan, 

o psicótico tem o objeto no bolso. Dessa forma, nessa estrutura não haveria uma 

fantasia para ligar o sujeito ao campo do Outro visando o objeto.

Ter o objeto, para qualquer um, é um estorvo. Sobretudo, porque, no lugar do objeto 

funcionar como causa do desejo, sua presença produz um excesso, por não articular 

a castração, e exige mais gozo. Em decorrência desse excesso, encontramos as pas-

sagens ao ato nas psicoses visando sua extração no real. Nas formas contemporâneas 

de neurose, paralelamente ao declínio do Outro, vemos surgir uma versão feroz do 

“supereu”, exigindo mais satisfação, através de um imperativo de gozo. Ou seja, com 

a queda do Ideal, prevalece a dimensão do gozo. 

Lacan aborda no Seminário 10 (1962[63]/2004) os problemas que surgem quando a 

falta, falta, como já foi ressaltado. O objeto é buscado porque falta, mas, devido a seu 

estatuto de objeto a, ele nunca será encontrado. Para que o sujeito do desejo esteja 

operando, é no estatuto de causa que o objeto deve ser mantido. Do contrário, surge 

a angústia assinalando a presença real do gozo. 

2. CONCLUSÃO

Vimos como os atos têm relação com o objeto, inclusive o que estamos aqui desig-

nando como ato criminoso – num crime, o objeto é visado. Como foi abordado, não 

se trata do objeto na sua relação com a falta, com o desejo, mas com o real do gozo. 

Sem o amparo do desejo, surge um objeto que Lacan designa como criminogênico 

(LACAN, 1950/1998). Logo, no crime, é este objeto que se manifesta.  No horror des-

te encontro, a passagem ao ato pode ser uma forma de extraí-lo. Tomando uma coisa 

por outra, o acting-out, por sua vez, encontra um modo de fazer um curto – circuito 

na articulação do objeto com sua falta, com a castração. Assim, em sua ação, o crimi-

noso tem acesso ao objeto fora de sua significação fálica.
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1. INTRODUÇÃO

Mais do que nunca, as diversas áreas do conhecimento articulam-se com o intui-

to de apreender os elementos dinâmicos e as transformações inerentes aos novos 

processos de subjetivação da contemporaneidade. Para tanto, as ciências do homem 

ampliaram suas fronteiras criando pontos de contato com a lingüística, a literatura, 

a psicanálise, a semiótica, a biologia, a física e a filosofia, para estabelecer novos 

paradigmas. 

Deleuze e Foucault foram pioneiros neste tipo de empreendimento. Cada um, ao seu 

modo, instituiu concepções originais para uma tentativa de análise da realidade. 

Isto se constata, em cada um deles, a partir de suas investigações sobre os proces-

sos de subjetivação imanentes as práticas discursivas, aos saberes consolidados e 

as instituições de confinamento e educação. Os territórios políticos e intelectuais, 

percorridos por estes pensadores, foram marcados pelo incessante questionamento 

das verdades instituídas e dos processos de segmentarização e segregação social. 

Filósofos como Deleuze e Foucault foram grandes contestadores dos sistemas e prá-

ticas de normalização do homem, da “ideologia da submissão a serviço da barbárie”. 

(ROUDINESCO, 2007, p.11). Em comum mantinham o repúdio aos universais, ao uno, 

ao todo, a dicotomia sujeito-objeto e ao historicismo das origens. Suas idéias são 

como linhas de fuga que traçam novos territórios de sensibilidade, de experiências 

e significações. Elas romperam com as concepções tradicionais, e inauguram uma 

nova forma de pensar e viver.

Pode-se dizer que, as idéias destes autores convergem em alguns pontos; princi-

palmente nas conceituações de dispositivo, em Foucault; e de agenciamento, em 

Deleuze. 

Foucault denominou dispositivo, o conjunto de elementos heterogêneos (discursi-

vos e não-discursivos) cujas relações estariam na gênese das estratégias de controle e 

formação dos saberes. Trata-se de um recurso analítico-metodológico pensado como 

resposta as dificuldades experimentadas por ele em suas análises antecedentes.

Machado (1995, p.231) esclarece que as pesquisas que se seguem a Arqueologia do 

saber – e Vigiar e punir é uma delas – descrevem os saberes e suas relações recíprocas 
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com o poder, por meio da noção de dispositivo. Nelas se reconhece que o esforço po-

lítico-filosófico de Foucault, não foi o de analisar o fenômeno do poder, nem elaborar 

ou encontrar seus fundamentos, mas “[...] criar uma história dos diferentes modos 

pelos quais, em nossa cultura, os seres humanos formaram-se sujeitos.”

Foucault – adversário da abordagem historicista das idéias abstratas, e da paixão 

pelas individualidades puras – situou as análises dos saberes e da produção de signi-

ficação, num conjunto de complexas relações, cujas dimensões baseavam-se numa 

nova definição do poder.

Gostaria de sugerir uma outra forma de prosseguir em direção a uma nova economia 
das relações de poder, que é mais empírica, mais diretamente relacionada á nossa 
situação presente, e que implica relações mais estreitas entre a teoria e a prática. 
(...) Mais do que analisar o poder do ponto de vista de sua racionalidade interna, 
ela consiste em analisar as relações de poder através do antagonismo das estratégias 
(FOUCAULT, 1995, p.234).

Percebe-se que Foucault evocou esta “nova economia das relações de poder” para 

conferir ao poder um estatuto diverso daqueles estabelecidos em sistemas filosóficos 

antecedentes (i). A elaboração da genealogia foi um passo decisivo para que Fou-

cault iniciasse suas investigações sobre as complexas relações de poder e superasse 

os impasses oriundos à arqueologia. O esboço deste método, já havia sido anunciado 

no ensaio Nietzsche, a Genealogia, a História, mas apenas ganhou contornos defi-

nidos em Vigiar e punir (1975) e em A vontade de saber (1976). Estas obras resulta-

ram do esforço empreendido por Foucault para diagnosticar o desenvolvimento do 

Biopoder nas sociedades modernas. Ele tentou explicitar os processos pelos quais 

a vida tornou-se objeto de controle da nova racionalidade política do Estado e das 

emergentes ciências humanas. (DREYFUS; RABINOW, 1995).

[...] no século XVIII, o que é interessante é, em primeiro lugar, uma generalização 
destes problemas: todos os aspectos do fenômeno população começam a ser levados 
em conta [...] e a se integrar no interior de um problema central. Em segundo lugar, 
vê-se aplicar a este problema novos tipos de saber [...]. Em terceiro lugar, o estabe-
lecimento de aparelhos de poder que permitem não somente a observação, mas a in-
tervenção direta e a manipulação de tudo isto. Eu diria que, neste momento, começa 
algo que se pode chamar de poder sobre a vida... (FOUCAULT, 2003, p. 274-275)

Em síntese, pode-se dizer que a rede interpretativa do biopoder permitiu a Foucault 

delimitar dois processos interligados: a genealogia do indivíduo moderno como ob-

jeto (Vigiar e punir) e a genealogia do sujeito moderno como sujeito (A vontade de 

saber). A partir do biopoder, Foucault construiu uma análise das práticas culturais 

dirigidas para formação do indivíduo moderno, tanto como objeto, quanto como su-

jeito. “Foucault concentra sua análise exatamente nestas práticas culturais em que 

o poder e o saber se cruzam, e em que nossa compreensão de indivíduo, de sociedade 

e das ciências humanas é fabricada” (DREYFUS; RABINOW, 1995, p.134).

 Neste percurso teórico/metodológico, o conceito de dispositivo ganhou destaque 

porque se apresentou como resposta ao seguinte problema:

“[...] como localizar e compreender um conjunto de práticas coerentes que organi-

zam a realidade social quando não se pode recorrer ao sujeito que a constitui [...] as 

leis objetivas ou ao tipo de regras que Foucault acreditou serem alternativas evita-

das? (DREYFUS; RABINOW, 1995, p.135)

Deleuze, por sua vez – juntamente com Guattari – definiu agenciamento como o con-

junto de máquinas de semiotização, vinculado ao modo de subjetivação capitalísti-

co. “Trata-se de sistemas de conexão direta entre as grandes máquinas produtivas, 

as grandes máquinas de controle social e as instâncias psíquicas que definem a ma-

neira de perceber o mundo” (GUATTARI; ROLNIK, 2005, p. 35). Ele estava movido 

pelo problema crucial que animava seu pensamento: “Quando é que se pode dizer 

que um novo agenciamento se está a esboçar?” (PELEJERO, 2008, p.2)

Conforme indica Schérer (2000), Deleuze articulou a estas questões uma série de 

tematizações: a afirmação das singularidades nômades; o encontro de um “empiris-

mo transcendental”, ou plano de imanência que dispensa o “eu penso” da tradição 

cartesiana e até mesmo a consciência; a elisão do sujeito.

Alliez (2000) ressalta que o pensamento deleuzeano ressoava com modos de filosofar 

que cindiram com a filosofia do Estado, em defesa da vida e do devir. Ele considerava 

a vida como um pensamento que retorna ao ponto em que toda categoria se desvane-

ce: “Toda vida é nua. Toda vida é desnudamento, abandono das vestes, dos códigos 

e dos órgãos; não que nos dirijamos ao buraco negro niilista. Mas, ao contrário, para 
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estarmos no ponto em que se trocam atualização e virtualização” (BADIOU, 2000, p. 

l64).

Em consonância com Villani (2000, p.39), pode-se inferir que a filosofia de Deleuze 

é, em princípio, “uma metafísica das multiplicidades e das singularidades”. Por isso, 

ele se interessava por filósofos como Bergson (1979, p. 238), que concebia a realida-

de como um perpétuo devir: “Ela se faz ou se desfaz, mas nunca é alguma coisa fei-

ta”; Spinoza que percebia a vida de maneira semelhante: “Para Espinosa, a vida não 

é uma idéia, uma questão de teoria. A vida é uma maneira de ser, um mesmo modo 

eterno em todos seus atributos”. (DELEUZE, 2002, p.19); e Nietzsche:

O sentido da filosofia de Nietzsche é o de que o múltiplo, o devir, o acaso são objeto 
de afirmação pura. A afirmação do múltiplo é a proposição especulativa, assim com 
a alegria do diverso é a proposição prática. O jogador só perde porque não afirma 
bastante, porque introduz o negativo no acaso, a oposição no devir e no múltiplo. O 
verdadeiro lance de dados produz necessariamente o número vencedor que reproduz 
o lance de dados (DELEUZE, 1976, p. 164).

Desta maneira, entende-se que com Foucault e , o questionamento sobre a realidade 

deixou de ser mediado por categorias, para se conectar a um novo devir filosófico... 

difícil de ser tematizado porque se vincula a uma lógica de pensamento sensível às 

singularidades; o pensamento é nômade... “A lógica de um pensamento é o conjunto 

das crises que ele atravessa, assemelha-se mais a uma cadeia vulcânica do que a um 

sistema tranqüilo e próximo do equilíbrio” (DELEUZE, 2000, p.106).

De modo geral, os conceitos de agenciamento e de dispositivo respondem aos in-

teresses de Deleuze e Foucault pelas micropolíticas do poder, da subjetividade e do 

desejo... Estas noções tentam descrever processos que efetuam modelizações: nos 

registros semióticos das ideologias; na maneira em que os indivíduos percebem o 

mundo, circulam e ocupam os espaços urbanos; nas relações de trabalho, nos hábitos 

alimentares, comportamentos, na sensibilidade, percepção e memória; nas relações 

sexuais, na vida escolar, doméstica e familiar; nas mídias e na ordem social como um 

todo (GUATTARI; ROLNIK, 2005).

No entanto, tanto as abordagens de Foucault quanto à de Deleuze, sobre estes con-

ceitos, sofreram retificações no decorrer de suas vidas. No prefácio à edição america-

na de Anti-édipo de 1977 – intitulado Uma introdução a vida não fascista – Foucault 

(2009) declarou:

A melhor maneira creio eu de ler o Anti-Édipo é abordando-o como uma arte, no 
sentido em que se fale de “arte erótica”, por exemplo. Apoiando-se sobre noções apa-
rentemente abstratas de multiplicidades, de fluxo, de dispositivos e de alternativas, 
a análise da relação do desejo com a realidade e com a “máquina’ capitalista traz 
resposta a questões concretas. O Anti-édipo é uma introdução à vida não-fascista.

Na época da publicação de A vontade de saber, Deleuze, por sua vez, dedicou à Fou-

cault, o artigo Desejo e prazer. Este veiculava críticas a noção de dispositivo e es-

tabelecia aproximações e distinções com o conceito de agenciamento. Em desejo e 

prazer, Deleuze elencou, estrategicamente, os pontos inovadores do pensamento de 

Foucault, para expor suas limitações e aparentes dificuldades. Ironicamente afirmou:

Certos problemas que se colocam para mim não se colocam para Michel, porque eles 
são de antemão resolvidos pelas pesquisas que são próprias dele. Inversamente, para 
encorajar-me, digo-me que outros problemas não se colocam para mim e se colocam 
par ele por necessidade de suas teses e sentimentos. (DELEUZE, 2009)

Embora tenha dito isto, parece que as observações de Deleuze sobre a noção de dis-

positivo, foram traduzidas pelas orientações de sua própria pesquisa. Em desejo e 

prazer ele insistiu em justificar o primado do desejo sobre o poder, do devir ou das 

linhas de fuga sobre o estratificado. Na sua compreensão, os dispositivos seriam ape-

nas uma das dimensões constituintes dos agenciamentos. No entanto, ao fazer tal 

análise, poderíamos nos perguntar: não estaria Deleuze reduzindo as idéias de Fou-

cault aos imperativos de sua concepção filosófica?

Em Mil Platôs (1980), Deleuze e Guattari recorreram a algumas passagens de Vigiar e 

punir, para elucidar a noção de agenciamento. Afirmaram que o funcionamento das 

sociedades com poder disciplinar – descrita por Foucault – baseava-se numa espécie 

de diagrama ou agenciamento concreto, que articulava as formações de potência e 

os regimes de signos num nível molecular (DELEUZE; GUATTARI, 1996).

Estes autores tentaram demonstrar, que Foucault preconizou em sua teoria, a tese da 

irredutibilidade das multiplicidades de expressões e conteúdos ao par significante-

significado. Propuseram uma síntese para corroborar essa hipótese: 
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a) Em Arqueologia do Saber, Foucault distingue dois tipos de “multiplicidades”. De 
conteúdo e de expressão, que não se deixam reduzir a relações de correspondência ou 
de causalidade, mas estão em pressuposição recíproca; 

b) em Vigiar e Punir, ele busca uma instância capaz de dar conta das duas formas 
heterogêneas imbricadas uma na outra, e a encontra nos agenciamentos de poder 
ou micropoderes; 

c) mas igualmente a série desses agenciamentos coletivos (escola, exército, fábrica, 
asilo, prisão, etc) consiste apenas em graus ou singularidades em um “diagrama” 
abstrato, que comporta unicamente por sua conta matéria e função (multiplicidade 
humana qualquer a ser controlada); 

d) a história da sexualidade vai ainda em uma outra direção, já que os agenciamen-
tos não são aí mais relacionados e confrontados a uma diagrama, mas a uma “bio-
política da população” como máquina abstrata (DELEUZE; GUATTARI, 2002, p. 98).

Apesar de Deleuze e Guattari terem substituído o termo dispositivo por agenciamen-

to, algumas diferenças entre os dois conceitos foram explicitadas. Na visão deles: os 

agenciamentos eram, antes de tudo, de desejo e não de poder como acreditava Fou-

cault; o poder seria uma dimensão estratificada do agenciamento; um agenciamento 

comportaria também, pontos de desterritorialização constitutivos.

Em 1986, Deleuze escreveu Foucault, uma espécie de homenagem a este seu amigo. 

Nesta obra, ele fez uma reavaliação sistemática da trajetória filosófica de Foucault, 

percebendo na análise dos processos de subjetivação, ‘a dobra das relações de força 

dos dispositivos de poder’.

Também, em O que é um dispositivo (1988), Deleuze manteve esta postura: neste 

texto ele caracterizou a filosofia de Foucault como: a análise de dispositivos con-

cretos. Apelou para as figuras/conceitos (cartografia, mapas, devir), recorrentes em 

seu pensamento, para delimitar o estatuto do dispositivo. Percebeu nos últimos es-

tudos de Foucault – sobre os processos de subjetivação – a ultrapassagem das linhas 

de força, isto é, a superação dos limites impostos pela genealogia do poder: “... uma 

linha de subjetivação é um processo, uma produção de subjetividade em um disposi-

tivo... É uma linha de fuga” (DELEUZE, 2001, p.2).

Mas o que aconteceu? Os impasses políticos, metodológicos e ‘sentimentais’ – perpe-

tuados pelo conceito de dispositivo – foram superados nas novas pesquisas sobre os 
processos de subjetivação? Ou seria mais uma enrabada deleuziana?

Mas a minha principal maneira de me safar nessa época foi concebendo a história da 

filosofia como uma espécie de enrabada, ou, o que dá no mesmo, de imaculada con-

cepção. Eu me imaginava chegando pelas costas de um autor e lhe fazendo um filho, 

que seria seu, e, no entanto seria monstruoso. Que fosse seu era muito importante, 

porque o autor precisava efetivamente ter dito tudo aquilo que eu lhe fazia dizer. 

Mas que o filho fosse monstruoso também representava uma necessidade, porque 

era preciso passar por toda espécie de descentramentos, deslizes, quebras, emissões 

secretas que me deram muito prazer. (DELEUZE, 2000, p.14)

Visto desta maneira, não teriam os conceitos de dispositivo e agenciamento suas 

próprias especificidades? A quais questões e necessidades metodológicas, políticas e 

filosóficas eles buscam responder ou criam? Quais relações pode-se estabelecer entre 

estas duas noções de modo a garantir a autenticidade e o verdadeiro estatuto destes 

conceitos?

Debates a parte, pode-se inferir que no cerne destas noções articulam-se diferentes 

tecnologias de segregação e de culpabilização, que identificam qualquer situação 

com quadros de referência imaginários. São sistemas artificiais, construídos para 

disciplinarização e enquadramento de diferentes indivíduos em valores e estereóti-

pos sociais. 

2. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Dito isto, concluí-se que as idéias de Deleuze e Foucault embasam discussões de te-

mas de grande relevância política e filosófica na contemporaneidade. Elas compõem 

uma base importante para o debate sobre a subjetividade, seus processos de forma-

ção e seus efeitos na cultura, nos grupos e indivíduos. Seus questionamentos trazem 

à tona os fundamentos filosóficos para a compreensão dos novos processos de sub-

jetivação em nossa sociedade e os mecanismos de produção a eles subjacentes (ii).
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3. NOTAS EXPLICATIVAS

(i) Trata-se de sistemas, cujas bases se assentam nas mudanças ocorridas nos hori-

zontes político, social e religioso europeu do século XVII. Neste período os debates 

filosóficos centravam-se na busca de um novo consenso político, ou seja, as bases 

para legitimação do poder secular. 

(ii) O funcionamento dos grupos de crianças e adolescentes com trajetória de vida 

nas ruas aponta nesta direção. Como uma máquina de guerra, estes grupos man-

tém-se por meio de mecanismos próprios que colocam em jogo fatores como: inte-

resses pessoais e coletivos, sobrevivência, alimentação, sexo, etc. Eles operam por 

mutações, ou seja, por meio de forças heterogêneas ao funcionamento do Estado, 

não capturadas por seus aparelhos de controle. De origem nômade, a máquina de 

guerra dirige ao Estado sua hostilidade, cabendo a ele torná-las parte integrante de 

seu sistema, sob forma de instituição militar fixada. (DELEUZE; GUATTARI, 2002). 

As maltas, os bandos são grupos do tipo rizoma, por oposição ao tipo arborescente 

que se concentra em órgãos de poder. É por isso que os bandos em geral, mesmo de 

bandidagem, ou de mundanidade, são metamorfoses de uma máquina de guerra, 

que difere formalmente de qualquer aparelho de Estado, ou equivalente, o qual, ao 

contrário, estrutura as sociedades centralizadas. (DELEUZE; GUATTARI, 2002, p.21). 

Há nela, algo que resiste e não se deixa sobrecodificar, capturar e que se perpetua 

como intensidade metamórfica. Grupos de CATVR desconfiguram-se, reconfiguram-

se, circulam e fixam territórios, apesar da violência policial, das intervenções sócio-

assistenciais, dos perigos e dos apelos de seus familiares. Subvertem convenções, 

engendram processos de subjetivação singulares, cujos componentes formam um 

mosaico de percepções, sensibilidades e práticas que se inter-relacionam sob a for-

ma de segmentações sutis. Na semiótica urbana, as sirenes policiais, o fluxo do trân-

sito e dos pedestres, a presença de profissionais sociais, de religiosos ou agentes 

assistencialistas, passam a ser considerados como elementos importantes na decisão 

de quais estratégias seguir, quais discursos adotar. Conforme a configuração destes 

elementos decide-se praticar um delito, pedir esmolas no sinal, agredir alguém ou 

colocar-se como vítima. Um roubo bem sucedido, por exemplo, depende de muitas 

variáveis e habilidades: do fator surpresa, da capacidade de intimidação, da destreza 

e da agilidade necessárias para seguir em fugas alucinantes entre os carros em alta 

velocidade. As diversas formas e elementos que constituem os modelos comunica-

cionais dos grupos de CATVR também seguem coordenadas semelhantes. Isto é, a 

maneira de se vestirem conforme cada situação e ocasião, os sinais manuais, fisio-

nômicos, gestuais, sonoros, etc.; remetem a micropolíticas, a segmentações sutis, 

rizomáticas.
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1. INTRODUÇÃO

Para explorar algumas conexões possíveis entre Psicanálise, Direito e Literatura, tra-

tarei de me aproximar daquilo que me parece ser o ponto nodal de tais conexões, seu 

núcleo fundamental, a saber, a força criadora e a dimensão normativa da linguagem, 

o poder da palavra para dar forma, existência e sentido ao homem e ao mundo, a 

linguagem como o artifício que faz do homem humano. A idéia genérica de texto me 

servirá de guia. Essa aproximação intensiva da atenção sobre o núcleo comum fará 

com que se percam de vista as delimitações entre os três campos aqui considerados. 

Creio, porém, que desta falta de nitidez pode reluzir algo que habitualmente não 

percebemos.

O percurso que pretendo trilhar se divide em duas seções. Na primeira delas, apre-

sento a interpretação do mito de Narciso como narrativa da passagem da natureza à 

cultura, tratando de evidenciar, com apoio nesse mito, dois aspectos principais: o 

caráter normativo da linguagem e a função estruturante do interdito do incesto. O 

segundo ponto, partindo da concepção da sociedade como Texto, explora com maior 

profundidade o modo como os dois aspectos supracitados, cruciais na constituição 

do sujeito psíquico, operam na escala da sociedade. O autor que tomo por referência 

para essas reflexões é o jurista e psicanalista Pierre Legendre. 

2. NARCISO, NATUREZA E CULTURA

Consideremos inicialmente a fábula de Narciso em face do pressuposto, caro à antro-

pologia estruturalista, de que todo mito narra a gênese da própria espécie humana, 

aqui entendida como passagem da natureza à cultura. De que modo podemos reco-

nhecer uma encenação dessa passagem inaugural no poema de Ovídio que relata as 

desventuras do jovem Narciso, enamorado de sua imagem?

Ora, se admitirmos que o elemento distintivo do ser humano, o traço que o define 

como tal, é justamente sua vida de representação – isto é, a intermediação, feita 

pela palavra e pela imagem, do contato entre o homem e a realidade física –, um ca-

minho se abre para nossa incursão nesse terreno das origens. Temos, desde já, como 

ponto de partida, a noção de animal falante, herdeira de longa tradição que remonta 
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às reflexões de Aristóteles em torno do fenômeno político. Vejamos o que é que tal 

fórmula implica, em toda cultura.

O que está em jogo, necessariamente, sempre que se trata de engendrar o animal 

falante, é o imperativo incontornável da divisão, condição para o advento da lin-

guagem como elemento mediador entre o sujeito e a realidade. “O mundo não é um 

dado para o homem, a não ser através da linguagem, que o separa das coisas e que 

o faz um ser dividido” (LEGENDRE: 2001, p. 17) (ii). A vida de linguagem tem como 

efeitos inseparáveis o funcionamento das imagens no psiquismo e seu necessário 

prolongamento, o pensar. A linguagem é, portanto, aquilo que proporciona a relação 

tensa e multiforme entre a materialidade do mundo e o reino das imagens e é dessa 

relação que se engendra o próprio pensamento. E, do nascimento à morte, estamos 

submetidos à vida da imagem, que é uma espécie de redobramento da vida física. 

“Assim pode-se dizer que cada um de nós é dois, todavia unido a si mesmo por aquilo 

mesmo que o divide” (LEGENDRE: 2001, p. 18).  Poderíamos dizer que se trata de uma 

separação que religa, ou de um vínculo que tem por condição prévia o apartar-se. Tal 

formulação, à primeira vista, obscura, há de se tornar mais compreensível à medida 

que nos acercamos mais da leitura que Pierre Legendre faz do poema de Ovídio.

Narciso, em seu desesperado afã de enlaçar-se com o reflexo de si mesmo que vê nas 

águas do lago Styx, arvora-se a abolir a fronteira que o separa de sua própria imagem. 

Seu padecimento o leva até à morte, sendo este o preço de se querer o impossível, a 

saber, o impossível encontro do sujeito com sua própria imagem. Esse impossível de-

corre justamente do imperativo de divisão que ainda agora mencionávamos, “o laço 

separador entre o sujeito e a imagem compartilhando um mesmo corpo” (LEGENDRE: 

1994, p. 44). Segundo Legendre,

Narciso faz o caminho da humanização ao contrário – um caminho que pretenderia 
abolir a imagem, pôr fim a essa descorporalização do corpo que assinala o advento 
da representação no humano. Raciocinando em termos de Interdito, eu diria que 
descobrimos aqui suas fontes: a divisão constitui uma lei para o animal falante, a 
partir da divisão entre a palavra e a coisa relativamente ao corpo. Sob pena de morte, 
o sujeito humano deve renunciar a desfazer essa divisão que está no princípio da 
vida na espécie falante. Eis aqui, portanto, uma primeira lição: a dor de Narciso é 
aquela do horror diante da necessidade dessa divisão, que inflige ausentar-se de si 
mesmo e administrar essa ausência(LEGENDRE: 1994, p. 44).  

Já que definimos como nosso propósito explorar as conexões possíveis entre Psica-

nálise, Direito e Literatura, a partir do elemento mais fundamental que esses campos 

têm em comum – que é o poder da palavra para dar forma, existência e sentido ao 

homem e ao mundo –, convém que retenhamos com maior atenção dois pontos do já 

exposto até aqui.

Em primeiro lugar, consideremos o caráter normativo da linguagem. Se, na contra-

mão do anseio desmesurado de Narciso, a relação do homem consigo mesmo e com a 

materialidade das coisas nunca é direta, binária, mas sempre mediada pela lingua-

gem – que funciona como um terceiro elemento interposto –, é preciso dizer que essa 

terceira entidade impõe a sua lei. Não podemos dispor arbitrariamente da lingua-

gem. Devemos nos submeter às suas próprias regras, a fim de habitá-la. A relação do 

sujeito com a linguagem é tratada por Legendre em termos de crédito e dívida: para 

aceder ao mundo da linguagem, é preciso pagar-lhe um tributo. Partindo das ela-

borações teóricas de Saussure sobre a linguagem, Legendre sustenta que a relação 

entre o significante e o significado se dá como um vínculo necessário, nos mesmos 

termos em que, desde o direito romano, se define a relação de obrigação (iii). Para 

este autor, 

ao pronunciar a palavra, o falante se reconhece submetido à legalidade que une – 
sem, no entanto, confundi-los – os dois elementos do signo lingüístico; ele paga sua 
dívida à instituição – note-se a insistência de Saussure em designar a língua como 
uma instituição – ao pagar, se me permitem dizer, a dívida da palavra (LEGENDRE: 
2005b, p. 35). 

A esta instigante formulação, acrescentaríamos apenas, que, a nosso ver, este é evi-

dentemente um contrato a se classificar como compulsório. 

Segundo ponto importante: há uma lei primordial, que proporciona a base e a es-

trutura de todo o edifício simbólico e normativo que caracteriza a cultura humana, 

em qualquer sociedade. Como sabemos, passar da natureza à cultura é vir habitar a 

linguagem. Trata-se de um segundo nascimento, um nascimento simbólico, que se 

sobrepõe ao biológico. Esse nascimento artificial pode ser sintetizado na fórmula 

latina vitam instituere (iv) – instituir a vida –, recuperada por Legendre da tradição 

ocidental, e que define para ele o papel primordial do direito. A lei primeira, aquela 
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que impõe ao sujeito sua separação em face da própria imagem e da realidade física 

imediata, abrindo-lhe o acesso à palavra, à imagem e ao pensamento e fundando 

toda normatividade é, segundo ensinou Freud, a interdição do incesto. Eis aqui um 

ponto de contato evidente entre os mitos de Narciso e Édipo-Rei, segundo sua leitura 

psicanalítica. O impossível do enlaçamento de Narciso com sua própria imagem tem 

a mesma marca da impossível fusão do bebê com sua mãe na situação edípica. A se-

paração da criança em relação à mãe, imposta pelo imperativo encarnado na função 

paterna, é o processo que lhe garante a entrada no mundo simbólico, é seu segundo 

nascimento, a partir do qual esse ser que nasce poderá constituir sua identidade de 

sujeito humano. Tal processo é, como sabemos, um artifício, uma operação jurídica 

com funções e papéis estabelecidos, que tem como eixo ordenador a instituição que 

Freud denominou o tabu do incesto.

Esse paralelismo entre os dramas de Édipo e Narciso aponta para a analogia existente 

entre o nascimento de cada novo sujeito e a origem do gênero humano como espécie 

falante. Ao reconhecer essas correlações, estamos em sintonia com o axioma segun-

do o qual “a ontogênese repete a filogênese”. O próprio Freud tomou esta fórmula 

de empréstimo às ciências biológicas para nortear suas elaborações. Reconduzidos a 

este fecundo cruzamento de caminhos, temos aberto o campo para debater o modo 

como a constituição do sujeito psíquico individual depende de uma montagem sim-

bólica e normativa a ser mantida de pé na escala da sociedade. Para tanto, recorrere-

mos à noção de Texto proposta por Pierre Legendre. 

3. OS FILHOS DO TEXTO

O Texto designa, para Legendre, um ajuntamento de discursos destinados, em cada 

sociedade, a garantir a reprodução do animal falante, dando-lhe uma razão de viver. 

O homem só tem acesso ao mundo e a si mesmo através da mediação especular que 

a sociedade, por meio do Texto, lhe proporciona. A noção de Texto proposta pelo 

autor comporta não apenas o texto escrito, mas também a pintura, a dança, a músi-

ca, os rituais, os mitos, as religiões. Em suas palavras: “a razão de viver, o homem a 

aprende pelos emblemas, pelas imagens, pelos espelhos. Quem maneja o Espelho tem 

o homem à sua mercê. Assim, as religiões, os mitos, as artes poéticas nos tocam ao 

coração, no Ocidente como em toda parte”. (LEGENDRE: 2000, p. 11)

Ora, como é que uma sociedade pode se auto-investir dessa função de Espelho? Atra-

vés do Texto. As sociedades inventam meios para falar, isto é, para produzir discur-

sos, que são necessariamente meios de ficção. A sociedade, ao se constituir como 

uma montagem ficcional, assemelha-se ao indivíduo. Retomo a indicação de Freud, 

de que “a sociedade opera com os mesmos meios que o indivíduo”. Legendre afirma 

que a tradição positivista ocidental rejeita com veemência a concepção da sociedade 

como uma “pessoa imaginária”, como um ser social de ficção. 

“E, no entanto, as sociedades falam; elas falam por sua conta do nascimento e da 
morte, de sua origem e seu destino; com os mesmos meios que o indivíduo, elas fa-
bricam para si um romance interior. Assim, o Ocidente tem seu romance, que é o ro-
mance totêmico do cristianismo, enriquecido com adendos sucessivos”. (LEGENDRE: 
2005a, p. 93)

Nascimento e morte, origem e destino: o cerne do romance interior de cada socie-

dade é sempre o problema da filiação, da ordenação das genealogias. O vórtice das 

origens, o eterno assombro do homem diante do enigma da existência, do indizível, 

do abismo, coloca-se para cada sociedade como questão ardente a civilizar. Trata-se 

aqui do imperativo de instituir a vida, núcleo antropológico de qualquer cultura.  

“Não basta produzir a carne humana para que ela viva, é preciso instituir o vivente. O 

homem precisa de uma razão de viver” (LEGENDRE: 2002, p. 11). Na base desse traba-

lho de humanização temos um tabu universal, marco distintivo da espécie humana, 

ponto de passagem da natureza à cultura. O interdito do incesto, lei primordial, ao 

introduzir o primeiro não e estabelecer classes de parentesco entre os humanos, é o 

que propicia, na origem, a emergência da própria razão humana, do pensamento por 

categorias. O que fundamenta a validade desse não primordial e de todo o edifício 

simbólico e normativo que dele decorre é a elaboração de uma ultima ratio, “[...] de 

um fim-da-linha causal, por cujo efeito uma civilização se funda como Razão, orga-

niza sua reprodução, distribui a legitimidade”. (LEGENDRE: 2001, p. 174). Podemos 

identificar aqui, as figuras do Totem (ultima ratio) e do Tabu (interdito do incesto) 

que guiaram Freud em seus estudos da cultura (v).

A partir da Psicanálise, pode-se conceber o psiquismo humano como um teatro in-

terno, comportando duas cenas: a cena da vida consciente e a outra cena do Incons-

ciente. Também a teatralização do mundo, operada pela sociedade como Texto, se 
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organiza em duas cenas.

Qualquer sociedade é a concatenação de duas cenas – duas cenas em uma [...]. De 
uma parte, temos a expressão estética, a mitologia, os rituais, a dimensão do obs-
curo e do sem-forma que a cultura põe em discurso. Trata-se aí do equivalente dos 
sonhos e das fantasias, que chamaremos de cena fantástica do social ou o reino so-
cial das imagens.

De outra parte, encontramos, se ouso dizê-lo, uma corporalidade social, a realidade, 

a cena das relações que advêm da positividade mensurável, do jurídico gestionário, 

da presença materializada da técnica. (LEGENDRE: 2005a, p. 94)

É aqui que reside, para Legendre, a problemática do poder em sua raiz antropoló-

gica mais elementar: manter unidas e articuladas as duas cenas. É justamente esta 

a função do Texto: figurar como instância terceira a entrelaçar os dois registros, as 

duas cenas. Mais uma vez, o autor recorre à etimologia, evocando a matriz da palavra 

“texto”, o verbo latino texo, que tem o sentido de tecer, trançar, entrelaçar, compor, 

construir e, em sentido figurado, narrar. “Tecido social é, portanto, uma fórmula 

judiciosa, pois é pelo tecer dos discursos entrelaçados que uma sociedade existe, 

que ela se constitui como entidade distinta dos indivíduos, e que se organizam as 

montagens de uma estrutura ternária.” (LEGENDRE: 2001, p. 180)

Assim, ao se constituir como Texto, a sociedade aciona e sustenta a montagem do 

Espelho e, através disso, exerce seu poder. “[...] A sociedade se oferece como cena 

dogmática para o sujeito, ela molda seu olhar e seu pensamento, ela é para o sujeito 

apresentação do homem e do mundo; [...] mas, ao mesmo tempo, o sujeito se ins-

creve nessa apresentação, ele se reconhece e se identifica nela.” (LEGENDRE: 2001, 

p. 175)

Como se viu, o funcionamento dessa cena especular e a produção de seus efeitos 

normativos – e aqui se destaca em primeiro plano, aquilo que no Ocidente chamamos 

Direito – depende da existência de uma instância terceira, ultima ratio, fim-da-linha 

causal, de um “enigmático lugar vazio povoado”. (LEGENDRE: 2001, p.130) Essa ins-

tância recebe representações diversas, conforme o tempo e o lugar. Em nossas socie-

dades laicizadas, prevalecem alegorias tais como Nação, Povo, Democracia e Ciência. 

Estruturalmente, tais figuras – chamadas por Legendre de Emblemas – equivalem 

aos deuses ou aos animais totêmicos de outras culturas. “Emblema vem de um verbo 

grego que significa incrustar. [...] O emblema incrusta no homem um signo que lhe 

recorda que qualquer coisa há para além dele ou o governa, mas algo com o qual 

ele entra em relação” (LEGENDRE: 2005a, p. 114). Concretamente, podemos consi-

derar como emblemas as bandeiras, os slogans, os grandes textos tradicionais como 

a Bíblia ou o Alcorão, o papa, os chefes de Estado. Todas estas formas têm algo em 

comum: “[...] estão em delegação, em representação de alguma coisa que não está 

aí, em representação de uma ausência que, se posso me exprimir assim, é o invisível 

fundamento do Poder”. (LEGENDRE: 2005a, p. 114) Considero oportuno ilustrar me-

lhor o papel dos Emblemas como produção social em resposta à necessidade humana 

de uma fundamentação que é, ainda hoje, e sempre, mítica e ritual. Para tanto, to-

marei a liberdade de citar um trecho da obra de Pierre Legendre em que ele narra e 

comenta sua visita à casa de Jorge Luis Borges.

Em visita a Borges, em Buenos Aires, chegamos ao tema de meus escritos e eu fiz para 
ele a leitura de um texto intitulado “Alta Mãe” (Haute Mère). O cego então me con-
duziu ao quarto escuro de sua mãe morta, e perto do Leito monumental teve lugar 
um intercâmbio insólito. Hoje, essa cena mitológica me retorna sempre à memória, 
e eu a evoco aqui para mostrar o que significa o lugar do ofuscamento, ao mesmo 
tempo cena interior do homem e teatro exterior do lugar vazio, lugar onde cada um 
vem, para habitá-lo, amparar seu ser e co-memorar a ausência e a  negatividade, 
povoando-o, se posso dizê-lo, de objetos-emblema que nos falam em silêncio. Nesta 
anedota, aparece a dimensão fantástica inaugural de toda e qualquer vida, cujo ma-
terial Borges utilizou povoando sua própria cena interior – uma imagem monumen-
tal da Mãe – ao transfigurá-lo numa obra literária também monumental.

Se se apreende isso, em torno de um gesto privado, amistoso, de Borges comparti-

lhando de algum modo com seu visitante seu teatro íntimo, pode-se conceber que na 

escala macroscópica de uma sociedade funciona também, de um modo público com-

plexo mas estruturalmente homólogo, a cena fantástica do lugar do ofuscamento, 

chamada contos, narrativas mitológicas, espaços de escritura, onde se deslocam os 

signos que são máscaras. Para tornar possível a vida da representação, ou simples-

mente a vida, a humanidade deve passar por aí, pela domesticação do Nada e pelas 

celebrações do lugar vazio povoado de objetos-emblema ou encenado como forma 

emblemática pura; deste fantástico depurado são testemunho as arquiteturas reli-

giosas envolvendo o vazio.  (LEGENDRE: 2001, pp. 130-131)
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Um dos textos mais aclamados de Borges, intitulado A biblioteca de Babel, começa 

do seguinte modo: 

O universo (que outros chamam A Biblioteca) compõe-se de um número indefinido, 
e talvez infinito, de galerias hexagonais, com vastos poços de iluminação no centro, 
cercados por balaustradas baixíssimas. De qualquer hexágono, vêem-se os andares 
inferiores e superiores: interminavelmente (BORGES: 1999a, p. 516). 

Esta imagem da Biblioteca de Babel, com a permeabilidade que ela oferece à visão 

de seus diversos níveis, acima e abaixo, dá conta de uma característica da sociedade 

como Texto que gostaria de comentar, antes de suspender esta discussão sobre abis-

mos, textos e espelhos. Refiro-me ao modo como o Texto se organiza no tempo, o que 

é ilustrado por Legendre através de uma analogia com o palimpsesto. Segundo ele, 

esta é a metáfora pertinente para compreendermos como se obtém o entrelaçamento 

de um Texto. 

O manuscrito raspado pelos copistas para receber nova escritura deixa transpare-

cer, sob uma certa luz, o texto apagado. Ao considerar a sociedade como palimpses-

to, proponho uma aproximação ao que está em jogo na tessitura, por investigações 

que conduzem à constituição sedimentar do texto, logo, ao subterrâneo apagado da 

constituição social e ao discurso que se escreve no presente, mas de modo oco, por 

efeito desse próprio apagamento.  (LEGENDRE: 2001, p.60) 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Nessas considerações se vêem bem retratadas as vicissitudes da relação entre o Di-

reito e o tempo passado. Aqui, como em todos os assuntos humanos, a memória se 

estrutura sobre um fundo de esquecimento. Nas palavras de Legendre, “[...] a cultu-

ra perdura através da produção de não-sabido estrutural, inventando práticas de re-

calcamento” (LEGENDRE: 2001, p.60).  Para o autor, “o esquecimento tem sua função 

na humanidade, e a eliminação do jurídico como núcleo da cultura tem, certamente, 

muito boas razões”. (LEGENDRE: 2005b, p. 17) (vi).

O trabalho de Pierre Legendre, como se viu, é sobretudo uma pesquisa acerca do fun-

damento não reconhecido das sociedades, concebidas como Textos, uma pesquisa 

que interessa diretamente aos estudiosos dos três campos aqui considerados: a Psi-

canálise, o Direito e a Literatura. Afinal, trata-se de campos especialmente sensíveis 

às relações entre palavra, imagem e afeto; trata-se de saberes e práticas profunda-

mente implicados no tenso jogo de memórias, identidades e projetos das sociedades 

e de seus sujeitos.
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5. NOTAS EXPLICATIVAS

(i) O presente trabalho é uma reformulação do artigo “Legendre, leitor de Borges: a 

letra da lei na Biblioteca de Babel”, de minha autoria, publicado na Revista da Facul-

dade Mineira de Direito, Belo Horizonte, v. 10, n. 19, pp. 31-40, 2007.

(ii) Todas as citações de Pierre Legendre neste texto foram retiradas dos originais em 

francês. (Tradução nossa).

(iii) Legendre se inspira literalmente em Justiniano para fazer essa comparação. Nas 

Instituições, 3,13, assim se define a obrigação: “a obrigação é um vínculo jurídico 

pelo qual, sem escapatória, somos adstritos a pagar qualquer coisa segundo o direito 

de nossa cidade”. (Cf. LEGENDRE : 2005b. p. 34).

(iv) Tal fórmula se encontra em Marciano, jurista clássico (século III): Digesto, 1, 3, 

2 (Cf. LEGENDRE : 2004. p. 137).

(v) Cf. FREUD, Sigmund: Totem e Tabu. (1913) ESB XIII. Rio: Imago, 1977a.

(vi) Tais razões, dirá Legendre, estão associadas ao avanço dos valores ultraliberais 

do Management, da eficiência utilitarista, das pretensões de onipotência e auto-

fundação próprias das subjetividades contemporâneas exacerbadamente individu-

alistas, mas isso é assunto para um estudo à parte.
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1. INTRODUÇÃO

Podemos abrir o propósito desta investigação com as linhas mestras de Nietzsche 

(Nietzsche, 1988:23):

Nós os investigadores do conhecimento, desconhecemos. E é claro: pois se nunca nos 
procuramos, como havíamos de nos encontrar? Foi com um profundo senso que se 
disse: “Onde estiver o vosso tesouro, lá estará o vosso coração”; e o nosso tesouro 
está hoje nas colméias do conhecimento. Para essas colméias viajamos, como afa-
nosas abelhas que levam o mel do espírito e só alguma coisa se propõem “levar”. Do 
que a vida diz respeito, e do que se chama “acontecimentos da vida”, qual é que den-
tre nós se preocupa a sério? Quem é que tem tempo para se preocupar? Semelhantes 
assuntos não solicitam nem o nosso interesse, nem o nosso coração, nem sequer os 
nosso ouvidos. Mas assim como um homem distraído e absorto acorda sobressaltado, 
quando o despertador dá a hora, assim nós, depois dos acontecimentos, pergunta-
mos entre admirados e surpresos: “O que há? O que somos nós?” E depois contamos 
as horas do nosso passado, da nossa vida, do nosso ser, e, ai de nós! Enganamo-nos 
na conta...E é que somos fatalmente estranhos a nós mesmos, não nos compreende-
mos, temos que confundir-nos com os outros, estamos eternamente condenados a 
esta lei: “não há ninguém que não seja estranho a si mesmo”; nem a respeito de nós 
mesmos “procuramos o conhecimento[...].

O objetivo deste trabalho é apresentar uma crítica da perspectiva do cuidado de si na 

moral kantiana de tal maneira que através da ética da existência e da respeitabilida-

de da autonomia das várias maneiras de viver busca-se refletir e desvendar qual seja 

a proposta kantiana para na conclusão do deste trabalho dissecá-la demonstrando a 

sua incompatibilidade e incoerência quando se protege os diversos meios de se viver.

O cuidado de si está diretamente correlacionando com o conhecimento de si, sen-

do este um meio para se chegar ao cuidado de si, Sócrates (Platão, 1975: 237) já 

havia dito que “conhecendo-nos, ficaremos em condições de saber como cuidar de 

nós mesmos, o que não poderemos saber se nos desconhecermos”, sendo assim as 

técnicas do cuidado de si estão relacionadas para uma finalidade que pretendemos 

analisar nesta pesquisa buscando assim revelar a moral kantiana, por meio de sua 

racionalidade.

Desta maneira o cuidado de si seria o exercício de uma arte “a que nos deixa melho-

res a nós mesmos” na lapidar frase de Sócrates (Platão, 1975: 237), percebemos que 

Kant parte aqui de uma moral racional e interpretamos as práticas do cuidado de si 
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para Kant como um necessário meio racional para se chegar à finalmente de um dito 

“sujeito moral”.

Bastante elucidativas são as palavras de Sócrates (Platão, 1975:229):

Não achas que é humilhante ajuizarem a nosso respeito as mulheres de nossos ad-
versários com mais acerto do que nós mesmos? Não, meu ditoso Alcibíades, deixa-te 
convencer por mim e pela inscrição no templo de Delfos: “Conhece-te a ti mesmo”, 
porque os teus adversários são como eu te disse, não como os imaginas, e só pela 
indústria e pelo saber nos será possível sobrepujá-los.

Importante ainda de se notar é que Sócrates (Platão, 1975: 229) quando indagado 

por Alcibíades como conhecer a si mesmo se seria de fato preciso apenas se esforçar, 

responde que é necessário que investigassem juntos. 

2.  O CONHECIMENTO DE SI E  
O CUIDADO DE SI EM KANT

Kant pressupõe que antes de tudo conheçamos a boa vontade como causa deter-

minante da nossa conduta ser boa ou má porque o conhecimento da nossa própria 

vontade em cada ato, isto é o que vai revelar se fazemos uso ou não da razão de tal 

maneira que nos afastar dos animais que ao contrário de nós se submetem apenas às 

inclinações.

Não é outra lição quando ele nos aponta o “tribunal da moral” cujo qual devemos nos 

submeter mesmo depois de ter auferido várias vantagens com condutas que não se 

adéquam à moral, este conhecimento de si que não se pode ignorar é determinante 

nas lições de Kant.

Percebamos agora como Platão no diálogo com o primeiro Alcibíades demonstra a 

importância de não ignorar que se ignora e como algumas questões vêm a tona quan-

do se percebe o fato que acreditamos que não ignoramos dadas questões e somos 

após submetidos ao questionamento claramente contraditórios. Em suas próprias 

palavras (Platão, 1975:221) “Sócrates: -- Percebes, portanto, que os erros na vida 

prática decorrem dessa modalidade de ignorância, que consiste na presunção de sa-

bermos o que não sabemos?”.

Vejamos agora a argumentação de Kant para que conheçamos da nossa própria razão 

conforme dissemos anteriormente (Kant, 2005: 23):

[...] se em um ser dotado de razão e vontade a verdadeira finalidade da natureza 
fosse a sua conservação, o seu bem-estar, em uma palavra a sua felicidade, muito 
mal teria ela tomado as suas disposições ao escolher a razão da criatura como execu-
tora de suas intenções. Pois todas as ações que essa criatura tem de realizar com esse 
fim, bem como todas as regras de comportamento, lhe seriam indicadas com muito 
maior exatidão pelo instinto, e aquela finalidade seria cumprida por meio dele com 
muito mais segurança do que se o fosse pela razão; [...] a natureza teria não somen-
te chamado para si a escolha dos fins, mas também a dos meios, e teria, com sábia 
prudência, confiado uma e outra coisa simplesmente ao instinto.

É com a mudança das práticas do cuidado de si, da cultura de si que vai se forman-

do, gerando o sujeito moral. Ocorre sem dúvida algum um desvio de mudança da 

velha concepção de si voltada para outra moral como conseqüência e as práticas do 

cuidado de si seguem desta forma a sorte da moral. Segundo Foucault (Foucault, 

1985:72): “A mudança concerne muito mais à maneira pela qual o indivíduo deve se 

constituir enquanto sujeito moral”.

Percebe-se ainda que é através do trabalho de si, com o exercício das práticas sobre 

si determinadas pela cultura de si, tais como abstinência, auto-flagelação, que se 

chega ao resultado de tal provação como ser moral. Nas palavras de Foucault (Fou-

cault, 1985:72):

Quanto à definição do trabalho que é preciso realizar sobre si mesmo, ela também 
sofre, através da cultura de si, uma certa modificação: através dos exercícios de 
abstinência e de domínio que constituem a askesis necessária, o lugar atribuído ao 
conhecimento de si torna-se mais importante: a tarefa de se pôr à prova, de se exa-
minar, de controlar-se numa série de exercícios bem definidos, coloca a questão da 
verdade – da verdade do que se é, do que se faz e do que se é capaz de fazer – no cerne 
da constituição do sujeito moral.

O que se faz agora é justamente conceber tal moral como fruto da razão, assim como 

apregoada por Kant para num outro momento apontar suas falhas, não se trata para 

Kant de outra moral senão aquela que vem a tona por força da vontade livre, ou seja, 
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da autonomia da vontade soberana de si quando esta elege tal máxima que a torna 

aplicável universalmente e a reveste da condição de imperativo categórico. Voltando 

no próprio Foucault (Foucault, 1985:72) haja vista que:

[...] o ponto de chegada dessa elaboração – do sujeito moral – é ainda e sempre de-
finido pela soberania do indivíduo de si mesmo; mas essa soberania amplia-se numa 
experiência onde a relação consigo assume a forma, não somente de uma domina-
ção mas de um gozo sem desejo e sem perturbação.

O que se pretende demonstrar neste plano para o leitor é a refutação da conclusão de 

uma dominação “sem perturbação” de si mesmo com a moral kantiana que faz uso 

acima de tudo da razão e como se põe em termos racionais a assunção da “dor” para a 

busca de algo que possa ceder mais prazer no futuro que o prazer de agora, imediato 

e a garantia de segurança de nossas leis universalmente sendo aplicáveis nos permite 

a dor de agora na análise kantiana. 

Não é importante em Kant a investigação empírica do prazer e do desprazer, como se 

pode notar este mesmo autor afirma neste sentido no seguinte trecho que passamos 

a transcrever (Kant, 2008:57):

[...] em uma filosofia prática, afirmo, não temos necessidade de encetar investiga-
ções sobre as razões por que alguma coisa agrada ou desagrada, de como o prazer 
da mera sensação se distingue do gosto e se este se distingue de um prazer universal 
da razão; não necessitamos investigar sobre o que se assenta o sentimento do prazer 
e do desprazer, de que forma decorrem daí desejos e inclinações, e como destas, por 
sua vez, com o concurso da razão, decorrem as máximas; pois tudo isso pertence a 
uma psicologia empírica que constituiria a segunda parte da ciência da natureza 
se a considerássemos como filosofia da natureza, desde que se fundassem em leis 
empíricas. Trata-se, porém, da lei objetiva-prática, isto é, da relação de uma vontade 
consigo mesma enquanto essa vontade se determina tão-somente pela razão, pois 
que então tudo o que tem relação com o empírico desaparece por si, porque, se a 
razão por si só determina o procedimento

E o que se afirma é de tão fácil compreensão que o próprio Epicuro (Epicuro, 1985: 

57) sintetizou bem afirmando que: “igualmente preferimos muitas dores aos praze-

res quando, depois de longamente havermos suportado as dores, gozamos de praze-

res maiores”.

Kant pretende mostrar a força de tal dever moral que nós criamos por meio de nossa 

vontade quando compreendemos que ela pode resultar do crivo da razão sendo apli-

cada desta forma a todos, de forma universal, daí o imperativo categórico. Há que se 

compreender o imperativo categórico nas palavras do próprio Kant (Kant, 2008:51) 

da seguinte maneira: “O imperativo categórico é, portanto, único e pode ser descrito 

da seguinte forma: age só segundo uma máxima tal que possas ao mesmo tempo 

querer que ela se torne lei universal”.

A força do imperativo categórico dirigido a uma universalidade é muito mais que 

uma mera orientação, ou sugestão, mas sim um claro dever percebamos ainda com 

(Kant, 2005: 39) “A máxima do amor de si mesmo (prudência) só aconselha; a lei da 

moralidade manda. Mas existe uma grande diferença entre o que nos é aconselhado 

e aquilo que somos obrigados”.

Demonstra-se assim que tal forma consiste na universalidade que é direcionada a um 

conteúdo material o “reino dos fins” porque é de todas as máximas que são dirigidas 

à universalidade que se compõe o reino dos fins do qual o ser humano é um fim em 

si mesmo e quando o mesmo se põe a legislar e fazer com que suas leis sejam confor-

me dissemos universais e aplicáveis se forma uma rede moral da qual se usa chamar 

reino dos fins.

Como o próprio Kant reconheceu, somente a moralidade pode fazer o homem fim em 

si mesmo e o que nos aponta o uso desta moralidade é a pura racionalidade na medi-

da em que esta nos faz livre e que esta liberdade é conseqüência exclusiva da vonta-

de, quer-se assim dizer que a moral delimita para libertar e por libertar faz a vontade 

que compõe a moral, um giro no qual encontramos um fosso infinito no meio, qual 

seja, o homem como ser em si como fim em si mesmo que universaliza suas máximas 

racionais e compõe o reino dos fins conforme elucidamos.

Desta forma a sobre a vontade nos diz Kant (Kant, 2008: 81) que: 

Ela deve considerar-se a si mesma como autora dos seus princípios, independente-
mente de influências estranhas; por conseguinte, como razão prática ou como vonta-
de de um ser racional, deve considerar-se a si mesma como livre.

O que nos faz ser fim em si mesmo é nosso valor interno que não tem preço, a isto 
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Kant sabiamente chama dignidade (Kant, 2008: 65) contrapondo àquelas outras coi-

sas que possuem um preço.

Sobre a passagem do conhecimento de si para o cuidado de si em Kant vejamos o que 

o próprio nos afirma quanto ao primeiro (Kant, 2008, 84):

[...] não é lícito ao homem pretender conhecer-se a si mesmo, tal como é pelo co-
nhecimento que de si tem mediante a sensação interna. Pois como, por assim dizer, 
ele não se cria a si mesmo e não tem de si um conceito a priori, mas sim um conceito 
recebido empiricamente, é natural que ele só possa também tomar conhecimento de 
si pelo seu sentido íntimo e, por conseguinte, unicamente pelo fenômeno de sua na-
tureza e pelo modo como a sua consciência é afetada, ainda que seu próprio sujeito 
composta de meros fenômenos, uma outra coisa em si mesmo, e contar-se, relativa-
mente à mera percepção e receptividade das sensações, entre o mundo sensível, com 
referência à mera percepção e receptividade das sensações, e no mundo intelectual, 
do que aliás nada mais se sabe.

Não é devido compreender a si mesmo através do conhecimento que nos é dado a 

partir das sensações internas diz Kant, porque este, não cria a si mesmo e provém 

do mundo sensível, também não possui um conceito a priori, sendo de tal maneira 

fruto empírico. 

O que verdadeiramente ocorre é que o mundo sensível que conhecemos apenas atra-

vés da representação que ele exerce em nós e desta forma se imiscui em nós mesmos 

compromete qualquer conclusão por não compor parte de nós, mas sim do mundo 

externo e por esta razão Kant sabiamente compreende que nós não podemos conhe-

cer a nós mesmos, mas isso não quer dizer que ele não admita outras formas de nos 

conhecer, afinal como veremos mais adiante é possível compreender o conhecimento 

de nós através dos conhecimentos a priori e principalmente do uso da razão.

Sábio Foucault (Foucault, 1985:59) quando afirma que: “O cuidado de si aparece, 

portanto, intrinsecamente ligado a um “serviço de alma” que comporta a possibili-

dade de um jogo de forças com o outro e de um sistema de obrigações recíprocas”.

O cuidado de si em Kant por sua vez, se apresenta como a aplicação do imperativo 

categórico, e tão somente quando submetemos o mesmo à prova da universalidade 

estamos criando uma moral puramente racional e cuidando de nossa alma se pode 

empregar o termo por empréstimo de Platão para mostrar que em Kant trata-se do 

cuidado do outro quando submetido a esta mesma lei moral porque aqui sob o véu 

desta lei temos assim outra que decorre diretamente, qual seja, (Kant, 2008, 59) 

“age de tal maneira que possas usar a humanidade, tanto em tua pessoa como na pes-

soa de qualquer outro, sempre e simultaneamente como fim e nunca simplesmente 

como meio” 

Devemos agora seguir em diante, ir além e compreender como o imperativo, o uso da 

razão se conecta com o sujeito dos dias atuais como chegar ao sujeito moral, senão 

ser esclarecido através da razão do questionamento e quando usar deste recurso su-

premo que faz o homem um amante da sua própria alma na concepção de Kant como 

pretendemos demonstrar.

Esclarecimento para Kant é superar nossa menoridade que nós mesmos somos os cul-

pados, e afinal a ligação ou conectividade que podemos entrelaçar os extremos é aqui 

apresentada de maneira que o cuidado de si resulta como dito antes por Foucault no 

sujeito moral que em Kant trata-se do que aplica o imperativo categórico criando 

assim a moral, mas antes disso se faz necessário ser esclarecido, já que o conheci-

mento de si mesmo é inviabilizado por se tratar de representações do mundo sensível 

devemos então nos esclarecer e superar nossa menoridade.

Para se esclarecer é preciso fazer uso de nosso entendimento, sapere aude! Numa tra-

dução simples sapere aude significa ousar saber, se atrever a buscar o conhecimento, 

ainda em Epistularum liber primus de Horácio livro 1, carta 2, verso 40:  Dimidium 

facti qui coepit habet: sapere aude (“Aquele que começou está na metade da obra: 

ouse saber”).

É o que Kant quer demonstrar, legado da racionalidade onde o homem, ser pensante 

deve raciocinar e ser um sábio, com algumas limitações quando a sua própria vonta-

de antes restringe a sua liberdade e neste aspecto deve se prender a ela e respeitá-la 

para que noutro momento quando livre novamente possa pensar e divagar. O sujeito 

que está na relação de emprego deve ser um empregado e não um sábio, mas quando 

chega em casa deve ser um sábio pois está livre novamente para pensar, criticar, su-

gestionar e levar ao mundo as suas opiniões.
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Ser menor de idade e não ser um esclarecido é um ato confortável já que nos permite 

se esquivar das questões que estão em nossa volta, ser covarde é confortável diz 

Kant (Kant, 2008: 115). Somos em grande parte das vezes covardes em nossa vida e 

nossa covardia se alastra como um câncer capaz de contaminar todo o corpo social 

de maneira que logo não somos nada além de uma sociedade alienada como a que 

vivemos nos dias atuais, e a nossa deficiência mental é grande quando ainda nos 

proibimos de refletir temas por simplesmente adotar a velha e confortável postura de 

que aquilo que nos é dado é bom e deve ser aceito sem mais nada a dizer. Desta forma 

(Kant, 2008: 115-116): 

É tão cômodo ser menor! Se tenho um livro que faz as vezes de meu entendimento, 
um diretor espiritual que por mim tem consciência, um médico que decide por mim 
a respeito de minha dieta, etc., então não preciso esforçar-me eu mesmo. Não tenho 
necessidade de pensar, quando posso simplesmente pagar;

Estamos efetivamente presos, “são os grilhões de uma perpétua menoridade” (Kant, 

2008: 116), acorrentados à nossos preconceitos a valores que nos são transmitidos e 

que ora raras vezes ousamos questioná-los porque este sujeito moral que Kant pro-

põe é aquele que raciocina, mas que também obedece e poderia parecer aos críticos 

que Kant se contradiz, todavia não é o que se passa quando analisamos sua obra 

numa dimensão espiritual maior entrelaçada com a autonomia da vontade que ele 

mesmo usa para sustentar tudo o edifício. 

A vontade segundo Kant deve ser respeitada inegavelmente e mesmo que seja veda-

do a nós questionar e nos ser atribuído o simples obedecer estamos sim adiando o 

esclarecimento. Entende Kant (Kant, 2008: 116) que: “Um homem pode, sem dúvida, 

no que diz respeito à sua pessoa, e mesmo assim só por algum tempo, na parte que 

lhe incumbe, adiar o esclarecimento [Aufklärung]”.

Devemos sim sair de nossa menoridade – como preconiza Kant – para pensar e ques-

tionar, raciocinar e este seria em verdade o cuidado de si como perguntado a Kant 

sobre o que de fato é o esclarecimento, como atingir esta meta que se mostra por 

este clássico texto sobre o esclarecimento que a única via não é outra senão ousando 

saber, raciocinando, mas desta forma compreendemos que a razão nos aponta um 

único caminho que leva Kant a realizar tal imperativo ages segundo uma máxima 

tal que pretendes universalizá-la, ora puro raciocínio! A conclusão que chegamos a 

um sujeito moral daquele que somente é guiado pelo imperativo sintético prático é 

simples deveras.

Há que se ponderar ainda que toda a obra kantiana começa com a razão e sempre 

volta a este eixo comum, seja partindo dele, seja finalizando consigo. É com a razão 

que se põe o conhecer a si, porque para Kant o conhecimento de si apenas se dá com a 

razão ao reconhecer juízos a priori e no que tange ao esclarecimento como afirmado, 

trata-se da conseqüência de sua aplicação com todas as ponderações que fizemos e 

que o autor de forma abalizada apresenta.

Não existe em Kant outra saída senão o uso da razão que se mantém no homem de 

maneira a sempre imperar sobre todas as suas inclinações e é bastante elucidativa a 

argumentação do autor no sentido de que se ela existe no homem é porque veio para 

ser usado e não simplesmente ignorada porque para se ignorar simplesmente não se 

precisaria dela assim como é noutras criaturas excluídas do uso da razão. 

3.  UMA ANÁLISE CRÍTICA DA COISA 
MORAL KANTIANA

Diante de tudo que se já demonstrou até o presente momento, podemos perceber 

que Kant faz uso da razão para suprimir todos os impulsos, todas as inclinações para 

que assim possa fazer a razão reinar, é bastante interessante o Sermão da Montanha 

quando dito em relação à sexualidade “Se teu olho te escandaliza, arranca-o fora”. 

E Nietzsche trabalha muito bem esta relação de se ignorar ou se tapar buracos que 

não podem ser tapados, práticas ao longo da história podem ser arroladas como uma 

forma de se negar a própria sexualidade assim como a castração, por exemplo. Tudo 

caminha neste mesmo sentido de fazer prevalecer algo em face de outra coisa que 

não devemos ser ou ter.

Encontramos então um manifesto cinismo neste ponto da pesquisa, quando com-

preendemos que não é possível ignorar ou suprimir as pulsões que nos são inatas 

e tantas vezes agimos para satisfazê-las daí o sistema da homeostase quando que 

Lacan (Lacan, 1985: 83) afirma sobre a carga e descargas do investimento libidinal 
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na teoria de Freud, tendente assim a manutenção de um equilíbrio, daí a metáfora da 

locomotiva que expele a pressão armazenada sendo preenchido aquele espaço ainda 

com mais pressão, tal recurso se demonstra necessário para o próprio prosseguimen-

to da vida. Para esclarecer melhor esta questão percebam como Miller (Miller, 1997: 

205) explica:

É onde se trata para o sujeito, de retomar seu equilíbrio: isso é verdadeiramente o 
princípio do prazer freudiano. É um princípio que Lacan chama com uma palavra 
mais nova que Freud: homeostase. Quando algo perturba o equilíbrio, há um prin-
cípio que permite retornar ao equilíbrio das funções neuróticas. O bem-estar está 
nesse nível.

Esta razão cínica que mascara uma crueldade no tratamento ao se propor ao sujei-

to que se submeta às práticas mais absurdas possível para fazer uma razão preva-

lecer sobre todas as inclinações ignora também a qualidade de humano. Tudo que 

Foucault combatia, e este é o fato do mesmo ter chamado a psicanálise de técnicas 

de espiritualização é por pressupor um sujeito incompleto antes que deve agora ser 

transformado, “exigência de uma transformação do sujeito do ser do sujeito por ele 

mesmo” (Foucault, 2004:35) assim como é uma forma de espiritualização o uso desta 

razão cínica e sádica.

Slavoj por sua vez muito bem caracterizou o cinismo (Slavoj, 1992: 60):

O cinismo é justamente a resposta da cultura vigente à subversão cínica: reconhece-
mos o interesse particular por trás da máscara ideológica, mas mesmo assim conser-
vamos a máscara. O cinismo não é uma postura de imoralidade direta, mas, antes, 
a própria moral colocada a serviço da imoralidade: a “sabedoria” cínica consiste 
em apreender a probidade como a mais rematada forma da desonestidade, a mo-
ral como a forma suprema da devassidão e a verdade como a forma mais eficaz da 
mentira. Assim, o cinismo realiza uma espécie de “negação da negação” pervertida; 

É certo que Kant (Kant, 2005: 23) ponderou com firmeza quando afirma que se temos 

a razão é sim para usá-la porque ela nos distingue dos animais, todavia não temos 

a razão tão somente para suprimir e aniquilar nossas pulsões e necessidades, pois 

somos ainda animais como lembra bem Aristóteles.

Nietzsche (Nietzsche, 1988:34) é bastante incisivo ao afirmar o peso da história e 

ainda nós podemos afirmar que esta moral sempre esconde algo por trás e isso não é 

dos dias atuais, percebam que nas palavras do autor acerta da história que é ignora-

da quando se trata de moral:

Estes historiadores da moral são umas boas pessoas. Mas falta-lhes o espírito histó-
rico, falta-lhes inteligência do passado. Têm, segundo é velha tradição nos filósofos, 
uma maneira de pensar essencialmente anti-histórica. A futilidade da sua genealo-
gia da moral aparece desde o primeiro passo.

Fato é que o estudo da genealogia da moral nos revela coisas interessantes como a 

origem da etimologia do bom e do mau, esta natureza escondida de uma dominação 

velada que através de Bourdieu (Bourdieu, 2003: 25) afirmaríamos uma dominação 

cultural velada. “Mas, basta! Basta! Não resisto mais! Ar! Ar! Esta oficina onde se 

fabrica o ideal, cheira-me a mentira e embuste” (Nietzsche, 1988:48).

Fica bem demonstrado este caráter severo demais para uma razão que pretende re-

primir todas as pulsões, coisa que se demonstra humanamente impossível. 

4. CONCLUSÃO

Esta coisa moral a que Kant quer chegar, à moral universal através dos imperativos 

categóricos que são conseqüência da razão e sempre é a razão quem está no começo 

e no fim deste círculo como afirmamos, se demonstra uma razão cínica, estática e 

principalmente sádica quando finalmente se percebe que ela não serve para nada 

além de negar a própria condição humana.

Não nos enganemos a respeito da proposta de esclarecimento, afinal este suposto es-

clarecimento através de tal razão vai diretamente contra a respeitabilidade de outros 

meios de vida, a partir do momento em que começa a se aplicar de forma generali-

zada e a se impor a todos esta moral como um dever pressupondo que ela deve ser 

aderida por todos aí sim nasce o verdadeiro problema que Foucault busca combater, 

quer este autor e a estética da existência não é outra coisa senão a permissibilidade 

e a legitimidade da mantença de meios de vida diferentes do nosso.

É o momento deste processo de dominação parar, não se deve permitir que continue 

a avançar como há passos largos tem acontecido a imposição de uma cultura, de uma 
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língua, a imposição de mecanismos de subjetivação nos indesejados, até mesmo o 

labeling approach demonstra este etiquetamento em nossa sociedade e como o di-

reito penal vem reagindo a estes acontecimentos denunciados com ainda mais rigor 

pela criminologia crítica. Foucault (Foucault, 2004:658) luta contra esta espécie de 

sujeição ética.

Compreendemos que deve haver assim como Foucault (Foucault, 2004:543) afirma 

uma reversão do cuidado de si para ser compreendido finalmente uma “técnica de 

vida”:

Parece-me que, com efeito, o cuidado de si não será doravante um elemento necessá-
rio e indispensável à tékhne toû bíou (à técnica de vida). Se quisermos efetivamente 
definir como convém uma boa técnica de vida, não é pelo cuidado de si que devemos 
começar. Doravante, parece-me que não somente o cuidado de si atravessa, coman-
da, sustenta de ponta a ponta toda a arte de viver – para saber existir não basta saber 
cuidar de si –, mas é a tékhne toû bíou (à técnica de vida) que se inscreve por inteiro 
no quadro doravante autonomizado em relação ao cuidado de si.

Toda esta campanha sob a bandeira do cuidado de si que agora sofre tal reversão 

nos permite afirmar que tal jornada resultará na própria formação do eu (Foucault, 

2004:544). O que o autor vai apresentar como o viver “para si” demonstra muito bem 

isto, o fenômeno em que vivemos para nós para o cuidado de nós mediante tal técni-

ca de vida que se torna em verdade um meio de vida.

Bem elucidativas são as palavras de Foucault (Foucault, 2004:544) quando demons-

tra esta relação consigo e para si “Deve-se viver de modo que se tenha consigo a 

melhor relação possível”, ora a técnica de vida proposta por Kant com seu imperativo 

categórico vai diametralmente contra isto já que não se vive para si, mas apenas para 

satisfazer a validade de uma máxima que sempre acaba nos fazendo vítimas dela.

Segundo Foucault (Foucault, 2004:565) quem não se ocupa com si mesmo não se 

ocupa com nada, sendo mesmo o porvir o nada. Percebam: “Aquele que não se ocupa 

consigo mesmo é o stultus, o anóetos: não se ocupando consigo mesmo, ocupa-se 

com o porvir”. 

Fato é que devemos afirmar que a razão não pode ser negada, mas também não se 

deve permitir que ela faça do corpo seu escravo já que se pensarmos com Foucault 

deve-se então manter uma relação harmônica conosco viver bem para nós, senão ser 

feliz e buscar pela felicidade tal como expõe Zaratustra (Nietzsche, 2009: 30).



284 285

5. REFERÊNCIAS

BOURDIEU, Pierre. A distinção: crítica social do julgamento. Trad. Daniela Kern. São 

Paulo: Edusp; Porto Alegre: Zouk, 2008.

FOUCAULT, Michel. História da sexualidade, 3: o cuidado de si. Trad. Maria T. C. Albu-

querque. Rio de Janeiro: Edições Graal, 1985.

_________. Hermenêutica do sujeito. Trad. Márcio Alves da Fonseca e Salma Tannus 

Muchail. São Paulo: Martins Fontes, 2004.

LACAN, Jacques. O seminário – o eu na teoria de Freud e na técnica psicanalítica. 

Livro 2. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 1985.

LAPLANCHE, Jean; PONTALIS, Jean-Bertrand. Vocabulário de psicanálise. São Paulo: 

Martins Fontes, 2008.

MILLER, Jacques-Alain. Lacan elucidado: palestras no Brasil. Rio de Janeiro: Jorge 

Zahar, 1997.

NICOLA Abbagnano.  Dicionário de filosofia. São Paulo: Martins Fontes, 2000.

NIETZSCHE, Friedrich. Genealogia da moral. Trad. A. A. Rocha. Rio de Janeiro: Edito-

ra Tecnoprint S.A., 1988.

_________. Assim falou Zaratustra. Trad. Alex Marins. São Paulo: Martin Claret, 

2009. 

ROUDINESCO, Elizabeth; PLON, Michel. Dicionário de psicanálise. Trad. Vera Ribeiro e 

Lucy Magalhães.  Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 1998.

SLAVOJ, Žižek. Eles não sabem o que fazem: O sublime objeto da ideologia. Trad. Vera 

Ribeiro. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 1992.

Kant. Immanuel. Fundamentação da metafísica dos costumes e outros escritos. Trad. 

Leopoldo Holzbach. São Paulo: Martin Claret, 2008.

_________. Crítica da razão prática. Trad. Paulo Barrera. São Paulo: Ícone, 2005.

_________. Crítica da razão pura. Trad. Lucimar A. C. Anselmi e Fulvio Lubisco. São 

Paulo: Ícone, 2007.

KAUFMANN, Pierre. Primeiro grande dicionário lacaniano. Rio de Janeiro: Jorge 

Zahar, 1996.

* GRADUANDO FACULDADE DE DIREITO MILTON CAMPOS/

MG



286 287

ESTÉTICA DA EXISTÊNCIA E TEORIA 
CRÍTICA DA SOCIEDADE: ANÁLISE 
TRANSDISCIPLINAR DO DISCURSO 
DOS DIREITOS COMO NARRATIVA 
ALTERNATIVA À COLONIZAÇÃO DAS 
SUBJETIVIDADES

Autor: ADALBERTO ANTONIO BATISTA ARCELO*

Apresentador: Adalberto Antonio Batista e Lucas de Alvarenga Gontijo

Contato: adalbertoarcelo@gmail.com e alvarengagontijo@gmail.com

Co-autores: LUCAS DE ALVARENGA GONTIJO**

Instituição: /Faculdade de Direito Milton Campos

Palavras-chave: Estética da existência. Teoria crítica da sociedade. Subjetividade. 

Recebido em: 01/04/2010

Analisado em: 28/04/2010

Sumário
1.  Introdução.  2.  Argumentação teórica: reconstruindo a teoria  crítica da socieda-
de. 3. Conclusão: governamentalidade e ética da existência. 4.  Referências.

1. INTRODUÇÃO

Busca-se, por meio de uma reconstrução e atualização dos motivos que impulsionam 

uma teoria crítica da sociedade, analisar as condições de possibilidade do discurso 

dos direitos. Tal discurso tem se afirmado historicamente como um eixo constitutivo 

da modernidade e do sujeito moderno. Trata-se de uma narrativa hegemônica – uma 

metanarrativa – que, enquanto tal, descortina um horizonte de sentido que objetiva 

subjetividades.

Pretende-se demonstrar que a construção foucaultiana afeta ao governo de si e dos 

outros – a genealogia do sujeito – implica um desenvolvimento – provisório – do 

projeto de uma teoria crítica da sociedade, atualmente retomado por analistas como 

Zygmunt Bauman.

A genealogia do sujeito, ou seja, a tematização das condições de possibilidade para 

a emergência de uma ética da governamentalidade, enquanto projeto analítico que 

culmina em uma hermenêutica do sujeito, indica uma ética da existência para que 

os jogos estratégicos entre liberdades despontem como o cultivo de tecnologias de 

subjetivação que transgridem e rompem com um aparato de normalização represen-

tado por jogos estratégicos de dominação, como o discurso do direito e do sujeito de 

direito universais. 

Para tanto, direito, psicanálise e literatura se fundem e se dissolvem analiticamente, 

forjando uma estrutura de racionalidade alternativa que, por sua vez, possibilita a 

emergência de narrativas alternativas – emancipatórias e inclusivas – que descorti-

nam um sentido de governamentalidade e de relação a si avesso às narrativas hege-

mônicas culturalmente cristalizadas. 

Percebe-se, com a teoria crítica da sociedade, a conveniência de uma abordagem 

transdisciplinar para o trato de estruturas de racionalidade como narrativas que im-

plicam o ambivalente e complexo processo de constituição de subjetividades: iden-

tidades aprisionadas por narrativas objetivantes que, enquanto tal, expressam um 

contexto de normalização; ou identidades transgressoras, que descabem nos estrei-

tos limites de narrativas historicamente codificadas. 
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Localiza-se, com esta possibilidade, a interface entre a subjetividade, a governa-

mentalidade, a ética e a estética, ou seja, uma relação forte entre psicanálise, direito 

e literatura, tendo como objetivo o exercício sustentável da liberdade individual em 

uma comunidade e reconhecimento do outro como diferente porque igual.

Para uma maior consistência teórico-metodológica dos objetivos subjacentes a esta 

reflexão, o percurso argumentativo passa pela reconstrução e atualização da teoria 

crítica da sociedade. As análises de Adorno e de Horkheimer, de Foucault e de Bau-

man, neste contexto, sugerem um recorte específico para a tematização da constru-

ção histórica do discurso dos direitos como narrativa permeada pela ambivalência. 

2.  ARGUMENTAÇÃO TEÓRICA: 
RECONSTRUINDO A TEORIA CRÍTICA 
DA SOCIEDADE

Na década de 1940, Adorno e Horkheimer explicitaram a proposta de uma teoria crí-

tica da sociedade por meio de uma análise dialética do fenômeno do Esclarecimento: 

“[...] descobrir por que a humanidade, em vez de entrar em um estado verdadei-

ramente humano, está se afundando em uma nova espécie de barbárie.” (ADORNO; 

HORKHEIMER, 1985, p. 11) 

A teoria crítica que emerge desse propósito pretende levar a sério a complexidade 

do conceito de Esclarecimento (Aufklärung), conceito que culmina em uma estru-

tura prático-discursiva – ou sistema de pensamento – marcada pela ambivalência, 

civilização e barbárie. O Esclarecimento, que desde Kant (2002) foi celebrado como 

o momento da emancipação humana por meio da razão, também remete a um con-

texto de racionalização do humano que indica um determinismo quanto às condi-

ções de possibilidade do sujeito nas sociedades modernas. Isto é, a racionalidade 

iluminista havia prescrito (pré-conceituado) o âmbito da normalidade, da verdade e 

da subjetividade.

Relaciona-se, portanto, a ambivalência do Esclarecimento com a ambivalência de 

toda a estrutura prático-discursiva que conforma a modernidade. Neste sentido, o 

discurso dos direitos humanos não foge dessa duplicidade, o que será confirmado 

por meio de uma atualização da teoria crítica da sociedade. 

Este empreendimento reconstrutivo, partindo da crítica social de Adorno e de 

Horkheimer e avançando em direção à crítica social das e nas sociedades hipercom-

plexas hodiernas, serve este texto a partir das contribuições de Foucault e de Bau-

man, que possibilitam uma atualização das ferramentas intelectuais para a recons-

trução da teoria crítica na contemporaneidade.

Foucault, com sua história dos sistemas de pensamento, forneceu interessantes pis-

tas para uma análise do sujeito moderno por meio das seguintes propostas: “como 

nos constituímos como sujeitos de nosso saber; como nos constituímos como sujei-

tos que exercem ou sofrem as relações de poder; como nos constituímos como sujei-

tos morais de nossas ações.” (FOUCAULT, 2005, p. 350).

A proposta foucaultiana de uma ontologia crítica de nós mesmos, enquanto um con-

sistente caminho para a atualização da teoria crítica da sociedade, leva a métodos 

alternativos de análise científica, aptos à desconstrução crítica do discurso dos di-

reitos humanos. 

Em um mundo em que as ações políticas, inclusive a política internacional dos direi-

tos humanos, são claramente determinadas por interesses de Estados que se afirmam 

constitucionais e democráticos, tem-se, apesar da hegemônica presença simbólica 

do discurso dos direitos humanos, uma série de articulações entre o poder discipli-

nar e o poder regulamentador que instauram um biopoder, um poder sobre a vida dos 

sujeitos, exercido pelos Estados e fundado no racismo – enquanto um permanente 

processo de distinção entre iguais (incluídos) e diferentes (excluídos). (FOUCAULT, 

1999)

Estes jogos estratégicos de dominação determinam subjetividades e produzem ver-

dades. A história da política internacional de direitos humanos confirma a rele-

vância desses jogos estratégicos de dominação ao mostrar que países econômica e 

militarmente hegemônicos têm, de maneira pretensiosa e arrogante, violado regras 

e princípios do Direito Internacional dos Direitos Humanos, além de estarem per-

manentemente buscando (em boa parte das vezes de maneira bem sucedida) impor 
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interesses localizados como expectativas universais. 

Bauman (2001), em seu propósito de reciclar a teoria crítica da sociedade para me-

lhor analisar a modernidade líquida – característica das sociedades ocidentais con-

temporâneas – constata que atualmente os padrões e configurações são tantos e às 

vezes tão adversos que eles chegam a se chocar e a se contradizer, de forma que esses 

códigos e regras emergem desprovidos de boa parte de seus poderes de coercitiva-

mente compelir e restringir. Para o autor, “os poderes que liquefazem passaram do 

‘sistema’ para a ‘sociedade’, da ‘política’ para as ‘políticas da vida’ – ou desceram do 

nível ‘macro’ para o nível ‘micro’ do convívio social.” (BAUMAN, 2001, p. 14).

É neste sentido que se propõe, seguindo a metodologia da história dos sistemas de 

pensamento (FOUCAULT, 2005), uma tríplice e relacional abordagem do discurso dos 

direitos humanos, envolvendo os aspectos científico (saber), político (poder) e ético 

(subjetividade) que ambientam os discursos e as práticas afetas aos direitos huma-

nos na contemporaneidade.

Se a força simbólica dos direitos humanos (NEVES, 2008) indica uma   outra forma de 

paradoxo, no sentido de que os textos (Declarações e Tratados, por exemplo) servem 

à manutenção da baixa normatividade dos direitos humanos, bem como à superação 

de situações concretas de negação dos direitos, a análise do discurso dos direitos hu-

manos por meio de uma reconstrução da teoria crítica da sociedade aponta para uma 

interpretação que busca problematizar os diferentes ecos do discurso dos direitos 

humanos na constituição das subjetividades. 

Segundo Foucault, os processos de subjetivação refletem jogos de poder que, por 

sua vez, se distinguem entre jogos de liberdade e jogos de dominação. Por tal ótica, 

a relação sugerida por Kant (2002) entre esclarecimento e emancipação humana não 

é mais que uma narrativa historicamente localizada que, para evitar a problematiza-

ção dos paradoxos da razão, do sujeito e, conseqüentemente, dos direitos humanos, 

pretendeu universalizar certo parâmetro de entendimento. 

A teoria crítica da sociedade, ao analisar dialeticamente o fenômeno do esclareci-

mento, eviscera os paradoxos da razão moderna. Tais paradoxos afloram nos efeitos 

de saber, de poder e de subjetivação produzidos pela força simbólica do discurso dos 

direitos humanos. 

O caminho reconstrutivo adotado para a apresentação da teoria crítica da sociedade 

mostra uma tendência convergente: a problematização da subjetividade em contex-

tos concretos de vida, visando à superação dos mecanismos de individualização, de 

massificação e de normalização que produzem subjetividades e verdades. 

Para Neves (2008, p. 425) o sentido do discurso dos direitos humanos mais afinado 

com a complexidade contemporânea tem muito pouco a ver com consenso ou con-

dições discursivas ideais de intersubjetividade humana. O discurso dos direitos hu-

manos, segundo Neves, emerge no contexto do dissenso estrutural que advém da 

sociedade moderna, em que os direitos humanos devem promover a convivência nas 

condições reais de dissenso estrutural. Questão que pode ser também vislumbrada a 

partir da proposta de luta por reconhecimento retomada por Axel Honneth (2009).

A reconstrução da teoria crítica da sociedade indica uma contribuição para a afirma-

ção deste sentido que incorpora a complexidade e a paradoxalidade do discurso dos 

direitos humanos.

Analisando-se criticamente os ecos hegemônicos do discurso dos direitos humanos 

na contemporaneidade, percebe-se que a semântica de tal discurso, em termos am-

plos, tem se afirmado como “o conjunto de princípios e de normas fundamentadas 

no reconhecimento da dignidade inerente a todos os seres humanos e que visam a 

assegurar o seu respeito universal e efetivo.” (ARNAUD et al., 1999, p. 271).

Considera-se, por tal perspectiva, que os direitos humanos são direitos subjetivos 

cujo titular exclusivo é a pessoa humana, sendo tais direitos oponíveis ao Estado e à 

comunidade internacional, bem como aos outros indivíduos e aos diferentes grupos 

por eles constituídos. (ARNAUD et tal., 1999). 

Piovesan (2007, p. 5), tematizando o atual estágio do Direito Internacional dos Direi-

tos Humanos, indica a criação de “parâmetros globais de ação estatal, que compõem 

um código comum de ação, ao qual os Estados devem se conformar, no que diz res-

peito à promoção e proteção dos direitos humanos.”  Para a autora, assim como para 
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a corrente doutrinária majoritária concernente ao Direito Internacional dos Direitos 

Humanos, este consiste em um sistema de normas, procedimentos e instituições in-

ternacionais desenvolvidos para implementar esta concepção e promover o respeito 

dos direitos humanos em todos os países, no âmbito mundial.  

Contudo, os direitos humanos têm sido confrontados com essas pretensões globa-

lizantes. Isso porque o reconhecimento da universalidade do discurso dos direitos 

humanos pela comunidade internacional não resolveu o problema dos caminhos a 

serem percorridos para garantir a efetividade de tal discurso.

A título de exemplo da colonização dos direitos humanos, sob o viés liberal capita-

lista, Santos (2006, p. 433) observa a forma como os direitos humanos se transfor-

maram na linguagem da política progressista e em quase sinônimo de emancipação 

social, o que causa alguma perplexidade. Isso se deve ao fato de os direitos humanos 

terem sido usados como parte integrante da política da guerra-fria. Contudo, a cri-

se aparentemente irreversível dos discursos e práticas de oposição à política liberal 

consolidaram a pretensão globabizante desta, que se afirma por meio do discurso da 

universalidade dos direitos humanos.

É neste contexto que a “era dos direitos” (BOBBIO, 2004) deve ser analisada critica-

mente. Para tanto, busca-se, no rastro da metodologia da história dos sistemas de 

pensamento (FOUCAULT, 2004, p. 235), analisar os jogos de verdade que forjam os 

modos de subjetivação. 

Com a história crítica do pensamento, Foucault possibilita uma interessante inves-

tigação sobre a relação entre a pretensão de universalidade dos direitos humanos e 

a sedimentação do que ele chama de sociedade de normalização (FOUCAULT, 1999, 

p. 302), algo como uma atualização da sociedade massificada pela indústria cultural 

descrita por Adorno e Horkheimer (1985).

Na mesma linha crítica, Douzinas (2009, p. 14) sustenta que o paradoxo é o princípio 

organizador dos direitos humanos. Segundo o autor, as discussões sobre as maravi-

lhas da globalização, sobre a sujeição da soberania nacional a regras morais e legais e 

sua substituição por instituições internacionais e leis cosmopolitas abriram caminho 

para um estado de exceção que se constrói sobre as pretensões de racionalidade e de 

universalidade do discurso dos direitos humanos. 

Para Douzinas: 

Parte do problema deriva de um senso histórico e de uma consciência política dos 
liberais deploravelmente inadequados. O mundo em que habitam é um lugar ato-
mocêntrico, constituído por contratos sociais e posturas originais motivados pela 
cegueira subjetiva dos véus da ignorância, atribuídos a situações de discurso ideais 
e que retornam a uma certeza pré-moderna de respostas corretas e únicas a conflitos 
morais e jurídicos. Igualmente, o modelo de pessoa que povoa este mundo é o de um 
indivíduo autocentrado, racional e reflexivo, um sujeito autônomo kantiano, desvin-
culado de raça, classe ou gênero, sem experiências inconscientes ou traumáticas e 
que se encontra no perfeito domínio de si mesmo, pronto para usar os direitos huma-
nos para adequar o mundo aos seus próprios fins. (DOUZINAS, 2009, p. 15)

Delacampagne (1997, p. 139) relata que em 1931, quando Horkheimer assume a dire-

ção do Instituto de Pesquisas Sociais, vinculado à Universidade de Frankfurt, procla-

ma-se a necessidade de se recorrer a um trabalho interdisciplinar para compreender 

melhor os fenômenos sociais. É neste contexto que Horkheimer afirma que a velha 

filosofia está destinada a ser substituída pelo conjunto das ciências sociais, compre-

endidas em um sentido materialista. O trabalho de pesquisa realizado no Instituto, 

aqui tido como matriz para a teoria crítica da sociedade, também se caracterizou 

pela colaboração de intelectuais politicamente engajados.

A primeira geração da Escola de Frankfurt, liderada por Horkheimer, sinaliza a emer-

gência da Filosofia Social na contemporaneidade, posto que os acontecimentos – 

inéditos – que marcaram aquele contexto histórico não se mostravam passíveis de 

apreensão pelos instrumentos de análise habituais. (DELACAMPAGNE, 1997, p. 174) 

Nobre (2008, p. 9) constata que a teoria crítica se erigiu como alternativa à deman-

da por uma ação cega, que não levava em conta o conhecimento, e à demanda por 

um conhecimento exclusivamente teórico, que ignora que as coisas poderiam ser 

de outro modo. Segundo o autor, a teoria crítica da sociedade se estrutura como 

uma matriz de racionalidade alternativa por meio do questionamento do sentido de 

‘teoria’ e de ‘prática’, bem como da distinção entre esses dois momentos. (NOBRE, 

2008, p. 9)
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O sentido estruturante da teoria crítica da sociedade está em que não é possível mos-

trar ‘como as coisas são’ senão a partir da perspectiva de ‘como deveriam ser’. Trata-

se de “enxergar no mundo real as suas potencialidades melhores, de compreender 

o que é tendo em vista o melhor que ele traz embutido em si.” (NOBRE, 2008, p. 

10). Resta demonstrado que a teoria crítica da sociedade desponta como um método 

analítico que se pauta na ética, colocando a sociedade em questão normativamente. 

(TUGENDHAT, 1996, p. 16).

A dialética do esclarecimento emerge como o momento de maturidade da teoria crí-

tica da sociedade, posto que as reflexões contidas nesta obra problematizam não o 

fracasso da revolução marxista, mas o fracasso da própria civilização e o triunfo da 

barbárie. Delacampagne (1997,p. 176) considera que tal tematização do esclareci-

mento traz à tona fragmentos de uma história crítica da razão, posto que esta não é 

sistematicamente construída e nem o que convencionalmente se considera uma obra 

acabada. 

Adorno e Horkheimer consideraram que, 

Se a opinião pública atingiu um estado em que o pensamento inevitavelmente se 
converte em mercadoria e a linguagem, em seu encarecimento, então a tentativa de 
pôr a nu semelhante depravação tem de recusar lealdade às convenções lingüísticas 
e conceituais em vigor, antes que suas conseqüências para a história universal frus-
trem completamente essa tentativa. (ADORNO; HORKHEIMER, 1985, p. 11-12)

Os analistas são taxativos: o esclarecimento, como fenômeno histórico-cultural que 

conforma a racionalidade das sociedades modernas e contemporâneas, é totalitário. 

Isso porque “todas as figuras míticas podem se reduzir, segundo o esclarecimento, 

ao mesmo denominador, a saber, ao sujeito.” (ADORNO; HORKHEIMER, 1985, p. 19). 

Os autores prosseguem sustentando que “para o esclarecimento, aquilo que não se 

reduz a números e, por fim, ao uno, passa a ser ilusão.” Contudo, “os mitos que caem 

vítimas do esclarecimento já eram o produto do próprio esclarecimento.” (ADORNO; 

HORKHEIMER, 1985, p. 20). Neste contexto “a abstração, que é o instrumento do 

esclarecimento, comporta-se com seus objetivos do mesmo modo que o destino, cujo 

conceito é por ele eliminado, ou seja, ela se comporta como um processo de liquida-

ção.” (ADORNO; HORKHEIMER, 1985, p. 24)

Os autores se remetem à separação entre ciência e poesia para a tematização da lin-

guagem em sua pretensão ‘racional e esclarecida’. Para eles a palavra chega à ciência 

como mero signo: “Enquanto signo, a linguagem deve resignar-se ao cálculo; para 

conhecer a natureza deve renunciar à pretensão de ser semelhante a ela. Enquanto 

imagem, deve resignar-se à cópia; para ser totalmente natureza, deve renunciar à 

pretensão de conhecê-la.” (ADORNO; HORKHEIMER, 1985, p. 27). A análise demons-

tra que há, por trás da imparcialidade da linguagem científica, um reforço do poder 

social da linguagem: a linguagem, sob a aparência de neutralidade com a queira o 

positivismo jurídico, conferia às relações de dominação aquela universalidade que 

ela tinha assumido como veículo de uma sociedade civil. A ênfase metafísica que os 

autores atribuem à imparcialidade da linguagem científica confirma a unilateralida-

de de um ‘processo social esclarecido’ que, sob o discurso dos direitos, reproduz a 

dominação. (ADORNO; HORKHEIMER, 1985, p. 31).

Segundo os autores, diante do Esclarecimento, ou seja, na área de abrangência das 

estruturas prático-discursivas que sedimentaram a razão moderna, ninguém pode 

sentir-se seguro. (ADORNO; HORKHEIMER, 1985, p. 31). A desdiferenciação con-

temporânea entre os fenômenos da civilização e da barbárie exemplifica bem o teor 

dessa assertiva. A unilateralidade totalizante do Esclarecimento se faz presente em 

um determinado processo de subjetivação – enquanto mecanismo de objetivação da 

subjetividade – que,

após o extermínio metódico de todos os vestígios naturais como algo de mitológico, 
não queria mais ser nem corpo, nem sangue, nem alma e nem mesmo um eu natural, 
constituiu, sublimado num sujeito transcendental ou lógico, o ponto de referência da 
razão, a instância legisladora da ação. (ADORNO; HORKHEIMER, 1985, p. 36)

A conclusão que se prepara é cáustica: 

O processo técnico, no qual o sujeito se coisificou após sua eliminação da consciên-
cia, está livre da plurivocidade do pensamento mítico bem como de toda significação 
em geral, porque a própria razão se tornou um mero adminículo da aparelhagem 
econômica que a tudo engloba. Ela é usada como um instrumento universal servindo 
para a fabricação de todos os demais instrumentos. (ADORNO; HORKHEIMER, 1985, 
p. 37)

Neste cenário “o eu integralmente capturado pela civilização se reduz a um elemento 
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dessa inumanidade, à qual a civilização desde o início procurou escapar.” (ADORNO; 

HORKHEIMER, 1985, p. 37). Segundo os autores a dominação totalitária empreendi-

da pela razão moderna por meio da reprodução da subjetividade gera um resto tido 

como supérfluo, mas que constitui a massa imensa da população adestrada “como 

uma guarda suplementar do sistema, a serviço de seus planos grandiosos para o pre-

sente e o futuro.” (ADORNO; HORKHEIMER, 1985, p. 43)

A análise das sociedades contemporâneas empreendida por Bauman confirma o pa-

radoxo estrutural da razão moderna. O autor percebe que “cada espécie de socie-

dade produz sua própria espécie de estranhos”, de uma maneira inimitável. (BAU-

MAN,1998, p. 27). As sociedades modernas, ao traçarem suas fronteiras, desenham 

seus mapas cognitivos, estéticos e morais. 

Percebe-se, nos estreitos limites de tais mapas, que os estranhos modernos foram “o 

refugo do zelo de organização do estado”, zelo que “legislou a ordem para a existên-

cia e definiu a ordem como a clareza de aglutinar divisões, classificações, distribui-

ções e fronteiras.” (BAUMAN, 1998, p. 28). Assim, “na ordem harmoniosa e racional 

prestes a ser construída não havia nenhum espaço [...] para os ‘nem uma coisa nem 

outra’, [...] para os cognitivamente ambivalentes.” (BAUMAN, 1998, p. 28). A ex-

pressão mais comum das estratégias modernas de assimilação e de exclusão foi o en-

trechoque das versões liberal e racista-nacionalista do projeto moderno. (BAUMAN, 

1998, p. 29).

Na sociedade moderna, marcada pelo Estado Moderno, “a aniquilação cultural e fí-

sica dos estranhos e do diferente foi uma destruição criativa, demolindo, mas cons-

truindo ao mesmo tempo.” (BAUMAN, 1998, p. 29). A aniquilação, nesta perspectiva, 

teria sido “parte e parcela da constituição da ordem em curso, da constiuição da 

nação, do esforço de constituição do Estado, sua condição e acompanhamento ne-

cessários.” (BAUMAN, 1998, p. 29-30).

O autor indica que na Modernidade a identidade do indivíduo foi lançada como um 

projeto – o projeto de vida. Contudo, Bauman (1998, p. 31) constata que a identida-

de demandava uma construção sistemática, “seguindo um esquema concluído antes 

de iniciado o trabalho.” Percebe-se o “vínculo firme e irrevogável entre a ordem so-

cial como projeto e a vida individual como projeto, sendo a última impensável sem a 

primeira.” (BAUMAN, 1998, p. 31)

Assim a contemporaneidade sinaliza que “os projetos de vida individuais não encon-

tram nenhum terreno estável em que acomodem uma âncora.” (BAUMAN, 1998, p. 

32). Para o autor, “a imagem do mundo diariamente gerada pelas preocupações da 

vida atual é destituída da genuína ou suposta solidez e continuidade que costuma-

vam ser a marca registrada das ‘estruturas’ modernas.” (BAUMAN, 1998, p. 32).

É em meio a tais reflexões que Bauman afirma que, em sua versão presente, “os direi-

tos humanos não trazem consigo a aquisição do direito a um emprego [...], ou [...] o 

direito ao cuidado e à consideração por causa de méritos passados.” (BAUMAN, 1998, 

p. 35).

Tais diagnósticos revelam, contudo, uma genuína oportunidade emancipadora na 

atualidade. Trata-se do “direito de escolher a identidade de alguém como a única 

universalidade do cidadão e ser humano, na suprema e inalienável responsabilidade 

individual pela escolha.” (BAUMAN, 1998, p. 46). Bauman sustenta que a unicidade 

humana depende dos direitos do “estranho”. Esse ponto de vista emerge como uma 

reavaliação, uma tarefa filosófica e uma tarefa política, que deve reagir contra a mo-

derna política de exclusão, negadora dos recursos de construção da identidade e, 

conseqüentemente, de todos os instrumentos da cidadania. 

Para o autor, “não é meramente renda e riqueza, expectativa de vida e condições de 

vida, mas também – e talvez mais fundamentalmente – o direito à individualidade, 

que está sendo crescentemente polarizado.” (BAUMAN, 1998, p. 48). Neste panora-

ma as diferenças são permanentemente anuladas pela exclusão dos estranhos, dos 

anormais. É interessante notar como Bauman e Foucault se complementam como au-

tores da biopolítica e como suas teses balizam os interesses últimos destes escritos, 

que pretendem corroborar a revisão de abordagem da teoria crítica contemporânea.  

Para Bauman (2001, p. 36), o tipo de sociedade analisada pelos fundadores da teo-

ria crítica era apenas uma das formas que a sofisticada sociedade moderna assumia. 

Contudo, o autor pondera que a sociedade que entra no século XXI não é menos mo-

derna que a que entrou no século XX, sendo simplesmente moderna de um modo 
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diferente, porque ser moderno passou a significar ser incapaz de parar e ainda menos 

capaz de ficar parado. Ser moderno, nesta perspectiva, é “estar sempre à frente de si 

mesmo, num estado de constante transgressão”, ou seja, “ter uma identidade que só 

pode existir como projeto não realizado.” (BAUMAN, 2001, p. 37).

O que Bauman chama de modernidade líquida, ou seja, a contemporaneidade, é ca-

racterizada pelo colapso das crenças de que há um estado de perfeição a ser atingi-

do, algum tipo de sociedade justa e sem conflitos. Outra característica específica da 

contemporaneidade é a desregulamentação e a privatização das tarefas e deveres 

modernizantes. (BAUMAN, 2001, p. 37-38)

Sob esta ótica, a ênfase na auto-afirmação do indivíduo teria realocado o discurso 

ético-político do quadro da sociedade justa para a perspectiva dos direitos humanos. 

Quer dizer que atualmente privilegia-se o direito de os indivíduos permanecerem 

diferentes e de escolherem seus próprios modelos de felicidade e de modo de vida 

adequado (BAUMAN, 2001, p. 38). 

3.  CONCLUSÃO: 
GOVERNAMENTALIDADE  
E ÉTICA DA EXISTÊNCIA

Foucault (2000) problematizou a genealogia da Aufklärung, no sentido de encami-

nhar a análise da modernidade e da atitude de modernidade a partir da reformulação 

da Ética como forma a ser dada à conduta e à vida dos sujeitos modernos. Neste pa-

norama o filósofo procurou enfrentar o conjunto dos processos pelos quais o sujeito 

existe com seus diferentes problemas e obstáculos (FOUCAULT, 2004a).

Foucault (2004a) indica que é a experiência, enquanto racionalização de processos, 

que constitui os sujeitos. Esse processo de subjetivação, enquanto constituição e or-

ganização de subjetividades, reflete a atual rarefação da individualidade, posto que 

a modernidade se afirma como o locus da profusão do sujeito, o que em boa parte das 

vezes se dá em detrimento da livre afirmação da identidade dos indivíduos ou de um 

grupo específico. 

Mas tal diagnóstico não deve ser considerado uma fatalidade, uma vez que os riscos 

que permeiam a existência do sujeito são os riscos de uma existência livre (FOU-

CAULT, 2004a). A modernidade, em sua ambigüidade fundamental de lugar da 

emancipação e da dominação, emerge como o tempo e o espaço das formas de cons-

tituição de subjetividades e de verdades a partir de “relações de poder, de estados de 

dominação e de técnicas de governo” (FOUCAULT, 2004a). 

Na complexidade deste tempo e espaço, o poder desponta como instrumento de li-

berdade e de subjugação, objeto de resistência e de assimilação, forma de subjetiva-

ção e de assujeitamento. É neste panorama que Foucault afirma que “o poder só se 

exerce sobre sujeitos livres” (1995, p. 244). Para uma efetiva concordância com essa 

assertiva é preciso vincular as estratégias de poder que se exercem eticamente, ou 

seja, pautadas na liberdade do eu e do outro, com o discurso dos direitos orientado 

ao cultivo da dignidade humana por meio da permanente busca pela efetividade dos 

direitos humanos e fundamentais. Neste contexto, acrescenta-se à afirmação fou-

caultiana que o poder só se exerce por sujeitos livres.

A modernidade, como estrutura de pensamento hegemônica nas sociedades ociden-

tais, desde o século XVII até o presente, embora com distintos matizes, abrange uma 

forma de poder que se aplica à vida cotidiana transformando o indivíduo em sujeito. 

Essa mesma estrutura de pensamento, contudo, promove a atitude de transfiguração 

que, embora não liberte o homem em seu ser próprio, lhe impõe a tarefa de elaborar 

a si mesmo (FOUCAULT, 2000a). 

Para Foucault, não há sociedade sem relações de poder. Tais relações, contudo, não 

devem ser concebidas como algo ruim em si mesmo, mas como estratégias pelas 

quais os indivíduos tentam conduzir e determinar a conduta dos outros. 

Nesta perspectiva, Foucault (2004a) indica que, ao invés de tentar dissolver as rela-

ções de poder na utopia de uma comunicação perfeitamente transparente, deve-se 

atentar para os princípios jurídicos, as técnicas de gestão, a moral, o êthos e a prá-

tica de si, que permitirão, nesses jogos de poder, jogar com um mínimo possível de 

dominação. Percebe-se, nesta passagem, que Foucault aponta um caminho que leva 

à sedimentação das práticas discursivas no marco do Estado Democrático de Direito, 
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pautado na garantia e na efetividade dos direitos humanos e fundamentais.

Foucault propõe uma Nova Ética, fundada nas relações de poder que se exercem com 

o mínimo de dominação. Este seria, segundo o filósofo, o ponto de articulação entre 

a preocupação ética e a luta política pelo respeito dos direitos; entre a reflexão crítica 

contra as tecnologias normalizadoras e a investigação ética que permite instituir a 

liberdade individual. 

Assim a ética, como prática refletida da liberdade e como conseqüência do cuida-

do de si, emerge como um parâmetro de subjetivação para o empreendimento de 

viabilização de narrativas alternativas, constituintes e constituídas por um sentido 

de governamentalidade em relação a si, para além do direito e do sujeito de direito 

universais. 

A partir da governamentalidade o filósofo indica o conjunto de práticas pelas quais 

é possível constituir, definir, organizar, instrumentalizar as estratégias que os indi-

víduos, em sua liberdade, podem ter uns em relação aos outros. Percebe-se, nesta 

perspectiva, que são os indivíduos livres que tentam controlar, determinar, delimitar 

a liberdade dos outros e, para fazê-lo, dispõem de certos instrumentos de governo. 

A governamentalidade, nesta perspectiva, se fundamenta na liberdade, na relação 

de si consigo mesmo e na relação com o outro. Encontra-se, nesta noção, a própria 

matéria da ética. Assim as relações estratégicas de poder incutidas nas tecnologias 

de subjetivação podem indicar a minimização das suas potencialidades excluden-

tes: as estratégias entre liberdades podem, consistentemente, se consolidar como 

processos éticos de subjetivação, ou seja, como atitudes afirmativas de narrativas 

alternativas historicamente silenciadas, em detrimento da possibilidade de uma 

sociedade de normalização, permeada de subjetividades aprioristicamente consti-

tuídas que, por isso mesmo, se mostram incapazes de resistir à ordem previamente 

elaborada do discurso e das coisas.
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1. INTRODUÇÃO

Quando a psicanálise é convocada a ocupar novos contextos institucionais e a dar 

respostas para uma questão social tão grave como a do abuso sexual infantil, ela 

sofre tensões que podem fazer o analista afastar-se daquilo que justamente marca a 

especificidade de seu trabalho:a escuta do inconsciente.

A descoberta de um caso de abuso sexual provoca reações fortes não só na família 

da criança, mas também nos profissionais que atendem o caso. Na grande maioria 

das vezes, no início do tratamento, a família de tal modo credita aos fatos relativos 

ao abuso a total responsabilidade pelo estado emocional da criança que, durante as 

entrevistas iniciais, só é possível falar sobre esse ponto, como se nada que houves-

se ocorrido anteriormente tivesse tido qualquer importância na história da criança. 

Assim, é habitual que, mesmo oferecendo um número maior de entrevistas iniciais, o 

psicólogo não consiga  fazer uma anamnese detalhada.  Mas esse entreve pode dever-

se a uma possibilidade oposta, que é a de a família, sob o impacto desses aconteci-

mentos, querer proteger o suposto abusador e convoca, como mecanismo de defesa a 

“recusa”, negando-se a aceitar os fatos e o relato da criança ou do adolescente. Essa 

situação é comum, por exemplo, nos casos em que esses menores são criados pelas 

avós e o acusado é um dos filhos dela. Não querendo aceitar qualquer possibilidade 

de que a acusação seja verdadeira, a mãe/avó não mais se manifesta, pois, afinal, 

não sabe o que será sigiloso e o que poderá chegar aos ouvidos da promotoria ou dos 

juízes.  O silêncio profundo poderá ser um forte indício da vivência de culpabilidade 

daquele que sente estar depondo. Além disso, é possível que provoque no psicólogo 

um grau de angústia que pode levá-lo a querer sair da cena o mais rápido possível.

De outro lado, o das sessões iniciais com a criança ou adolescente, o psicólogo po-

derá se deparar novamente com a “recusa”, convocada também para tentar manter 

afastadas as experiências traumáticas e os sentimentos associados a elas. Acontece 

que a manutenção dessa defesa acaba por provocar uma alteração séria na constitui-

ção psíquica, pois preserva a relação convencional com a realidade às custas de uma 

profunda cisão do psiquismo, de características diferentes daquelas do recalcamen-

to. Com base nessas premissas, um caso de abuso sexual costuma não corresponder 

às expectativas habitualmente contempladas num psicodiagnóstico infantil, que 

tem em vista conhecer o histórico das manifestações sintomáticas, o envolvimento 
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emocional dos pais antes e depois da concepção daquele filho, entender como ocor-

reu o processo de engajamento afetivo entre a mãe e o filho nos primeiros meses de 

vida, ficar a par da história do desenvolvimento libidinal... Nos casos ora destacados, 

é possível contar com esses importantes dados. E se nas sessões ludodiagnósticas 

costumeiramente se obtêm das crianças, como dizia Arminda Aberastury desde 1962 

em seus estudos sobre a “Hora de jogo diagnóstica”, suas “fantasias inconscientes 

de enfermidade” (os fatos e os afetos que a levaram a precisar de um psicólogo) e 

as suas “fantasias inconsciente de cura” (se têm ou não demanda de análise e se 

acreditam que aquela pessoa adulta poderá ajudá-las), aqui também esses objetivos 

estarão obstaculizados. Nos adultos não há mais como confiar; afinal, essas crian-

ças estão emaranhadas numa trama de pactos perversos, que embolam realidade e 

fantasia com nós difíceis de ser desfeitos. E muitos meses serão necessários para 

desemaranhar cada um desses fios e entender a dimensão de realidade e de fantasia 

que sustentam. 

2. ARGUMENTAÇÃO TEÓRICA

2.1. Depoimento sem dano

É principalmente por essa dificuldade em estabelecer os limites entre fantasia e re-

alidade que não podemos acreditar que o “Depoimento sem dano” possa ser o ins-

trumento que garantirá a possibilidade de que a justiça seja feita e os abusadores 

incriminados. Esse projeto da 2ª. Vara da Infância e da Juventude de Porto Alegre, 

idealizado e coordenado pelo Juiz José Antônio Daltoé Cezar prevê, uma alteração na 

forma como o depoimento de crianças e adolescentes que estão sob suspeita de vio-

lência sexual possa ser feito ao longo do processo criminal. A proposta é de adequar 

o sistema de escuta judicial, de modo que as vítimas desses crimes não mais precisem 

repetir o relato do que lhes ocorreu inúmeras vezes, em diferentes lugares, como no 

Conselho Tutelar, na delegacia, no Instituto Médico Legal, no Ministério Público, até 

chegar ao depoimento em juízo. Nesse sentido, o “Depoimento Sem Dano” trabalha 

de forma a articular a Polícia, o Ministério Público, a Defensoria Pública e o Poder 

Judiciário com um serviço técnico especializado, capaz de fazer a oitiva da criança 

ou do adolescente em um espaço especialmente planejado para o momento do de-

poimento: uma sala projetada para ser mais acolhedora do que o habitual e prepara-

da para que a sessão possa ser toda gravada. A gravação tem valor judicial e, dessa 

forma, não será mais necessária outra participação da vítima durante o processo, a 

não ser em uma ocasião especial. Nessa sala ficam apenas o próprio depoente e um 

funcionário capacitado para entrevistar crianças e adolescentes, normalmente um 

psicólogo ou um assistente social, evitando-se, assim, o contato direto entre a vítima 

e o acusado. Em outra sala, de audiência, ficam o juiz, o promotor, os advogados e 

as partes, incluindo o acusado, que acompanham o depoimento em tempo real por 

meio de uma televisão e podem participar fazendo perguntas diretamente ao juiz, 

que, por sua vez, pode passá-las através de um fone de ouvido ao técnico que está 

acompanhando o depoente. 

O psicólogo ou o assistente social que colhe o depoimento deve informar sobre a 

existência da câmera e deve transmitir à criança ou adolescente as perguntas fei-

tas pelo juiz de um modo que possam entender. Como especialista, esse técnico tem 

autonomia e deve preservar psíquica e emocionalmente o depoente Seu trabalho é 

esclarecer se os fatos investigados pela justiça ocorreram ou não, cabendo ao juiz 

decidir se o acusado de tê-los praticado é reprovável ao olhar da lei.

A proposta desse método de entrevista cognitiva teve origem no Reino Unido e, ao 

contrário do laudo psicológico, gera a produção antecipada de prova, antes mesmo 

do ajuizamento da ação. No livro Depoimento sem dano, uma alternativa para inqui-

rir crianças e adolescentes nos processos judiciais (2007), o juiz José Antônio Daltoé 

Cezar apresenta a proposta que foi inspirada pelo livro de Veleda Dobke: Abuso sexu-

al: A inquirição das crianças, uma abordagem interdisciplinar (2001).

Apesar de essa prática ter aumentado o índice de responsabilização dos agresso-

res de 3% para 59% desde que foi implementada, em 2004, no Rio Grande do Sul, a 

sua aceitação tem gerado inúmeras controvérsias e provocado debates públicos no 

Conselho Federal de Psicologia. As alegações críticas dos psicólogos giram em torno 

de questões acerca do posicionamento ético do profissional que atua como técni-

co responsável pela coleta do depoimento. Consideram esse método uma entrevista 

investigativa e não uma avaliação psicológica e, nesse sentido, questionam se esse 

psicólogo estaria colhendo um depoimento, fazendo uma inquirição ou conduzindo 

uma oitiva. Em qualquer dessas opções, ele estaria atuando como uma espécie de re-
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petidor do juiz e, segundo o Código de Ética Profissional, os psicólogos não estariam 

aptos a realizar inquirições, uma vez que essa atividade não está prevista em sua 

formação. A inquirição de testemunhas é uma habilidade própria do profissional do 

Direito, que tem plenas condições de realizá-la de um modo cuidadoso e respeitável. 

(ALVES; SARAIVA, 2007)

É possível concordar com esses argumentos, embora uma entrevista ainda possa sus-

citar questões de outra ordem. Conforme aqui se disse, no caso de crianças de idade 

inferior a dez anos, não há como reconhecer, em algumas poucas sessões, os limites 

entre realidade e fantasia. Acresce que o preparo técnico dos psicólogos judiciais 

para compreender o discurso simbólico das crianças pode gerar questionamentos se 

se levar em conta a informação consabida de que o treinamento da capacidade de 

escuta de um terapeuta infantil costuma levar de cinco a dez anos. Além disso, não 

há garantia de que o laudo dos psicólogos judiciais seja soberano, e não sobrepujado 

pelas impressões que a filmagem e a gravação poderiam produzir nos assistentes da 

sala de audiência.

Essas questões não deixam de ser relevantes para o debate, uma vez que o assunto é 

novo, tem literatura restrita e implicaria a necessidade de que as universidades assu-

missem mais essa tarefa: a de preparar os graduandos em psicologia para essa espe-

cialidade, pois são justamente os recém-formados aqueles que, habitualmente, têm 

mais possibilidades de aprovação nos concursos públicos para psicólogos judiciais.

Esse assunto foi aqui introduzido para que se veja quanto a problemática do abuso 

sexual infantil e a proteção que o ECA pretende dar às crianças ao estabelecer, em 

seu artigo 245, a obrigatoriedade de notificação, pelos profissionais da saúde, de 

qualquer violência sexual (ainda que seja apenas uma suspeita) coloca o psicana-

lista diante de uma antiga questão clínica para Freud: trata-se de fantasia ou de 

realidade? 

É essencial destacar que, aqui, não se nega a obrigatoriedade da denúncia, uma 

vez que o psicanalista deve respeitar a lei como o fazem os demais profissionais que 

compõem a rede de proteção às crianças vítimas de abuso sexual: o que se pretende 

sublinhar é o grau de dificuldade para se obter a certeza de uma verdade. Também 

preocupa a situação na qual, se ficar obcecado em descobrir o caráter de fantasia ou 

de realidade de um evento traumático, o analista poderá acabar criando uma dicoto-

mia que inexiste dentro do próprio escopo teórico psicanalítico.

Sem dúvida, esse é um campo minado para os psicanalistas de hoje tanto quanto o 

era para Freud no final do século XIX, quando propôs a teoria da sedução. Myriam 

Uchitel (2004) aponta-nos uma saída para essa controvérsia, ao nos lembrar que a 

indistinção feita pelo inconsciente entre realidade e fantasia realça a importância do 

papel da fantasia, sem diminuir o impacto da realidade. 

Ora, em uma análise, o que compete ao analista é atuar sobre as significações do 

sujeito, assim como buscar apreender as fantasias por trás das produções do incons-

ciente. Caso contrário, ele corre o risco de se ver repetindo algo que aconteceu no 

início do desenvolvimento da técnica psicanalítica, quando Freud insistia em querer 

datar o trauma, ou, ainda, o de reeditar a postura que a família teve quando precisou 

certificar-se dos fatos antes de fazer a denúncia. Por essas razões, cabe ao analista ir 

além – ou aquém – do discurso familiar e criar condições de escuta que permitam que 

a análise transcorra em seu verdadeiro campo clínico, o do a posteriori, onde realida-

de e fantasia se determinam mutuamente. Dessa forma, ele pode deixar a tarefa, não 

menos importante, de checar a realidade factual para outros profissionais da rede de 

proteção às crianças vítimas de abuso, gabaritados para essa finalidade. 

2.2. O conceito de aposteriori

O evento que a família apresenta no início do tratamento como a fonte dos sinto-

mas da criança não pode, conforme se viu, ser tomado pelo analista como a causa 

exclusiva do trauma psíquico. Para evitar que se incorra nesse erro e que a questão 

seja recolocada em seu verdadeiro campo clínico, um conceito psicanalítico, o de a 

posteriori, aumenta consideravelmente a amplitude da compreensão do traumatis-

mo psíquico. Ele descreve como um processo de reorganização ou reinscrição dos 

acontecimentos traumáticos, num contexto histórico e subjetivo posterior, poderá 

produzir novas significações. (ROUDINESCO; PLON, 1999)

A proposição de uma significação a posteriori representou um grande avanço na teo-

ria freudiana do trauma e abriu caminho para a noção de realidade psíquica. Isso foi 
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possível a partir do conceito de traumatismo sexual precoce e na medida em que este 

implicava um encadeamento de dois momentos psíquicos. No primeiro, uma cena 

vinda de fora produz um impacto emocional na criança que ainda não compreende 

seu sentido, ao contrário do adulto perverso. No segundo momento, o do a poste-

riori, com a proximidade da puberdade e sua prontidão à sexualidade, um incidente 

qualquer pode entrar espontaneamente em associação com o traço mnésico deixado 

pela primeira cena e assim dar início a um processo patológico de defesa (O caso 

Emma é o exemplo paradigmático dessa situação. FREUD, 1859: 406-11). Quando a 

primeira cena é ressignificada como sexual a partir de impressões psíquicas recentes, 

haverá um fluxo de excitação que transbordará as defesas do ego, e é por isso que se 

diz que o caráter traumático denuncia o fracasso dos mecanismos de defesa. 

3.  CONCLUSÕES: O QUE SE QUER OUVIR 
ALÉM DO DISCURSO FAMILIAR OU 
OS MODOS DE RESOLUÇÃO DO 
TRAUMÁTICO

Se, até o presente momento, falou-se daquilo que deve ser evitado durante um pro-

cesso psicodiagnóstico, ou seja, o aprisionamento à realidade factual, cabe agora, 

enunciar o que se deve buscar, uma vez que o analista trabalha com dados nem sem-

pre suficientes para a montagem de uma anamnese. É assim que, partindo da acei-

tação provisória de que a criança foi submetida a um excesso de estimulação a que 

seu aparelho psíquico não tinha como responder, vai-se buscar elementos que pos-

sam ajudar a vislumbrar as possibilidades do sistema simbólico daquela criança, de 

modo a dar formas representacionais aos efeitos da vivência. Para tanto, é bom lem-

brar que os acontecimentos não existem isoladamente: ao contrário, estão inseridos 

numa trama relacional complexa, em que a postura da mãe tem um papel relevante a 

favor da recusa ou da aceitação simbolizante, e a observação atenta de seu discurso, 

ao longo do processo psicodiagnóstico, será de grande valia no estabelecimento do 

sentido de um desses vetores. 

Antes que se possa avaliar e dimensionar o rombo, o dano psíquico provocado pelo 

abuso sexual, é necessário levar em conta o ponto de organização simbólica em que 

se encontrava o aparelho psíquico da criança, ou seja, deve-se investigar se o ego 

estava constituído e as diversas instâncias e subsistemas no interior do aparelho 

psíquico diferenciados, se os sistemas de significação que referenciam os limites do 

sujeito estavam prontos. Geralmente vislumbram-se na clínica algumas possibilida-

des apresentadas pela literatura:

− A incidência inesperada e maciça da realidade relativa ao abuso fez explodir aquilo 
que já estava construído, desarticulando-se os modos usuais de funcionamento psí-
quico, o que compromete, diretamente, a relação do sujeito consigo mesmo e com 
a realidade que o circunda. Se a impossibilidade de simbolizar impregna o sujeito, 
tem-se a presença de fenômenos de desubjetivação próprios da psicose. 

− Nas situações de abuso crônico, o sujeito perde a capacidade de experimentar-se 
como agente de suas próprias ações e sentimentos, o que provoca fortes sensações de 
desvalimento, vivências de um terror sem nome e percepção de que os recursos dispo-
níveis não serão suficientes para proteger o psiquismo do desabamento. As tentati-
vas de suicídio podem ser uma forma paradoxal de garantir a idéia de serem agentes 
e protagonistas de suas próprias vidas.

− Pode acontecer de a criança não conseguir evacuar o excesso de estímulos a que 
foi submetida e que precisaria ser “ligado” para que não se produzisse uma ruptu-
ra da estrutura e uma desorganização psíquica. O efeito seria o fechamento dessas 
vivências em uma espécie de cápsula destinada a imobilizar esses elementos, que, 
por sua quantidade e intensidade, seriam devastadores para a superfície psíquica. 
A situação traumática ficaria segregada do restante da personalidade, e o efeito da 
recusa e de seu fracasso – o retorno do recusado – ocasionaria alterações de caráter, 
passagens ao ato e somatizações. 

− Em outros sujeitos, põe-se em marcha a tentativa de evacuação para evitar os pro-
cessos de desestruturação – processo que parece corresponder ao modelo das neuro-
ses traumáticas (em que o surgimento de sintomas neuróticos deve-se a um aconte-
cimento intenso e localizado externamente).O retorno das imagens, a compulsiva 
reaparição do vivido trazem como resposta às situações traumáticas a identificação 
com o agressor e a transformação da passividade em atividade. 

A construção, pelo sujeito, de uma teorização fantasmática pode ser considerada 

uma resposta fundamental ao traumático, aliás, a melhor das possibilidades aqui 

elencadas, pois as fantasias relatadas pelas crianças seriam uma resposta construída 

a posteriori para atenuar o efeito traumático, permitindo que o analisando possa re-

escrever sua história ao longo da análise na medida em que suas fantasias expressam 

tentativas de modificação do sentido e da intensidade dos traumas, relativizando 

seus pontos de impacto e as imagos neles implicadas. (Fuks, 2000)
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Pode acontecer de as famílias justificarem a necessidade do tratamento a partir de 

uma espécie de diagnóstico intuitivo de neurose traumática, assim como há casos 

em que o candidato a paciente, encaminhado por outro serviço de assistência, venha 

com a rubrica mais atual de “transtorno de estresse pós-traumático”. Contudo, é im-

portante destacar que a expressão “abuso sexual infantil” abriga fenômenos muito 

diferentes entre si e que essa heterogeneidade não deve deixar de ser considerada 

com atenção pelo analista, pois seu interesse maior deve residir na singularidade com 

que cada paciente enfrenta seu trauma com os recursos simbólicos de que dispõe.

Para concluir, gostaríamos de deixar claro que no psicodiagnóstico infantil procu-

ramos sempre investigar se o envolvimento transferencial dos pais conseguirá sus-

tentar a transferência da criança, mas que nesses casos sequer buscaremos esse in-

dicador, pois sabemos de antemão que tanto a criança, quanto o psicólogo, entrarão 

no processo analítico sem garantia alguma! Não dá para assegurar que os pais não 

irão interromper o atendimento de acordo com as alterações processuais, ou então 

por interpretarem algum olhar nosso como expressão de um movimento de censura 

ou reprovação às suas condutas passadas. Levaremos as diversas transferências que 

irão habitar o setting analítico com a sensação de estarmos pisando em ovos, pois a 

qualquer momento os vínculos podem se romper! É um trabalho em que o analista 

terá de contar com um grande investimento pessoal, uma verdadeira aposta nos efei-

tos curativos de uma análise realizada durante a infância, numa época em que ainda 

é possível alterar os efeitos das sobreposições de diversas configurações psíquicas. 

Caso resolva bancar essa aposta, o psicanalista terá oportunidade de acompanhar 

nesses processos analíticos a elaboração, com o recurso da fantasia, desse real que 

invadiu e perturbou a vida da criança, ou seja, observará como se deu, a partir das 

fantasias pré-existentes, o encontro com o real. Mais ainda, o psicanalista poderá 

ter o privilégio de presenciar a maneira como a nova historização que se consegue 

na análise muda o sentido e a intensidade dos traumas, podendo relativizá-los, in-

tercambiar seus pontos de impacto e as figuras implicadas neles. E por acreditar na 

possibilidade dessa reconstrução psíquica permanente, por meio do trabalho de de-

ciframento, interpretação e re-historização é que o analista chegará à conclusão de 

que o investimento valeu a pena. Afinal, como disse Fernando Pessoa, “Quem quer 

passar além do Bojador, tem que passar além da dor”.
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1. INTRODUÇÃO

O presente artigo, ao utilizar a concepção Foucaultiana de biopolítica, procura des-

vendar como é o tratamento dispendido aos homossexuais masculinos nas socieda-

des contemporâneas que têm como marco estruturante as relações de mercado e de 

consumo.

O regime biopolítico tem como um de seus principais meios de atuação a regulamen-

tação das relações sociais. Dentre as mais variadas regulamentações, também há a 

regulamentação da atividade sexual, pois se percebeu que a taxa de reprodução/

procriação gera efeitos para além da esfera individual, trazendo consequências a 

toda sociedade.  

Neste processo elegeu-se como padrão de normalização a heterossexualidade deri-

vando daí uma série de processos de controle, sendo considerado todo aquele que 

não se adeque a este dispositivo como anormal e prejudicial à sociedade. 

O presente trabalho visa apresentar a forma com que a sociedade, por meio de va-

riadas tecnologias de poder vai tratar o homossexual em seu seio. Serão utilizados 

como marco teórico neste artigo os escritos que o filósofo francês Michel Foucault 

dedicou a biopolítica e à sexualidade. 

2.  FOUCAULT E A CONCEPÇÃO 
BIOPOLÍTICA DA SOCIEDADE

Para uma plena compreensão do objeto ao qual este artigo propõe estudar, é neces-

sário que façamos uma breve abordagem sobre o que é biopolítica e como ocorre o 

seu funcionamento.

Através de seus estudos, Michel Foucault demonstra que um dos fenômenos primor-

diais que ocorreu em meados do século dezoito e no século dezenove foi a mudança 

na concepção do poder ao qual o soberano detinha sobre os homens na sociedade, 

visto que seu elemento biológico tornou-se a partir daí, domínio do Estado.



316 317

Esclarece o mesmo autor que até a segunda metade do século XVIII, os soberanos 

tinham como característica principal exercer o seu poder na forma do binômio di-

reito de vida/ direito de morte, ou seja, tinham a prerrogativa de decidir de acordo 

com seu arbítrio, quem deveria morrer ou viver. Não é isto que vai prevalecer após as 

transformações históricas e sociais que o direito político será submetido. Neste novo 

momento, o homem não será mais visto como um ser singular somente, ao qual é 

submetido a um regime meramente disciplinar disposto pelo soberano, mas também 

percebido em sua coletividade que é ajustada por processos de conjunto que são pró-

prios da vida como por exemplo, o nascimento, a reprodução, a doença, etc.

Em outras palavras, o que ocorre na segunda metade do século XVIII é o surgimento 

de uma preocupação em criar mecanismos de regulamentação da vida social de for-

ma a tratar a população como um organismo, que precisa de uma serie de cuidados 

para permanecer vivo e produtivo. Para melhor entendimento exponho as palavras 

de Michel Foucault:

Não se trata absolutamente de ficar ligado a um corpo individual, como faz a discipli-
na. Não se trata, por conseguinte, em absoluto, de considerar o indivíduo no nível do 
detalhe, mas, pelo contrario, mediante mecanismos globais de agir de tais maneiras 
que se obtenham estados globais de equilíbrio, de regularidade; em resumo, de levar 
em conta a vida, os processos biológicos do homem-espécie e de assegurar sobre eles 
não uma disciplina, mas uma regulamentação (FOUCAULT,1999:294)

Assim, podemos didaticamente associar a biopolítica ao termo regulamentação, no 

sentido de que o soberano começa a se preocupar com o bem estar da população, 

criando estratégias para controlar e regrar um padrão de vida que considera apto a 

manutenção da própria sociedade. Convém ressaltar  que o poder disciplinar, típi-

co dos soberanos anteriores à segunda metade do século XVIII, continuou a existir. 

Em outras palavras o poder disciplinar existe concomitantemente com o poder re-

gulamentar, constituindo tecnologias de poder que se articulam entre si no regime 

biopolitico. 

Mas por quê houve esta mudança? Foucault (1999), em seu texto “Em defesa da so-

ciedade” explica que isto se sucedeu na medida em que o poder soberano, nos mol-

des clássicos, não conseguiu reger a enorme complexidade que a sociedade tinha se 

transformado, principalmente por ocasião da explosão demográfica e do crescente 

fenômeno da industrialização. Por óbvio, as sociedades anteriores ao fenômeno da 

biopolitização também eram complexas, mas não tanto, visto que o poder disciplinar 

era suficiente para subordinar a população aos interesses do soberano. Sobre este 

ponto, Foucault expõe esta idéia de forma bem clara: 

[...] de modo que da velha mecânica do poder de soberania escapavam muitas coi-
sas, tanto por baixo, como por cima, no nível do detalhe e no nível da massa. Foi 
para recuperar o detalhe que se deu uma primeira acomodação: acomodação dos 
mecanismos de poder sobre o corpo individual, com vigilância e treinamento – isso 
foi a disciplina. É claro, que esta foi a acomodação mais fácil, mais cômoda de reali-
zar. É por isso que ela se realizou mais cedo – já no século XVII, início do século  XVIII 
– em nível local em formas intuitivas, empíricas, fracionadas e no âmbito ilimitado 
de instituições como a escola, o quartel, a oficina, etc. E depois, vocês têm em segui-
da, no final do século XVIII uma segunda acomodação, sobre os fenômenos globais, 
sobre os fenômenos de população, com os processos biológicos ou bio-sociológicos 
das massas humanas. A acomodação muito mais difícil, pois, é claro, ela implicava 
órgãos complexos de coordenação e de centralização. (FOUCAULT,1999:295)

Feitos estes breves comentários acerca do funcionamento do biopoder, passemos a 

analisar como ocorre o seu exercício de regulação e controle sobre a sexualidade. 

3.  BIOPOLÍTICA, RACISMO E 
HETERONORMATIVIDADE

Como forma do biopoder justificar a ordem de matar ou expor à morte estrangeiros 

ou mesmo seus próprios cidadãos, quando prejudiciais ao bem-estar do organismo 

social, incorporou-se às práticas biopoliticas o que Foucault chama de Racismo. 

Compreende-se como Racismo o meio como o biopoder adquire legitimidade para 

decidir sobre quem deve morrer ou viver. Assim, o Racismo teria por finalidade duas 

funções: a primeira seria distinguir os seres humanos através de raças, de forma a 

hierarquizá-las. Isto geraria dentre a população grupos estanques. Desta forma, se-

ria a primeira função do racismo, “fragmentar, fazer cesuras no interior desse contí-

nuo biológico a que se dirige o biopoder” (FOUCAULT, 1999:305). 

Há também a segunda função do Racismo que consiste em elevar o outro a um sta-

tus de inimigo em potencial, onde a sua vida depende da morte de outrem. Numa 
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esfera macro, equivaleria dizermos que “quanto mais espécies inferiores tenderem a 

desaparecer, quanto mais indivíduos anormais forem eliminados, menos degenera-

dos haverá em relação à espécie, mais eu – não enquanto indivíduo, mas enquanto 

espécie – viverei, mais forte serei, mais vigoroso serei, mais poderei proliferar” (FOU-

CAULT, 1999:305).

Assim, a vida do outro quando interrompida gera benefícios para a minha própria 

vida e de minha raça, tendo em vista que se tornará cada vez mais sadia e pura. Aqui, 

a hostilidade não é econômica ou política, mas biológica. Portanto, no sistema de 

biopoder, a morte se torna legítima na medida em que a sua consumação traz a eli-

minação do perigo e fortalecimento de uma espécie ou raça. 

A forma como o biopoder ceifa o direito de viver daqueles grupos tidos como não in-

teressantes, não ocorre somente por meio do “assassinato direto”, como ocorreu nos 

campos de concentração dos países nazi-facistas.  Há também meios indiretos de se 

alcançar este objetivo. Ocorre por exemplo, quando se coloca seus próprios cidadãos 

para lutar em uma guerra, fazendo com que sejam mortos aos milhões, ou quando 

expõem determinados grupos sociais às doenças ou à criminalidade, por falta de 

políticas públicas adequadas. 

Submetidas às técnicas racistas também estão as questões ligadas a sexualidade.  A 

sua regulação ocorre por meio do que denominamos de dispositivo de gênero, que 

estão situados em um contexto em que se privilegia tecnologias de subjetivação he-

teronormalistas, constituindo-se instrumentos de governo das relações de poder. 

Com maestria Giorgio Agamben explica o que é dispositivo e como ocorre a sua rela-

ção com a sociedade:

[...] chamarei literalmente de dispositivo qualquer coisa que tenha de algum modo a 
capacidade de capturar, orientar, determinar, interceptar, modelar, controlar e asse-
gurar os gestos, as condutas, as opiniões e os discursos dos seres viventes (AGAMBEN, 
2009, Pg. 40) 

Desta forma, o dispositivo de gênero exerceria a função de agenciar as mais diversas 

disposições sexuais estabelecendo uma hierarquia onde no ápice estaria a heteros-

sexualidade. Em outras palavras, o dispositivo de gênero transformaria a polisse-

xualidade encontrada na biologia numa ética sexual, onde a referência do normal 

estaria nos padrões heteronormalistas. 

Não por acaso no século XIX, a ciência passa a fomentar a construção de saberes sobre 

o sexo humano. A ciência começa a estudar o sexo do homem, da mulher, da criança, 

do adulto, dos normais e anormais. Conseqüentemente surge o que Foucault chama 

de Scientia sexualis, que tinha como objeto desvendar uma verdade sobre o sexo. 

Nesta época houve uma extrema valorização médica da sexualidade que construiu 

uma disciplina sexual onde o corpo que não seguisse tais preceitos estaria indisci-

plinado perante a medicina e sofreria dois tipos de consequências: a primeira con-

seqüência recairia sobre o corpo que é imediatamente punido por todas as doenças 

individuais que o devasso atrai sobre si. Enquadraria-se aqui o homossexualismo, 

que tido como uma patologia do instinto sexual deixaria o seu adepto exposto às 

mais variadas doenças venéreas. 

Desta forma, a sexualidade humana seria gerida da maneira como o Estado acre-

ditasse ser útil à sua manutenção.  Pela Scientia sexualis, o ocidente impôs a 

heteronormalidade. 

Haveria reflexos também na esfera populacional, uma vez que o “devasso sexual” 

tem uma hereditariedade, uma descendência que, ela também, vai ser perturbada e 

isso perpassa a várias gerações. Isso é o que será chamado de teoria da degeneres-

cência. Esta teoria repercutiu significativamente sobre a posição do saber das rela-

ções homossexuais. “O sujeito que anteriormente era tido como pecador ou crimino-

so passou a ser tratado como um indivíduo degenerado. A sua mera existência era 

fator de preocupação para a ciência”. (TREVISAN, 2000, Pg. 177).

O sujeito além de anormal passa a ser um inimigo social. Portanto, o discurso cien-

tífico, ao hierarquizar as sexualidades, colocou a heterossexualidade como a única 

sexualidade possível e verdadeira designando os demais tipos de relações como uma 

doença degenerativa da sociedade. 

Frise-se que a opressão aos homossexuais não se unifica na figura do Estado, visto 

que os dispositivos de gênero condicionaram as práticas subjetivas de toda socie-



320 321

dade. Desta forma a própria população viria repudiar e tratar como anormal todos 

aqueles que tivessem em consonância com a prática homossexual.

A homossexualidade somente deixou de ser considerada doença em 1993, quando a 

Organização Mundial de Saúde tirou a prática sexual entre pessoas do mesmo sexo do 

catálogo internacional de doenças.

Com esta alteração, não utiliza-se mais o sufixo “ismo” visto que carrega consigo o 

preconceito histórico de quando a homossexualidade era considerada doença. “Para 

a medicina, a heterossexualidade quanto a homossexualidade são considerados es-

tágios da sexualidade humana” (PRETES; VIANNA, 2007:55).

Contudo, o fato da homossexualidade ter sido retirada do Catálogo Internacional de 

Doenças, não significa que as relações sexuais entre pessoas do mesmo sexo passa-

ram a ser aceitas.  Os discursos de meados do século XIX, que posicionam o homos-

sexual como um anormal ainda estão muito presentes na prática quotidiana. Ainda o 

homossexual é tratado como um inimigo social. 

Atualmente, ainda que posterior à ruptura científica do saber o qual atribuía ao ho-

mossexual o status de doença, as sociedades ocidentais ainda existem sobre a égide 

da heteronormalização, que trata como anormal todo aquele que não se enquadre 

aos valores heterossexuais. 

Neste contexto, o Direito tem sido utilizado como instrumento de disseminação des-

te entendimento. No caso do ordenamento jurídico brasileiro, que em um primeiro 

momento atuava de forma a punir aquele que era adepto do homossexualismo. Ago-

ra nega o respeito à sua identidade, sua liberdade e tratamento não discriminatório.  

Falta, por parte do Direito, reconhecimento destes enquanto sujeitos de direito. 

Temos também, uma espécie de violência tácita ou psicológica, que ocorre através de 

insulto público, que se materializa através da chacota e ridicularização, como ocorre 

na mídia, em que se expõe ao ridículo e tornam-se alvo de risos e humilhações os ho-

mossexuais. Estes discursos de verdade são propagados sem qualquer tipo de óbice, 

pois o Direito não impõe qualquer impedimento a estas ações simbólicas que estão 

nos discursos, nos símbolos e na cultura de um modo geral.“A falta de ação jurídica é 

um consentimento e uma cumplicidade com essa violência diuturna – uma evidência 

da degeneração da igualdade plena” (LOPES, 2005, Pg. 75).

Segundo o autor José Reinaldo de Lima Lopes, o contexto atual no qual os homos-

sexuais estão inseridos, os expõem a dois tipos de conseqüência: a primeira é a ex-

clusão de alguém de uma esfera de direitos, negando à pessoa a autonomia social e 

possibilidade de interação. A isto se atribui o nome de ostracismo social. 

Por sua vez, há a segunda conseqüência que é a negativa de valor a uma forma de 

ser ou de viver, e é ela que está por trás das formas de tratamento degradantes e in-

sultuosas aos homossexuais, visto que fomenta o descaso e o desrespeito por jeitos 

individuais ou coletivos de viver. Isso gera ainda: 

Para os indivíduos, portanto, a experiência dessa desvalorização social traz consigo 
normalmente uma perda da auto-estima, da oportunidade de se enxergarem como 
seres vivos cujos traços e habilidades devem ser estimados. Portanto, a espécie de 
reconhecimento de que esse tipo de desrespeito priva a pessoa, é a aprovação social 
de uma forma de auto-realização que ele ou ela teve de descobrir, a despeito de todos 
os obstáculos, com encorajamento da solidariedade de grupo. Naturalmente cada 
um só pode relacionar essas duas espécies de degradação social consigo enquanto 
pessoa individual, já que os padrões estabelecidos e institucionalizados de auto-es-
tima foram historicamente individualizados, isto é, porque estes padrões se referem 
valorativamente às habilidades individuais antes que coletivas. Por isso, essa expe-
riência de desrespeito, como a de negativa de direitos, está ligado a um processo de 
mudança histórica (LOPES apud HONNETH, Pg. 134)

Os insultos homofóbicos estão muito presentes no quotidiano. Isto ocorre em cada 

palavra que pode ser ouvida por cada gay ou lésbica, até os insultos implícitos que 

ocorrem nas práticas sociais como, por exemplo, nas salas onde ocorre o casamento 

civil, onde é proibido o casamento de homossexuais. Inclui-se aqui até as práticas 

profissionais dos juristas que defendem esta vedação no Direito. 

4.  HOMOSSEXUALIDADE E A TÉCNICA 
DO “INCLUIR PARA EXCLUIR”: DO 
GUETO PARA O MERCADO

Aproximadamente nos últimos vinte anos, o biopoder e o mercado começaram a en-

xergar no homossexual um instrumento de fortalecimento e manutenção do orga-
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nismo social. Isto não quer dizer que há uma plena aceitação dos homossexuais, pelo 

contrário, a heterossexualidade ainda é vista como o padrão normal de sexualidade, 

e os que não a praticam, anormais. 

Contudo, o tratamento dado ao público homossexual mudou em partes. É possível 

vislumbrar mudanças que fazem o homossexual ter uma impressão de estar sendo 

incluído, quando na verdade o que importa ao biopoder é somente a sua capacidade 

de consumo. 

O poder de consumo é que vai transformar a postura da sociedade perante os homos-

sexuais. Eles começaram a ser enxergados como um nicho de mercado, que pelo seu 

alto poder de compra vai transformar a forma como serão percebidos e explorados 

nas relações mercadológicas. É possível perceber estas mudanças por meio do “mer-

cado GLS”, onde há prestações de serviços direcionados para este público.

Daniel Rezende Campos e Edson Roberto Bogas Garcia (2007), por meio de um estudo 

sobre o comportamento de consumo gay da cidade de Belo Horizonte, identificam o 

surgimento da percepção da população homossexual como um nicho de mercado na 

década de 1980, quando com o advento da AIDS, fora lhes imputados a responsabi-

lidade sobre ela.

Essa visibilidade que teve o público homossexual em virtude da AIDS, fomentou o 

surgimento de grupos de cunho político que visavam concretizar políticas que possi-

bilitassem a afirmação homossexual por meio da luta contra o preconceito, aquisição 

de direitos, políticas públicas afirmativas, etc.

Concomitantemente com o surgimento dos movimentos políticos de defesa dos ho-

mossexuais, começa-se a fazer estudos sobre o seu perfil de comportamento e padrão 

de consumo. Daí ocorre o “boom” do mercado GLS, que era chamado por alguns de 

“mercado dos sonhos” visto que o poder de compra era alto e até então não tinha sido 

explorado. E assim se forma a segmentação de mercado.

Descobre-se uma cultura de consumo homossexual, derivada da subcultura gay, que 

começa a ser massivamente explorada sejam por meio de produtos específicos, ser-

viços especializados, etc.

A exploração mercadológica dos homossexuais favoreceu o surgimento do que os an-

tropólogos chamam de “gueto homossexual”. Este “gueto” não deve ser compreen-

dido como aparece em países, como o caso dos EUA, onde funcionam como espaços 

físicos marcadamente segregados.

O “gueto” ao qual se refere este artigo deve ser entendido como “espaços urbanos 

públicos ou comerciais – parques, praças, calçadas, quarteirões, estacionamentos, 

bares, restaurantes, casas noturnas, saunas – onde as pessoas que compartilham 

uma vivência homossexual podem se encontrar” (SIMÕES; FRANÇA,2010:2).

Para aqueles que se identificavam com o “gueto homossexual”, ter espaços especia-

lizados de consumo é visto como um avanço no combate ao preconceito, para outros 

(principalmente militantes políticos), o “gueto gay” era algo muito aquém do que o 

homossexual almejava e precisava. Na opinião destes, o gueto contribuía para uma 

objetização do homossexual.

Da união de interesses entre movimentos políticos dos Homossexuais, mercado e po-

der público, constituiu-se a parada do orgulho GLBT, maior evento do ativismo atual 

e que ocorre nas principais cidades do mundo. Este acontecimento fora idealizado 

pela militância homossexual a fim de que ocorresse uma “visibilidade de massa” de 

forma a demonstrar uma possível convivência dentre as mais diversas identidades 

sexuais dentro de uma sociedade.

Atualmente, é possível vislumbrar que realmente ocorre esta visibilidade almejada 

pelos movimentos Homossexuais. Contudo, houve uma incorporação a este evento, 

da lógica de mercado que canalizou esta visibilidade aos seus interesses. Em outras 

palavras, a parada do orgulho, atualmente denominada de LGBTTT, somente é admi-

tida de forma pacífica em virtude dos lucros que é capaz de gerar.

A parada do orgulho LGBTTT do Estado de São Paulo, por exemplo, entrou no calen-

dário turístico da cidade, visto que é depois da Formula 1 o evento mais lucrativo 

da cidade. A última parada conseguiu auferir em um único fim de semana cerca de 



324 325

R$ 180 milhões, comemorado pela rede hoteleira, que registra ocupações recordes 

a cada ano, sendo que neste último, ocupou-se 86% das 46 mil vagas existentes. 

Foram para São Paulo cerca de 327.000 turistas, 5% deles estrangeiros. A edição do 

último ano pode ter gerado uma média de 13.500 empregos diretos e indiretos, e 

mobilizado 52 setores da economia.

O parágrafo anterior deixa bem evidente como tem atuado o biopoder perante a ho-

mossexualidade. Historicamente, em um primeiro momento eram tidos como ano-

malias biológicas que deveriam ser atacadas de forma ostensiva. Atualmente, a tec-

nologia de poder aperfeiçoou-se. Os homossexuais continuam a serem vistos com 

maus olhos. Contudo, a dominação agora se dá de forma sutil. Por que perseguir, 

quando se pode lucrar? 

Exemplo disso é o “the Day after” ao evento da Parada LGBTTT. Há relatos de que as 

mesmas empresas que estão presentes na parada, ou mesmo que fazem informes pu-

blicitários para este nicho de mercado, em seu cotidiano não têm a preocupação em 

manter uma postura de ver nos homossexuais, sujeitos de direitos. Acabam por dis-

seminar os discursos heterossexistas, reproduzindo o racismo detectado por Michel 

Foucault. Agir com preconceito para com seus funcionários que são homossexuais é 

um exemplo disto. 

A política do “incluir para excluir” instala-se exatamente neste ponto. Da mesma for-

ma que temos um evento como a parada do orgulho LGBTTT acontecendo com apoio 

do poder público e sociedade civil, por outro lado têm-se uma constante no que se 

refere a violência contra homossexuais. Vejamos um exemplo disto:

O roteiro “São Paulo à noite”, incluído na edição de 2004 da Revista Oficial da Parada 
do Orgulho GLBF de SP, recomendava que se “evite transitar pelas ruas desacompa-
nhado, principalmente na região central da cidade”; e, ainda, que “se possível, saia 
sempre em turmas, e prefira andar de carro ou de táxi, no período da noite (SIMÕES; 
FRANÇA, 2010:20).

Recomendações deste tipo constatam que a idéia de tolerância que se busca passar 

em relação a manifestações públicas da homossexualidade, ainda não se efetivou de 

forma plena. No caso deste folhetim, demonstra-se o conhecimento, pelos próprios 

militantes da causa homossexual, da violência a que estão expostos.

Tem tido muito espaço na mídia atualmente a prática de crimes contra homossexu-

ais, seja por injúrias ou violência física (agressões, homicídios, etc.). Há até mesmo 

grupos organizados de combate a homossexualidade como é o caso dos “skin-hea-

ds”. Ainda, temos as discriminações aos quais os homossexuais são submetidos em 

locais públicos, seja em serviços prestados a todos os grupos sociais ou então em 

espaços de lazer. 

É bem verdade que há leis em alguns estados do Brasil que buscam de forma tímida 

agregar direitos ao público homossexual ou combater a homofobia. Entretanto, a sua 

aplicação efetiva ainda encontra dificuldades. 

Outro ponto importante a ser abordado quando se estuda a relação entre Homosse-

xuais e consumo, é a estratificação social que há dentro do próprio mercado GLS. Por 

meio de uma análise antropológica do fenômeno do consumo, é possível verificar 

que ele simboliza um importante papel na construção de identidades dos sujeitos. 

Em outras palavras, seria o mesmo que admitir que “nós somos o que nós consumi-

mos e o que nós consumimos são uma extensão de nossas identidades (PEREIRA; 

AYROSA apud BELK, 1988).

Neste ponto é que surge a estratificação dentro do “mercado GLS”. O padrão e o poder 

de consumo será responsável por estabelecer uma forma classificatória de se identi-

ficar e construir igualdades e diferenças. A partir destas diferenças que se originam 

por meio de seus padrões de consumo é que ocorrerá a hierarquização dos sujeitos 

entre os homossexuais.

Neste contexto, salienta Bill Pereira e Eduardo A. T. Ayrosa (2009) que o corpo dos 

indivíduos terá um papel muito importante na localização e classificação do outro no 

meio homossexual. Segundo estes Autores, há um culto ao corpo jovem com mús-

culos sobressalentes e definidos, sendo que o trato que um indivíduo tem com o seu 

próprio corpo, vai demonstrar em qual grupo social gay ele pertence, o que vai defi-

nir qual será o seu tratamento perante os demais.
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Quando se fala do corpo dos indivíduos, também se encaixa o modo de se comportar 

e o jeito de se vestir. De acordo com os estudos destes autores, os gays demonstra-

ram serem muito controladores de seus corpos e dos alheios. Da mesma forma, dis-

criminam e excluem todos aqueles que estejam distantes deste estereótipo ou que 

tenham trejeitos ou comportamentos femininos. Um de seus entrevistados tem uma 

fala que representa muito bem o que aqui é descrito:

É que a cultura gay tem muito a ver com o universo masculino. Mas acho que no 
universo gay tudo é pouco mais exacerbado porque você tem que vencer não só pro-
fissionalmente, economicamente, mas visualmente... e ai o gay talvez ele acabe se 
tornando um pouco fantasioso em relação ao universo masculino porque tudo parece 
um pouco exagerado. Se ele não quer ter esse estigma da bicha afetada ou de femi-
nino aí ele se torna mais masculino e aí é quase um exagero também. (Cristiano, 35 
anos) (PEREIRA; AYROSA, 2009, p.13).

Esta fala exemplifica bem a estratificação dentro do ambiente gay e a sua forma pe-

culiar de construção do corpo e valorização da masculinidade de modo a rechaçar 

toda forma de feminilidade. Vejamos um outro exemplo:

É porque assim, eu acho que em geral as pessoas gostam muito da coisa do rótulo. 
Todo mundo tem que se enquadrar, tem que se rotular de alguma forma, então no 
meio gay já tem um rótulo, um grau de valores, onde o cara que é ativo, malhado e 
másculo é o mais valorizado (...)A bichinha esta no nível abaixo, então ela já sofre... 
é excluída no meio dela. Alberto (36 anos) (PEREIRA; AYROSA, 2009, p.13).

A fala dada por este entrevistado dá veracidade ao que Foucault (1999) percebeu 

em relação ao racismo como um instrumento essencial de manutenção do biopoder. 

Como pode ser percebido, o meio gay não é homogêneo, aliás, encontra-se permeado 

de preconceito. Isto é essencial à biopolítica, pois deste modo é possível haver uma 

exploração mercadológica deste público por diversos âmbitos e modos e evita-se que 

haja a criação de uma identidade coletiva, o que tornaria a população mais difícil de 

ser controlada. 

A valorização da masculinidade nos informa mais um dado muito importante. Aqui 

há a materialização do controle pelo biopoder por meio dos dispositivos de gênero 

anteriormente abordados. É perceptível como os padrões hereronormalistas estão 

presentes na vivência homossexual. Não há entre os homossexuais um entendimen-

to no sentido de se construir um “modo de vida gay”, mas uma busca de cada vez 

mais se aproximar dos padrões comportamentais do homem heterossexual.

Este processo encontra-se refletido no “mercado GLS”. Isadora Lins França (2007) 

identificou que grande parte do “mercado GLS” não identifica bissexuais, transexu-

ais e travestis como integrantes da comunidade para a qual oferecem seus serviços, 

enquanto o movimento político homossexual tem essas categorias como constituin-

tes do seu sujeito político e parte da “comunidade” à qual se dirige.

A mesma autora (2007) dá um exemplo bem significativo. Em 2004, travestis orga-

nizadas politicamente através da associação que organiza a Parada do Orgulho GLBT 

realizaram as Blitz Trans, ocasião em que percorreram espaços de consumo do circui-

to GLS, com base em uma lei paulista de combate a homofobia, de forma a protestar 

contra os estabelecimentos comerciais que sobretaxavam ou proibiam a entrada de 

travestis sob a justificativa de selecionar o público-cliente do local.

Em suma, no contexto atual de sociedade em que vivemos, extremamente pautada 

pelas práticas de consumo, aquelas adotadas pelo biopoder estão estritamente liga-

das à proteção e fortalecimento da economia. Segundo Lucas de Alvarenga Gontijo e 

Adalberto A. Batista Arcelo (2009) a prosperidade econômica é a meta de qualquer 

Estado biopolítico moderno.

Nos moldes desta tecnologia de poder, está o trato dado aos tidos como anormais, 

dentre eles os homossexuais. O biopoder, por meio do racismo, vai tratá-los con-

forme a sua possibilidade de consumo. Aqueles que possuem alto poder aquisitivo, 

serão parcialmente admitidos à medida que consomem. Por sua vez, aqueles que 

não têm alto poder aquisitivo são excluídos e marginalizados. “Os pobres [...] não 

são escravos, embora trabalhem somente para subsistir, não são cidadãos, não são 

emissores de opinião e nem fim de políticas públicas, ele são os invisíveis” (ARCELO; 

GONTIJO, 2009, p.15).

No caso específico dos Homossexuais, ao qual este artigo dedica analise, é perceptí-

vel que ainda que haja um tratamento melhor ao homossexual de acordo com o seu 

poder de compra, todos são excluídos. Ainda hoje existe o tratamento discriminató-

rio e preconceituoso dado aos homossexuais, visto que as tecnologias de normaliza-
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ção determinam como padrão ideal a heterossexualidade.

Por mais que hoje em dia temos normas jurídicas que outorgam alguns direitos a co-

munidade homossexual, estas têm efeito meramente simbólico, visto que não bus-

cam admitir e possibilitar real reconhecimento a tal grupo, mas somente arrefecer e 

estagnar qualquer movimento de transgressão do que esta posto. 

Em face da conjuntura desfavorável que circunda os homossexuais, busca-se inces-

santemente reconhecimento, de forma que a identidade de gênero não seja hierar-

quizante em função de um traço de identidade específica. Requer-se que todas as 

identidades sejam tratadas jurídica e politicamente como equivalentes.
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1. INTRODUÇÃO

No esforço por atingir o mesmo status científico que as ciências exatas e naturais, 

as ciências humanas e sociais procuraram, ao longo dos séculos XIX e XX, construir 

seus saberes com base na mesma matriz epistemológica que aquelas. No entanto, o 

excesso de rigor metodológico adotado por tais disciplinas fez com que o conheci-

mento produzido pelas mesmas fosse ou de pouca relevância ou de finalidade du-

vidosa. Isso porque as estatísticas e os dados quantitativos, desacompanhados de 

um juízo crítico-qualitativo, serviram, muitas vezes, apenas para ajudar na elabora-

ção de estratégias de governo ou para produzir conhecimentos que, não obstante a 

sua “perfeição” metodológica, pouco contribuíam para a construção de um sentido 

relevante.

Dessa forma, busca-se explorar, no presente artigo, a possibilidade oferecida por 

Carlo Ginzburg de as ciências humanas e sociais assumirem a fragilidade dos seus 

métodos, sem, contudo, perder em legitimidade enquanto formas de produção de 

discursos de verdade. Não obstante não poderem pautar-se em fórmulas ou leis na-

turais, a relevância e a verossimilhança do conteúdo produzido por essas ciências 

garantem seu lugar dentre as disciplinas acadêmicas dignas de ocuparem o Pantheon 

do conhecimento. 

2. A TESE DO PARADIGMA INDICIÁRIO

Em Sinais: Raízes de um paradigma indiciário, ensaio extraído do livro Mitos, em-

blemas, sinais: morfologia e história, de Carlo Ginzburg (1991), o autor defende a 

tese da emergência de um novo modelo epistemológico a partir do final do século 

XIX, sobre o qual um grupo específico de disciplinas (ou ciências) passou a erigir 

seus discursos. Segundo o autor, o ensaio, escrito entre as décadas de 1960 e 1980, 

encontra justificativa na tentativa de “sair dos incômodos da contraposição entre 

‘racionalismo’ e ‘irracionalismo’”.

Para iniciar a discussão acerca desse novo paradigma (i), Ginzburg conta a histó-

ria de um crítico de arte chamado Giovanni Morelli e do método que desenvolveu. 

Morelli produziu, entre os anos de 1874 e 1876, uma série de artigos sobre a pin-
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tura italiana, usando, para tanto, o pseudônimo de Ivan Lermolieff e a identidade 

de um estudioso russo. O método visava identificar, com grande precisão, obras de 

arte apócrifas aos seus verdadeiros autores, bem como distinguir uma cópia de seu 

original. Distanciando-se dos elementos explícitos de uma obra artística, Morelli 

afirmava que não se identificava uma obra autêntica e o seu autor pelas suas carac-

terísticas mais chamativas, uma vez que se poderia copiá-las facilmente. Eram os de-

talhes menos notáveis e considerados, até então, mais desprezíveis, que revelavam 

a verdadeira identidade de uma obra. Ginzburg explica que, para Morelli, era preciso 

não se basear, como normalmente se faz, em características mais vistosas, portanto 

mais facilmente imitáveis, dos quadros: os olhos erguidos para o céu dos persona-

gens de Perugino, o sorriso dos de Leonardo, e assim por diante. Pelo contrário, é ne-

cessário examinar os pormenores mais negligenciáveis e menos influenciados pelas 

características da escola a que o pintor pertencia: os lóbulos das orelhas, as unhas, 

as formas dos dedos das mãos e dos pés etc (GINZBURG. 1991, p. 144).

As grandes críticas que alvejavam a obra do italiano diziam que ele preocupava-se de-

mais com os pormenores, dando ínfima ou nenhuma importância ao valor estético da 

obra. No entanto, Ginzburg vê em Morelli um esforço que parte de uma problemática 

distinta daquela que preocupava a maioria de seus contemporâneos. Problemática 

essa que possui objetivos, na opinião do historiador italiano, até mais relevantes. 

3.  PRIMEIROS “INDÍCIOS” DO NOVO 
PARADIGMA

O método de Morelli é associado por Ginzburg a obras de dois autores mais ou menos 

do mesmo período, no campo da Literatura e da Psicanálise. Percebe-se, em primeiro 

lugar, que os tratados sobre arte do italiano possuíam o rigor de detalhes de uma 

investigação criminal (ii), o que abre uma ponte de comparação com o método in-

vestigativo de um famoso personagem da literatura britânica do final do século XIX: 

Sherlock Holmes. Criado por Arthur Conan Doyle, o sagaz detetive também se valia 

das minúcias no esforço para o encontro de uma verdade relevante, buscando des-

vendar um crime de grande repercussão na sociedade britânica. 

O texto menciona um trecho de uma das histórias de Doyle, na qual Sherlock é con-

sultado por uma senhora. Ela apresenta-lhe uma caixa, que havia chegado pelo cor-

reio, contendo um par de orelhas decepadas. Em uma ligeira, porém aguda e sagaz 

análise, Holmes chega à conclusão de que a vítima seria parente consanguíneo da 

senhora que lhe relatava o fato. Tal conclusão deu-se unicamente pela análise dos 

detalhes das orelhas da mesma em comparação com aquelas em que a senhora trazia 

na caixa. Sendo assim, a investigação criminal, representada pelo personagem de 

Doyle, faz uso de um saber similar àquele utilizado por Morelli, qual seja, o saber que 

deduz tramas ou sistemas complexos a partir de pequenos indícios.

Em segundo lugar, Ginzburg remete-se a um comentário de Edgar Wind (WIND, 1972, 

p. 62 apud GINZBURG, 1991, p. 146), segundo o qual a forma como Morelli descobre a 

autoria das obras que são objeto de sua análise, observando “onde o esforço pessoal 

é menos intenso”, assemelha-se intimamente à Psicologia moderna. Nesse prisma, 

Freud seria, na opinião do historiador italiano, o correlato, na psicanálise, do méto-

do indiciário de Morelli. 

E não apenas um correlato coincidente. Ginzburg chega a afirmar a importância de 

Morelli na história da Psicanálise, a partir de um texto inicialmente anônimo e que 

depois teve sua autoria assumida por Freud (apud GINZBURG, 1991, p. 147). Trata-se 

de um ensaio chamado Moisés de Michelangelo, escrito em fase anterior à fase psi-

canalítica freudiana e no qual o autor menciona sua leitura de Morelli, ressaltando 

que o método do médico italiano estava “estreitamente aparentado à técnica da psi-

canálise médica. Esta também tem por hábito penetrar em coisas concretas e ocultas 

através de elementos pouco notados ou desapercebidos, dos detritos ou ‘refugos’ da 

nossa observação” (FREUD, 1976, p.36-7 apud GINZBURG, 1991, p. 147).

A semelhança entre as estratégias de análise dos dois autores tratar-se-ia, então, de 

um fator documentado de influência direta e não de uma coincidência encontrada 

posteriormente à descoberta. Isso procede até mesmo porque, no mencionado texto 

de Freud (apud GINZBURG, 1991, p. 147), o mesmo afirma que “muito tempo antes 

que eu pudesse ouvir falar de psicanálise, vim a saber que um especialista de arte 

russo, Ivan Lermolieff, [...] havia provocado uma revolução nas galerias da Europa”.

Mas o que importa é a indagação de Ginzburg sobre o que a leitura de Morelli por 

Freud pôde representar no nascimento da Psicanálise. O italiano trazia à tona uma 
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forma diferente de conceber o indivíduo. Era a partir dos dados considerados tri-

viais, aspectos de menor importância, pormenores, que se conseguia enxergar a fa-

ceta do sujeito mais desprendida da cultura. No caso do artista, era no que fugia do 

seu controle, ou seja, naqueles elementos da pintura que ele não procurava adequar 

à estilística da escola ou da cultura artística em que estava inserido, que os traços 

puramente individuais apareciam. No descontrole das pinceladas que pintavam os 

elementos periféricos e “insignificantes” da tela é que se manifestava o inconsciente.

Chega-se, assim, à tentativa de solucionar o emaranhado que liga Freud, Sherlock 

Holmes e Morelli. Não obstante Freud ter sido também um admirador das aventuras 

de Sherlock, o que Ginzburg vê em comum entre os três é a relação com a Medicina. 

Freud, Morelli e Arthur Doyle haviam tido formação e atuado nessa área. A busca de 

pistas, ou indícios, assemelha-se ao esforço pela leitura dos sintomas de um paciente 

por um médico, que a faz em direção à conclusão de um diagnóstico. Em virtude dis-

so, o saber semiótico da Medicina torna-se, para Ginzburg, paradigmático em relação 

a todos esses saberes, razão pela qual o chamado paradigma indiciário pode também 

ser denominado paradigma semiótico.

Como já se afirmou, a construção de disciplinas no interior desse paradigma só se 

deu a partir do século XIX. A origem desse gênero de saber é, no entanto, muito 

mais antiga, remetendo a um método utilizado por caçadores nas sociedades mais 

primitivas. Nelas, sair à caça implicava mais do que uma luta brutal contra um animal 

qualquer. A prática da caça envolvia (e ainda envolve) uma investigação acerca do 

local onde se encontraria a própria caça. Assim, tufos de pelos em galhos de árvore, 

pegadas na lama, odores e aparência de excrementos indicavam, a um bom caçador, 

a localização do animal, se havia se alimentado e há quanto tempo, qual era a espécie 

e talvez o sexo. 

Mediante uma fábula antiga, na qual três irmãos encontram um homem que perdeu 

um camelo, Ginzburg (1991, p. 152) demonstra como o saber indiciário (ou, em refe-

rência ao saber de caça, saber venatório) é milenar. Pela análise de poucos indícios, 

em instantes os três irmãos descrevem o camelo em suas características mais pe-

culiares. Perguntados, então, se o haviam visto, negam, são acusados de subtraí-lo 

e submetidos a julgamento. Durante a inquirição, veem-se forçados a reconstituir 

o raciocínio por meio do qual alcançaram a tão precisa conclusão, a fim de provar 

serem inocentes. O fato é que o saber venatório funda-se na coleta e análise de da-

dos que são aparentemente insignificantes, e, por isso, o conhecimento dos irmãos 

acerca do camelo foi visto como suspeito. “Os três irmãos são evidentemente deposi-

tários de um saber de tipo venatório”.

4. O MÉTODO INDICIÁRIO

Há uma razão pela qual os três irmãos mencionados acima tiveram que reconstituir 

seu raciocínio. Tal como se reconstitui um crime durante uma investigação policial 

ou como se narra um passado para reconstituir sua ordem no tempo, o raciocínio 

utilizado no método do saber indiciário não é previamente definido, como uma fór-

mula para se achar o cume de uma parábola em um plano cartesiano. Esse raciocínio 

varia conforme o evento a que se propõe investigar. Portanto, o método utilizado, 

manifestamente intuitivo e que comporta ampla liberdade criativa, só pode ser qua-

lificado como adequado após produzir o resultado pretendido.

A falta de rigor é, assim, fundamental. Esse saber, quer se chame venatório, quer se 

chame indiciário ou semiótico, existe para tornar cognoscível algo que não é tangí-

vel. O passado da trajetória do camelo, os passos do autor do crime, o inconsciente 

ou o momento em que o autor pinta a sua tela não são acessíveis diretamente, pois 

encontram-se no passado ou em um nível de abstração no qual não se pode tocar. 

Na Medicina hipocrática, de origem na Grécia antiga, já se dizia que “apenas obser-

vando atentamente e registrando com extrema minúcia todos os sintomas [...], é 

possível elaborar ‘histórias precisas de cada doença: a doença é, em si, inatingível’” 

(GINZBURG, 1991, p.152). Tal característica implica na necessidade de um método 

menos rigoroso do que aquele adotado pelas ciências naturais e exatas, a que o autor 

define como pertencentes a um paradigma “galileano”. Esse modelo epistemológico, 

diferentemente daquele indiciário, privilegia o geral em detrimento do particular. 

Isso é possível porque cuida de objetos constatáveis, eventos que se repetem com 

certa regularidade na natureza e que, por isso, possibilitam uma observação empíri-

ca direta. O autor explica que:

Ainda que a física moderna não se possa definir como ‘galileana’ (mesmo não tendo 
renegado Galileu) o significado epistemológico (e simbólico) de Galileu para a ciên-
cia em geral permaneceu intacto. Ora, é claro que o grupo de disciplinas que cha-
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mamos de indiciárias (incluída a medicina) não entra absolutamente nos critérios 
de cientificidade deduzíveis do paradigma galileano. Trata-se, de fato, de discipli-
nas eminentemente qualitativas, que têm por objeto casos situações e documentos 
individuais, enquanto individuais, e justamente por isso alcançam resultados que 
têm uma margem ineliminável de causalidade. [...] A ciência galileana tinha uma 
natureza totalmente diversa, que poderia adotar o lema escolástico individuum est 
ineffabile, do que é individual não se pode falar. O emprego da matemática e o méto-
do experimental, de fato, implicavam respectivamente a quantificação e a repetibili-
dade dos fenômenos, enquanto a perspectiva individualizante excluía por definição 
a segunda, e admitia a primeira apenas em funções auxiliares. (GINZBURG, 1991, 
p.152).

O mundo, nesse modelo, é um ente que pode ser lido por meio de figuras geométri-

cas, números e diagramas. Os símbolos abstratos e imateriais são os instrumentos 

pelos quais se pode ver o mundo e os mesmos relacionam-se de forma lógica, em 

nexos quantificáveis (distância, tempo, freqüência etc.). Dessa forma, na medida em 

que se torna mais difícil conhecer o mundo a partir dessas relações, que privilegiam 

as generalizações, o que decresce é o grau de cientificidade, uma vez que a idéia tra-

dicional de rigor científico só se concebe na medida em que se estabelecem relações 

universais dentro das quais qualquer evento individual se inscreve. Segundo Ginz-

burg (1991, p. 152), no paradigma galileano “quanto mais os traços individuais eram 

considerados pertinentes, tanto mais se esvaía a possibilidade de um conhecimento 

científico rigoroso”. Na modernidade, tal necessidade de abstração e rigor passou a 

ser sinônimo de racionalidade.

Assim, diante de um modelo de ciência que excluía a produção de um saber indiciá-

rio, uma questão tornava-se patente:

Ou sacrificar o conhecimento do elemento individual à generalização (mais ou me-
nos rigorosa, mais ou menos formulável em linguagem matemática), ou procurar 
elaborar, talvez às apalpadelas, um paradigma diferente, fundado no conhecimento 
científico (mas de toda uma cientificidade por se definir) do individual (GINZBURG, 
1991, p.152).

A tentativa de concretizar a primeira alternativa, como se deu, dentre outros es-

forços menos produtivos, com a aritmética política, não conseguiu se desvencilhar 

totalmente de aspectos qualitativos, mas apenas tratá-los de maneira diferente. Vol-

tada a interesses de governabilidade, não produziu saberes tão relevantes, dado o 

pequeno número de perguntas a que respondiam. Nas ciências humanas, um dado 

particular sempre escapava às generalizações, tornando o excesso de rigor, tomado 

de empréstimo às ciências exatas, insuficiente para explicar os fenômenos humanos. 

Restava, portanto, o reconhecimento de um paradigma diferente, dentro do qual pu-

dessem se pautar as ciências humanas e sociais. O contexto do século XIX propiciou 

os primeiros contornos de tal esforço e um indicativo disso é o que ocorreu no âmbito 

da ciência do Direito, em especial no Direito Penal. Não obstante as generalizações 

e abstrações provenientes das teorias positivistas desse século (iii), as teorias e leis 

penais encontravam cada vez mais espaço para a valorização das individualidades.

Com o crescimento das cidades desde a revolução industrial, o interesse pela criação 

de novas técnicas jurídicas de controle social tornou-se dominante. A nova legisla-

ção, codificada e patrimonialista, aumentava o número de infrações puníveis, em 

especial em relação aos delitos contra o patrimônio. A nova lógica da punição estatal 

era a da eficácia das penas, no sentido de correção do indivíduo, forma que Foucault 

(2002, p. 89) chamou de “economia da pena”. O objetivo passa a ser o de evitar a 

reincidência:

Calcular uma pena em função não do crime, mas de sua possível repetição. Visar 
não a ofensa passada, mas a desordem futura. Fazer de tal modo que o malfeitor 
não possa ter vontade de recomeçar, nem possibilidade de ter imitadores (FOUCAULT, 
2002, p. 89).

Nesse sentido, a punição passa a dirigir-se muito mais ao indivíduo, aos seus ele-

mentos pessoais, como a personalidade, circunstâncias do cometimento do crime, 

antecedentes, entre outros (iv), visando impedir que suas discrepâncias em relação 

à “normalidade” voltassem a produzir efeitos danosos à sociedade. Não apenas as 

generalidades, como a violação de uma norma jurídica geral e abstrata, mas as cir-

cunstâncias de um caso concreto deveriam ser influentes na aplicação da pena, já 

que o efeito da mesma deveria incidir de forma decisiva em cada indivíduo, a fim de 

evitar que se desvirtue novamente.

Vemos aí ao mesmo tempo a necessidade de uma classificação paralela dos crimes e 
dos castigos e a necessidade de uma individualização das penas, em conformidade 
com as características singulares de cada criminoso. Essa individualização vai re-
presentar um peso muito grande em toda a história do direito penal moderno; [...] 
A individualização aparece como o objetivo derradeiro de um código bem adaptado 
(FOUCAULT, 2002, p. 82-83).
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Portanto, mesmo nas generalizações da lei, criavam-se meios para que, em sua apli-

cação, as características individuais pudessem ser ponderadas em nome de uma 

maior eficácia das sanções punitivas.

Viu-se, assim, que a exemplo do Direito, as disciplinas passavam a reconhecer o va-

lor das individualidades na construção de seus respectivos saberes. No caso da Psi-

canálise, seu próprio nascimento, como se explicou, pautou-se na valorização das 

peculiaridades subjetivas. Como será visto mais à frente, também na História o en-

contro de uma perspectiva micro – da qual Ginzburg, a contra gosto (v), é tido como 

um expoente – possibilita a descoberta de uma nova forma de analisar as grandes 

estruturas. Assim, chegar ao conhecimento de estruturas profundas, a partir de par-

ticularidades a princípio insignificantes, passava a ser reconhecidamente o modus 

operandi do paradigma indiciário. 

Portanto, torna-se possível sugerir que o valor do rigor científico deve ser mitiga-

do, não obstante não se possa dizer que deva ser obliterado. Nesse ponto, Ginzburg 

(1991, p. 178), pergunta se um paradigma indiciário pode ser rigoroso. As ciências 

humanas, diante do monopólio de legitimação exercido pelo paradigma galileano, 

encontram-se no seguinte (e desagradável) dilema: “ou assumir um estatuto cien-

tífico frágil para chegar a resultados relevantes, ou assumir um estatuto científico 

forte para chegar a resultados de pouca relevância”. A preferência de Ginzburg pode 

ser deduzida da própria pergunta. 

5.  DESCRIÇÃO E NARRATIVA: A 
REPRESENTAÇÃO DOS EVENTOS  
E DAS ESTRUTURAS

Do problema do método para se atingir o saber buscado pelas disciplinas indiciárias, 

passa-se à análise da forma como esse saber pode ser representado. Como se pôde 

observar, é a partir dos casos concretos, ou eventos, que se visa, nessa matriz epis-

temológica, chegar ao conhecimento de sistemas ou estruturas lógicas de verdades.

Se o método que se busca é aquele capaz de conjugar as experiências ou os eventos 

isolados como base para o encontro de estruturas mais complexas, cabe antes de-

signar quais seriam os meios adequados à representação dos eventos e à represen-

tação das estruturas. Dá-se margem, assim, ao estudo da tese de Reinhart Koselleck 

(2006, p. 133) de que “eventos’ só podem ser narrados e ‘estruturas’ só podem ser 

descritas”.

De um lado, a narrativa mostra-se o modelo adequado para a representação de uma 

série de acontecimentos ocorridos em ordem cronológica, ou seja, os eventos, refigu-

rando tais acontecimentos em um tempo histórico e, assim, atribuindo-lhes sentido 

(vi). De outro lado, as descrições sistemáticas são a forma devida de representação 

de estruturas meta-cronológicas. A história dos conceitos mostra, segundo Koselle-

ck, que o significado de “estrutura”, na história recente, é: “aquelas circunstâncias 

que não se organizam segundo a estrita sucessão dos eventos passados” (RICOEUR, 

1985). Ainda que as estruturas se modifiquem ao longo do tempo, sua caracterização 

é de certo modo desvinculada de uma encadeação temporal de eventos singulares. 

Assim, os modelos constitucionais, o sistema econômico capitalista, espaços geo-

gráficos de ação ou mesmo o paradigma de uma ciência constituem estruturas per-

manentes de longo prazo que condicionam acontecimentos isolados e se relacionam 

com os mesmos de diferentes maneiras. Assim, todas as estruturas têm, em comum, 

o fato de que “suas constantes temporais ultrapassam o campo da experiência crono-

logicamente registrável dos indivíduos envolvidos em um evento” (RICOEUR, 1985).

Contudo, ambos os institutos não são passíveis apenas de uma análise isolada. Ao 

mesmo tempo em que um evento só ocorre no interior de uma estrutura, a estrutura 

só pode ser proposta a partir da percepção de que uma série de eventos ocorre no 

âmbito de uma organização que lhes confere uma lógica. Assim, evento e estrutu-

ra inter-relacionam-se. Mais do que isso, ambos se complementam. Para o filósofo 

francês Paul Ricoeur (2007, p. 258), “a distinção entre descrição e narração não se 

apagou; mas se a descrição preserva a estratificação dos planos, cabe à narrativa 

entrelaçá-los”.

É o que acontece em “O queijo e os vermes”, do já mencionado Carlo Ginzburg (1987). 

Na obra, o autor busca estudar uma estrutura, qual seja, a relação de circularidade 

existente entre a cultura popular e a cultura dominante. Tal relação só é identificável 

a partir da análise de um caso concreto, um evento individual: a história do processo 

de um moleiro – Domenico Scandella, conhecido como Menocchio - acusado de here-

sia pela Inquisição na segunda metade do século XVI.
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No seio da sua narrativa historiográfica, invoca-se uma estrutura explicativa: a tese 

da relação circular entre a cultura da classe subalterna e da cultura da classe domi-

nante (vii). Ginzburg visa “provar” tal relação por meio de um único caso, extraído 

de dois processos inquisitoriais, mediante os quais foi possível ter acesso a todo um 

universo de idéias. Ao analisar a cosmogonia formulada por um moleiro, que conjuga 

folclore popular e idéias luteranas, o autor percebe que suas concepções não pode-

riam ser formuladas sem uma forte influência, tanto da cultura popular, quanto da 

erudita.

Aqui, as noções de evento e indício são convergentes. O caso em análise no livro, por 

se tratar de um único evento isolado no contexto da Inquisição, pode ser considera-

do um indício. Em uma perspectiva macro-histórica e generalizante, o mesmo pode-

ria passar por insignificante. Porém, torna-se possível, a partir desse indício, atingir 

o conceito estrutural da circularidade entre a cultura popular e a cultura erudita. 

No entanto, o uso do método indiciário e da representação narrativa em O queijo e os 

vermes permite a insurgência de um questionamento. Seu elemento epistemológico 

fundamental, qual seja, a possibilidade de se conhecer e se teorizar uma cultura po-

pular do passado não é unanimemente aceito. Já no prefácio à edição italiana, Ginz-

burg explica que, desde que se construiu a concepção de que as classes subalternas 

possuíam “cultura”, uma série de ramos do saber passou a se dedicar a conhecê-la e 

a estudar de que modo ela era elaborada. Daí, várias teses surgiram, como a de que a 

cultura popular seria fruto de uma distorção da cultura dominante, que era transmi-

tida por meio de uma imposição de cima para baixo; ou, a contrario sensu, a de que 

a cultura popular produzia-se autonomamente, sem que nenhum tipo de relação de 

poder vertical a determinasse.

Não muito tarde, porém, passou-se a questionar também se esse tipo de análise era 

mesmo possível. Aqui, a tese que mais interessa, pela rejeição de Ginzburg (1987, p. 

21), é a de que a cultura popular, independentemente da sua existência, não pode 

ser conhecida, uma vez que, para conhecê-la, seria preciso fazê-lo nos termos da 

cultura dominante (discurso científico, acadêmico etc.). A redução da cultura popu-

lar à dominante, nesse prisma, anularia a possibilidade de se conhecer o discurso do 

dominado por si mesmo.

O exemplo utilizado pelo historiador italiano para ilustrar a tese combatida é o do 

filósofo Michel Foucault (1977), que em um de seus livros traz as memórias de um 

jovem camponês que havia assassinado, no início do século XVII, a mãe, a irmã e um 

irmão. O livro limita-se a expor a documentação, sem arriscar-se ou arriscando-se 

muito pouco a analisá-las. A atitude, totalmente avessa à tese do paradigma indiciá-

rio, pauta-se no argumento de que interpretar as referidas memórias seria reduzi-las 

a uma razão à qual não pertencem e, portanto, seria a mesma coisa que alterá-las 

(viii).

No entanto, é importante ressaltar que a posição combatida nem sempre foi cons-

tante em Foucault (1977). Ginzburg (1987, p. 21) expõe que, algum tempo antes, o 

autor havia sido alvo, no livro Histoire de la folie, de crítica semelhante por parte do 

linguista Jacques Derrida, que o acusou de seguir o mesmo caminho: o de analisar a 

loucura usando, para tanto, uma argumentação racional, algo que seria uma incoe-

rência, uma vez que o irracional não poderia ser lido por meio da razão. A crítica de 

Ginzburg é contra a adesão posterior de Foucault a essa tese.

Mas, ainda assim, a idéia de que a cultura popular seria incognoscível é chamada 

por Ginzburg de niilista e, assim, recusada. E de outra forma não poderia ser, pois, 

como já se afirmou, a tese é completamente avessa àquela do paradigma indiciário. 

Neste, o que se busca é justamente tornar possível a visibilidade de estruturas ocul-

tas a priori por meio de uma análise de indícios. Em O queijo e os vermes, além de 

demonstrar a mencionada tese da circularidade, o autor acaba por defender a possi-

bilidade de um discurso - no caso, historiográfico -, narrar e descrever um evento e 

uma estrutura que não são apriorísticamente tangíveis, constatáveis. O evento, qual 

seja, o processo inquisitorial, é o indício cuja análise permite concluir que a cultura 

popular dá-se de tal forma. Foucault, nesse ponto, cai na armadilha, denunciada por 

Ginzburg, do rigor metodológico do paradigma galileano; já que, diante da impossi-

bilidade de se produzir um conhecimento rigoroso e preciso acerca de algo, prefere 

abster-se de conhecer. 

A análise do “intangível” é, sim, possível no âmbito do paradigma indiciário. O que 

salta aos olhos do historiador, do jurista ou do psicanalista, de fato não evidencia a 

estrutura à qual se relaciona, dependendo da formulação de hipóteses que passarão 
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pelo crivo de diversos questionamentos e que, por sua vez, buscarão “provar” a ve-

rossimilhança entre a hipótese e a verdade pretendida. Nesse sentido, Paul Ricoeur, 

em um texto que compara os ofícios do juiz e do historiador, examina o problema a 

partir do ponto de vista de que as provas judiciais, em especial as confissões, apesar 

de serem de veracidade questionável (dada a série de razões que pode determinar a 

sua falsidade), não podem ser desprezadas, dependendo, para o reconhecimento de 

sua validade, de uma análise crítica:

[...] a aplicação do critério de concordância e o recurso a verificações independentes 
das confissões ilustram perfeitamente as teses de Ginzburg, historiógrafo, sobre o 
“paradigma indiciário”: mesma complementaridade entre a oralidade do testemu-
nho e a materialidade dos indícios autenticados por perícias aprofundadas; mesma 
pertinência dos “errinhos”, sinal provável de inautenticidade; mesma primazia con-
cedida ao questionamento, ao jogo da imaginação com os possíveis; mesma perspi-
cácia aplicada a encontrar contradições, incoerências, inverossimilhanças; mesma 
atenção conferida aos silêncios, às omissões voluntárias ou não; mesma familiari-
dade, enfim, com os recursos de falsificação da linguagem em termos de erro, de 
mentira, de autointoxicação, de ilusão. (RICOEUR, 2007, p. 185)

Como se vê, há meios de se verificar de que forma os indícios, seja um documen-

to histórico, uma prova em um processo judicial ou um relato de um analisando, 

permitem ou não uma verificação da realidade, o acesso ao “intangível”, seja ele a 

estrutura da psyché do ser humano, uma teoria que explica um processo histórico ou 

uma tese de defesa ou acusação. Ainda com Ricoeur, afirma-se que “a semiologia in-

diciária exerce seu papel de complemento, de controle, de corroboração em relação 

ao testemunho oral ou escrito” (RICOEUR, 2007, p. 185). Não há códigos e fórmulas 

prescritas, mas o uso desses meios, no âmbito do método indiciário, deve ser orien-

tado pelo bom senso (x). Ginzburg, no caso em questão, conclui o prefácio de seu 

livro afirmando que é impossível efetuar recortes claros na cultura de Menocchio. Só 

com o bom senso se podem isolar certos temas que, já naquela época, convergiam 

com tendências de uma parte da alta cultura do século XVI [...].

6. CONCLUSÃO

A tese do paradigma indiciário encontra respaldo na relevância e na verossimilhança 

do conhecimento produzido, não obstante a ausência de rigor dos seus métodos. 

Ginzburg, em sua obra historiográfica, produz uma reflexão coerente sobre a rela-

ção circular entre duas esferas culturais. Tal coerência é constantemente verificada 

e confirmada no decorrer de sua narrativa histórica, mediante a análise crítica dos 

indícios. O saber indiciário, portanto, depende de uma análise crítica que promove o 

confronto entre particularidades aparentemente insignificantes, a fim de se desco-

brirem contradições e falsificações, em uma investigação cujo procedimento variará 

caso a caso.

Nesse cenário, a narrativa, ao ponto que articula o saber estrutural e as peculiari-

dades de um caso concreto, emerge como forma de representação indissociável do 

saber indiciário. Neste, é indispensável que as individualidades, ou eventos singula-

res, não sejam suprimidos pelas generalidades das estruturas.
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Resumo: 

O objetivo deste artigo é examinar, em primeiro plano, a tese proposta pelo historia-

dor italiano Carlo Ginzburg, ao discutir de que forma um saber construído a partir da 

leitura crítica de indícios, peculiar a ciências como a História, o Direito, a Psicanálise 

e até mesmo a Medicina, pode se organizar em torno de um modelo epistemológico 

próprio: o paradigma indiciário. Além disso, visa-se discutir qual o meio de repre-

sentação das verdades objetivadas por essas disciplinas, tomando como base a dife-

renciação proposta pelo historiador alemão Reinhart Koselleck entre a “descrição”, 

forma de representação própria do estudo das estruturas, e a “narrativa”, forma que 

é peculiar à representação dos eventos.

Abstract:

The objective of this paper is to examine, primarily, the theses of the Italian his-

torian Carlo Ginzburg, while it discusses in which way a certain type of kwoledge, 

constructed by a critical reading process of traces, peculiar to sciences like History, 

Law, and Psychoanalysis, may organize itself around it’s on epistemological model: 

the evidentiary paradigm. And also, it aims to discuss what is the representation 

method for the objectified truths of this disciplines, by taking as a start point the 

differences, proposed by the german historian Reinhard Koselleck, between “des-

cription”, which is the way structure study is represented, and “narrative”, which is 

peculiar to event representation.

Keywords: Ginzburg. Evidentiary paradigm. Narrative.

7. NOTAS EXPLICATIVAS

(i) Ginzburg explica, em nota, que se utiliza do termo cunhado pelo historiador da 

ciência Thomas Kuhn, prescindindo das reformulações e correções que o próprio au-

tor fez em um post-scriptum.

(ii) Obviamente, de uma investigação criminal ideal, extremamente rigorosa, como 

muitas vezes não se dá na prática.

(iii) Aqui, um dos maiores expoentes seria Hans Kelsen (1881-1973)

(iv) Como exemplo de permanência da individualização da pena na atualidade, ver o 

art. 59 do Código Penal Brasileiro (Decreto-lei n° 2.848 de 07 de dezembro de 1940).

(v) Sobre o repúdio de Ginzburg pelos rótulos, ver a entrevista com o mesmo em: 

PALHARES-BURKE, 2000.

(vi) Sobre a refiguração dos eventos pela narrativa e sua inserção no tempo históri-

co, ver RICOEUR, Paul. A tríplice mimese. In: RICOEUR, Tempo e narrativa. Tomo III, 

1985.

(vii) A teoria da circularidade foi proposta, originalmente, como explica Ginzburg no 

prefácio de O queijo e os vermes, pelo linguista russo Bakhtin, em uma obra sobre a 

cultura popular na idade média.

(viii) Nesse ponto, o rigor racionalista dá ensejo à afirmação do primeiro Wittgens-

tein de que “sobre aquilo de que não se pode falar, deve-se calar”. WITTGENSTEIN, 

Ludwig. Tractatus Logico-Philosophicus. São Paulo: Edusp, 1994.

(ix) É com base nessa inconstância de Foucault que Renato Janine Ribeiro, no pos-

fácio da edição brasileira de O queijo e os vermes, defende que a perspectiva não é 

peculiar ao autor, e sim a um trabalho específico ou a uma fase. O autor de Pierre 

Rivière não havia, em outras obras, deixado de demonstrar as lógicas intrínsecas aos 

mais variados discursos. A esse respeito, ver também O’BRIEN, Patrícia. “A história 

da cultura de Michel Foucault”. In: HUNT, 1992, p. 33-62. Nesse texto, a autora re-
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conhece as múltiplas faces de Foucault, não obstante demonstrar que o conjunto de 

sua obra possui também algumas continuidades.

(x) Aqui, o uso do bom senso na análise das provas poderia ser visto, no Direito 

Processual, como a essência do princípio do “livre convencimento motivado”, que 

determina ao juiz valer-se das provas produzidas no processo da forma como bem 

entender, desde que fundamente sua análise na sentença.
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1. INTRODUÇÃO

Ao se iniciar uma exposição, que tem por base um teórico como Foucault, algum 

cuidado deve ser tomado, no sentido de situar o pensamento desse autor em relação 

as interlocuções com os outros autores que aqui se fazem necessários. Esse autor 

ocupa-se em seus escritos das relações entre saber-poder, e como conseqüência des-

sa díade  supõe-se um exercício de violência, de dominação e de apropriação. No 

caso das ciências do homem, segundo Chaves (1988) essa violência está relacionada 

à sujeição e silenciamento ao qual o homem é submetido, quando objeto de conhe-

cimento.   E justamente pela acepção de poder empregado pelo autor em destaque 

que o preâmbulo desse artigo se ocupará, de forma a introduzir e conduzir ao tema 

geral proposto. 

A concepção foucauldiana de poder se caracteriza pela tentativa de se afastar das 

concepções jurídica de poder, que identificaria poder á soberania, e da interpretação 

marxista, onde poder se exerceria através de um instrumento que garante seu exer-

cício – o Estado e seus aparelhos. Como oposição a essas formas e conceber o termo 

em epígrafe, Foucault lança mão dos cinco postulados, que segundo Chaves (1988), 

tem ordenado a compreensão do poder em nossa época. 

2. DISPOSITIVO DE SEXUALIDADE

O primeiro postulado, diz respeito à propriedade, e dessa forma o poder seria consi-

derado como propriedade. Em contraparte a esse argumento, surge a concepção de 

que o poder é uma estratégia, e que se define não por uma propriedade, mas antes 

por táticas, manobras, disposições e funcionamentos. Assim o poder mais se exerce 

do que se possui, sendo efeito do conjunto de suas posições estratégicas, sendo es-

tratégia de poder “o nome dado ao conjunto dos meios utilizados para fazer funcio-

nar ou manter um dispositivo de poder.” (CASTRO, 2009).  Um segundo postulado, 

que diz respeito à localização, onde o Estado seria o local privilegiado onde o poder 

se opera, ganha em Foucault uma forte oposição, e que há de fato, uma multiplicida-

de de focos de poder, situados em níveis diferentes. Assim, as sociedades modernas 

seriam disciplinares, onde disciplina seria uma tecnologia do poder, e atravessaria 

instituições, para que essas funcionassem como instituições disciplinares. 
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O terceiro postulado, o de subordinação, estaria subordinando o poder ao Estado, o 

que o autor contesta, alegando que, os focos de poder e as técnicas disciplinares se 

articulam entre si, onde os indivíduos passam ou permanecem, com seus corpos e 

alma. O quarto postulado diz respeito a modo de ação do poder, antes considerado 

como repressor, ganha com Foucault uma perspectiva produtiva, produtora de reali-

dade. O último postulado se relaciona com a legalidade, a representação jurídica do 

poder, e conclui no funcionamento do corpo social, existem múltiplas sujeições mas 

que não se aplicam na forma de dominação global de uns sobre os outros, indicando 

o caráter positivo e transformador do termo em destaque. 

A concepção Foucauldiana das relações entre saber e poder são fundamentais para a 

compreensão do conceito de dispositivo, e mais intricado, o de dispositivo de sexua-

lidade e suas aplicações sobre adolescência. As formas como as tecnologias do poder 

atuam sobre os corpos, essa injunção sobre o as produções de discurso e sobre os 

elementos de práticas sociais e políticas atuam de forma a produzir corpos discipli-

nados, gerando importantes relações de poder na sociedade disciplinar. Dessa forma 

é que o conceito de poder descrito acima é essencial para a compreensão do conceito 

de dispositivo. 

Esse conceito extenso, de dispositivo, apresenta quatro aspectos, que reunidos o 

definem como “estratégias de relações de força sustentando tipos de saber e sen-

do sustentado por eles”. (CHAVES, 1988, p. 94). O primeiro aspecto apresenta uma 

definição onde o dispositivo “é a rede de relações que podem ser estabelecidas en-

tre elementos heterogêneos: discursos, instituições, arquitetura, regramentos, leis, 

medidas administrativas, enunciados científicos, proposições filosóficas, morais, fi-

lantrópicas, o dito e o não dito.” (CASTRO, 2009, p. 124). A relação existente entre os 

elementos, e sua natureza é o segundo aspecto que compõe o conceito. A natureza 

dessa relação é múltipla, e o posicionamento desses elementos não é fixa, existindo 

entre esses elementos um tipo de jogo. Ainda de forma a compor o conceito geral, o 

terceiro aspecto diz da função estratégica do dispositivo. Acrescentando a esses três 

aspectos – Heterogeneidade, natureza e função – o último componente do disposi-

tivo é a sua gênese, ou seja a constituição do dispositivo, e que se define em dois 

momentos: o primeiro com a definição de um objeto estratégico, ou  seja, o alvo do 

dispositivo, e segundo é a constituição e o desenvolvimento do dispositivo. 

A aplicação desse conceito à sexualidade flagra essa ultima na trama histórica da 

constituição do sujeito no Ocidente, que extrapola a questão de reprodução da espé-

cie e a questão de fonte de prazer ou gozo. Segundo Foucault, conforme apresentado 

por Chaves (1988), ocorre uma verdadeira explosão discursiva em torno do sexo, no 

século XVII. Essa explosão se apresenta quando o sexo se torna o cerne do problema 

político da população, tornando se um problema  “administrativo”, ou seja, tornara-

se essencial mecanismos de controle para a contabilização da espécie humana. Não 

trata-se mais de se lidarcom sujeitos, mas os governos se vêem diante de uma ques-

tão populacional, com seus fenômenos e variáveis próprias. Problemas como nata-

lidade, mortalidade, saúde, doenças, alimentação e habitat se tornam centrais aos 

governos da época, que necessitam empregar formas de controle sob essa população. 

A partir do século XIX, a preocupação generalizada com o sexo incide tanto sobre a 

espécie quanto pelo corpo.

A sujeição dos corpos e o controle das populações ensejam, portanto, uma explosão 

das mais diversas e numerosas técnicas de poder que se tornam elemento indispen-

sável ao desenvolvimento do capitalismo que só pode ser garantido à custa da inser-

ção controlada dos corpos no aparelho de produção e por meio de um ajustamento 

dos fenômenos de população aos processos econômicos.  (CHAVES, 1988, p. 101).

O que se pode apreender é que o sexo é reprimido, no sistema capitalista, pois é in-

compatível com o sistema econômico vigente. As exigências do capitalismo partem 

sobre o pressuposto de que todas as energias do ser humano devem estar voltadas 

para a produção e ao consumo. Porém essa repressão produz discursos sobre a se-

xualidade, na tentativa de “libertação” dessa forma de poder que lhe atravessa. É 

a sexualidade a via  de ligação entre as relações de poder e a questão da vitalidade 

do corpo, e o dispositivo de sexualidade, nas condições de sua emergência, contri-

bui para consolidação do bio-poder. As estratégias de saber e poder atuam por sobre 

os corpos, e o sexo, com seu conjunto de prazeres e sensações, constitui o objeto 

regulado e normatizado pelo dispositivo de sexualidade. Importante frisar que, o 

bio-poder é aquele sobre o qual as relações de poder, e as disciplinas incidem sobre 

o corpo, de forma a torná-lo também, elemento nos jogos discursivos e das práticas 

sociais disciplinadoras. 
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Um importante momento histórico, que aos poucos se consolidou, se refere à arti-

culação entre o dispositivo de sexualidade e a família, sendo essa ultima mediadora 

entre os sujeitos e o dispositivo. O dispositivo de sexualidade, inicialmente desen-

volvido fora da família, alcança seu cerne, e aos poucos se constitui e consolida em 

torno dela. Segundo Foucault é a partir do século XVIII que a família se torna lugar 

obrigatório dos afetos, sendo a sexualidade seu ponto máximo de eclosão e regula-

dora das relações. Os pais se tornam então os primeiros agentes do dispositivo, e en-

contram nos diferentes discursos – Psicologia, psiquiatria, psicanálise  e pedagogia 

– que do exterior que reforçam essa prática estratégica do  dispositivo em epigrafe. 

3. FOUCAULT

Importante frisar que advindo desse evento, Foucault (2002) localiza a preocupa-

ção dos pais com a sexualidade dos adolescentes no séc XVIII. Essa sexualidade é 

posta em questão, não em seu aspecto  relacional, mas no aspecto auto-erótico, que 

é valorizada como um perigo maior. Os corpos, e todos os seus aspectos passam en-

tão a ser objeto de vigilância, e aos pais é dada a função de caçar todos os vestígios 

dessa operação auto-erótica dessa adolescência: a masturbação. É a partir daí que se 

instaura o estabelecimento de uma nova relação entre pais e filhos. O problema da 

sexualidade, da carne, que anterior a esse momento era uma preocupação de todo 

cristão, se torna central na sexualidade ou do auto-erotismo infantil e adolescente. 

Foucault afirma: 

Parece-me que, longe de ser o resultado da constituição dessa família de um tipo 
novo, a caça à masturbação foi, ao contrário, o instrumento dessa constituição. Foi 
através dessa caça, através dessa cruzada, que se constituiu, pouco a pouco, essa 
família restrita e substancial. Essa cruzada, com todas as diretrizes práticas que 
comportava, foi um meio de estreitar as relações familiares e fechar, como um meio 
de estreitar as relações familiares e fechar, como uma unidade substancial, sólida e 
afetivamente saturada, o retângulo central pais – filhos. Uma das condições para co-
agular a família conjugal foi tornar ao pais responsáveis do corpo dês filhos, da vida 
e da morte dos filhos, e isso por intermédio do auto-erotismo que tinha sido tornado 
fabulosamente perigoso no e pelo discurso médico. ( FOUCAULT, 2002, p. 337).  

O que se pode inferir a partir dessa afirmação é que uma série de elementos, circular-

mente ligados, acarretam em uma valorização do corpo do adolescente, valorização 

afetiva e econômica de sua vida, onde se instaura um medo em torno desse corpo 

ausente de representação entre os dois mundos – nem infantil e nem adulto – e so-

bre sua sexualidade. Ocorre também uma infiltração da sexualidade nesses espaços 

familiares, e com isso, o investimento desse espaço por controles, por discursos e 

estratégias de poder. É em torno de todos esses processos e dos encadeamentos cir-

culares desses diferentes elementos que se cristaliza a família conjugal burguesa, a 

família restrita, que caracteriza parte de nossa sociedade. 

Retomando o ponto em que os pais seriam os agentes do dispositivo de sexualidade, 

esse mesmo dispositivo fornece uma garantia suplementar aos pais, apresentando o 

discurso em que não apenas o corpo sexual dos filhos lhes pertence, por direito, mas 

que a função de zelar, vigiar e controlar também lhes pertence, e ainda com um agra-

vante: também os desejos dos filhos se dirigem aos pais. Não somente são senhores 

do corpo do adolescente e da criança, mas também do próprio desejo que lhes é diri-

gido. Há uma produção de um discurso, um saber que recobre as relações intrafami-

liares, que liga diretamente a família ao poder médico, ou seja, os pais são detento-

res dos corpos dos adolescentes e das crianças, mas é o saber científico autenticado 

que fornece as formas de regulação das relações entre os membros da família.     

Importante deter-se por um momento nessa análise das relações de poder, com Fou-

cault, para explorar um pouco mais a fundo os conceitos e atravessamentos da cha-

mada adolescência. Adolescência, segundo Matheus (2007) é um termo de origem 

latina, do verbo adolescere,quem significa desenvolver-se, crescer; é próximo no en-

tanto do termo addolescere, que significa adoecer.  A partir do nascimento do Estado 

moderno, no Século XVIII, a adolescência adquire um status mais discriminado. 

O papel das instituições educativas, nesse período, foi decisivo para a constituição 

do homem moderno, pois no século XVIII ocorrem várias redefinições e reinvenções 

das idades da vida. É com a concepção de adolescência como momento de crise, ad-

vinda de  alguns aspectos como a emergência das paixões e sexo. Essa forma rela-

cional do sexo, não mais concebido como auto-erótico incide sobre o indivíduo que 

ali se apresenta. De acordo com Matheus (2007), que apresenta em sua obra uma 

exposição sobre as idéias de Rousseau, esse autor apontaria que frente a esse mo-

mento decisivo, seria função do educador guiar o espírito humano, afim de ter auto-

ridade sobre as próprias paixões, condição para a conquista da liberdade. Porém para 
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Rousseau, a educação efetiva será aquela for capaz governar indivíduo à distancia, 

que mesmo distanciada,não deixa de ter a pretensão de prevenir e dirigir a conduta 

adolescente. A análise desse discurso aponta para a concepção anteriormente expli-

citada de disciplina, onde o corpo adolescente deverá ser dirigido, moldado e dócil, 

ou seja, um corpo tomado por um bio – poder, balizado por uma prática social, onde 

o adolescente entraria nos jogos de poder do dispositivo vigente. 

4. ADOLESCÊNCIA 

O processo de constituição do indivíduo moderno está vinculado ao processo de pe-

riodização das idades, que pautados pela autodeterminação e pela racionalidade, 

são fundamentos do Estado moderno. É a partir da periodização das etapas da vida 

que o universo infantil com características próprias é delimitado, tornando mais cla-

ra a etapa entre a infância e o mundo adulto.  

A delimitação de um espaço privado e intimista, próprio à família burguesa e distan-
ciado de um espaço social mais amplo, caracteriza o campo de tensão que pauta a 
noção moderna de adolescência, que irá perdurar na contemporaneidade. Esta ver-
são de adolescência está associada à transição entre os universos privado e público 
que, ao longo do século XIX, no imaginário social, encontram-se mais claramente 
caracterizados e segmentados. (MATHEUS, 2007. p. 41). 

 

Assim a idéia de adolescência que se forma durante o século XIX é fruto do processo 

de subjetivação e constituição do individuo, pilar e sustentação do Estado moderno. 

A crise da adolescência se anuncia como representante desse processo. A disciplina, 

enquanto tecnologia do poder estaria sempre presente às sociedades modernas, de 

acordo com o pensamento foucauldiano. Os processos de subjetivação decorrentes 

do estado moderno apresentam-se diante de algumas formas de produção baseados 

nas práticas sociais, imersas nas estratégias do poder do qual se utiliza o dispositivo 

de sexualidade. O corpo sexual adolescente está imerso nas redes de elementos do 

dispositivo, e sua subjetividade corrobora para com esse movimento estratégico. A 

adolescência, considerada um momento de crise, de turbulência das paixões, sugere 

um momento de crise. Uma questão se interpõe a essa linha de raciocínio: essa crise 

associada à adolescência, com seus novos processos de subjetivação, é um momento 

do qual o dispositivo de sexualidade necessita, em seu aspecto processual de perpé-

tuo preenchimento estratégico, de um reajuste, devido a transformação de um corpo 

auto-erótico em um corpo sexualmente relacional, rearranjando os elementos hete-

rogêneos, e de forma a mantê-lo sob o jugo do poder do discurso sobre a sexualidade, 

inerente aos dispositivo, produzindo uma “crise”, nessa etapa de transformação e 

adequação do corpo a uma nova realidade biológica: a reprodutiva. 

Ainda sobre a crise da subjetividade na adolescência, essa pode ser enunciada como 

uma “revivência em si próprio do que há de incompleto e fragmentado na socieda-

de e na cultura de que participa.” (MATHEUS, 2007, p. 37). Essa crise psicológica 

está diretamente atrelada a uma crise social, de um segmento, de um sistema e de 

suas instituições formadoras. A adolescência é o momento primeiro em que a crise 

subjetiva ocorre e, cada sujeito. Importante frisar que, com Foucault, esse discurso 

psicológico é um dos “efeitos mais importantes das relações de poder da sociedade 

disciplinar.” (CHAVES, 1988, p. 88).

Essa crise da adolescência se desponta como um componente no campo simbólico, 

inaugurado com a modernidade, do século XVIII,e fundamenta-se sobre a noção de 

indivíduo, onde adolescência, ou crise da adolescência, seria o ponto de sustenta-

ção na referencia simbólica primordial dos indivíduos aí implicados. Então, sobre 

que contexto histórico, a partir do século XVIII, essa inscrição da adolescência se 

fez valer como prática produtora de subjetividade? Somente se pode inferir sobre 

essa questão se retomarmos o ponto da obra de Foucault, que demonstra que, exa-

tamente no século anterior é que a produção discursiva em torno do sexo se torna 

abundante, e se torna alvo dos sistemas de saber vigentes. 

Outra questão se apresenta: de que forma a psicanálise entende essa problemática? 

Foucault reconhece em Freud aquele que incita novas formas de compreender a se-

xualidade, em aspecto diverso ao do modelo vigente na época. Sobre essa nova con-

cepção de sexualidade novas práticas se instauram e se organizam, conferindo-lhes 

coerência, e estabelecendo novas ligações com outros elementos da rede do dispo-

sitivo, inserindo a sexualidade fora do plano da reprodução da espécie ou das fontes 

de prazer. O corpo adolescente é posto à prova como objeto de estudo estando e res-

tando como enigma a quem estiver disposto a desvendá-lo. Mesmo que a psicanálise 

apresente várias correntes teóricas para abordarem esse tema, o discurso político e 

as práticas sociais ainda se apresentam entrelaçadas nas formas como Foucault  defi-
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ne o dispositivo de sexualidade, inaugurando novas formas de relação dentro desse 

dispositivo de sexualidade, com o qual afirma ser a arqueologia da psicanálise.
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1. INTRODUÇÃO

O psicanalista Jacques Lacan concluiu, ao final de seu longo percurso na psicanálise, 

que o verdadeiro trauma é o trauma da língua. A literatura e a psicanálise podem ser 

consideradas modos de tratamento do encontro traumático do sujeito com língua; 

assim como a psicanálise, a literatura resgata os elementos refugados da relação do 

sujeito com a língua. Em outras palavras, essas disciplinas se interessam pela co-

nexão entre a palavra e o afeto, conexão que se revelou comprometida a partir do 

advento da ciência. É segundo essa perspectiva que exporemos alguns fragmentos 

da obra do escritor francês Pascal Quignard, autor para quem a literatura responde 

exemplarmente à singularidade de seu encontro com a língua.

Quignard é conhecido principalmente pela adaptação cinematográfica de seu roman-

ce Tous les matins du monde (Todas as manhãs do mundo), de 1993. Sua produção, 

que compreende poesia, ensaios, romances e reflexões de caráter filosófico, conta, 

até o momento, com mais de cinquenta títulos publicados. Les ombres errantes (As 

sombras errantes) foi contemplado com o Prix Goncourt em 2002. 

A obra de Pascal Quignard é objeto de estudos críticos e universitários que enfa-

tizam a dimensão “vida e obra”, intrínseca à sua produção. É possível dizer que a 

potência criadora de sua escrita encontra-se intimamente articulada à vida, sendo 

dela inseparável. Em outras palavras, a escrita constitui, para Quignard, um modo de 

se inscrever na vida. O escritor afirma em Le nom sur le bout de la langue (A palavra 

na ponta da língua), de 1993: “eu não escrevo por desejo, por hábito, por vontade, 

por profissão. Eu escrevi para sobreviver. Eu escrevi porque era a única maneira de 

falar me calando (QUIGNARD, 1993: 62). (Je n’écris pas par désir, par habitude, par 

volonté, par métier. J’ai écrit pour survivre. J’ai écrit parce que c’était la seule façon 

de parler en se taisant).

A referência do escritor ao mito de Orfeu permeia toda a sua obra. Aqui, a relacio-

namos, sobretudo, com as teses desenvolvidas em Le nom sur le bout de la langue 

(A palavra na ponta da língua). Ao relatar as cenas que marcaram seu destino de 

escritor, Quignard se compara de certa forma com Orfeu, uma vez que também ele, 

Quignard, se viu condenado a descer aos Infernos; porém, o objeto de sua busca é a 
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palavra perdida. 

2.  TRAVESSIAS ÓRFICAS: METÁFORAS DO 
GESTO ESCRITURAL

“Que me perdoem esta comparação ambiciosa: eu era Orfeu. Eu estava nos infernos. 

Sombras me chamavam. Eu caminhava ao longo do Estige. Entrava nas gargantas do 

Tênaro” (QUIGNARD, 1986: 222). (Qu’on me pardonne cette comparaison bien am-

bitieuse: j’étais Orphée. J’étais dans les Enfers. Des ombres me hélaient. Je longeais 

le Styx. J’entrais aux gorges du Ténare). Quem enuncia é a personagem Charles Che-

nogne, de Le salon du Wurtemberg  (O salão do Wurtembertg), de 1986.

Em Le sexe et l’effroi (O sexo e o espanto), de 1994, Pascal Quignard oferece uma lon-

ga citação do mito de Orfeu extraída das Geórgicas, de Virgílio, considerada a versão 

mais antiga e neutra do mito, a mais aberta a todas as interpretações:

[...] Ele já voltava com Eurídice. Proserpina impusera que ela permanecesse atrás 
dele. Ele se aproximou do ar, percebeu a luz quando uma loucura repentina apode-
rou-se dele. Parou (Restitit) – eles já ganhavam as margens luminosas, Eurídice era 
sua – mas esquecendo tudo (immemor), vencido em sua alma, virou-se (respexit). 
Olhou de frente. Lançou seus olhos sobre ela. Então, três vezes se ouviu, subindo 
dos pântanos do Averno, um barulho (fragor) pavoroso. Eurídice falou: ‘Orfeu, que 
loucura me fez perder-me? Que loucura te fez perder-te? Novamente volto para lá. No-
vamente o sono afoga meus olhos e os leva para a noite imensa’ (QUIGNARD, 1994: 
286). (Déjà il revenait avec Eurydice. Proserpine avait imposé qu’elle se tînt derrière 
lui. Il approcha l’air, il aperçoit la lumière quand une folie soudaine s’empara de lui. 
Il s’arrêta (Restitit) – déjà ils atteignaient les rives lumineuses, Eurydice était sien-
ne – mais oubliant tout (immemor), vaincu dans son âme, il se retourna (respexit). 
Il fait face. Il lance ses yeux sur elle. Alors trois fois on entendit, montant du marais 
de l’Averne, un bruit (fragor) effroyable. Eurydice parla: ‘Orphée, quelle folie m’a 
perdue? Quelle folie t’a perdu?. Une deuxième fois je retourne là-bas. Une deuxième 
fois le sommeil noie mes yeux et les emporte dans l’immense nuit).

“Eu ia levar o meu pobre canto para outro lugar. Como há uma música de perdição, há 

uma pintura de perdição” (QUIGNARD, 2000: 25). (J’allais porter mon pauvre chant 

ailleurs. Comme il y a une musique de perdition, il y a une image de perdition). A 

personagem Meaume, de Terrasse a Rome (Terraço em Roma), desfigurada pelo ácido 

jogado em seu rosto por um gesto de vingança do rival, compara-se a Orfeu, uma vez 

que é condenada a uma longa errância que a afasta de sua amada. Figura soturna 

que se esconde nas sombras e na noite e de onde retira, mediante sua arte, pequenas 

imagens, minúsculos objetos à la manière noire (i).

Flebile lingua murmurat examinis. Sua língua lamuriosa, mesmo privada de fôlego, 
murmura. Eis, finalmente, que a música aparece nos lábios de Orfeu; ele está morto. 
Murmúrio ao qual respondem as margens como se as margens dos rios sobre a terra 
fossem lamentos ao longo das feridas que sangram sem cessar até ao oceano que 
reúne as suas dores. Flexit Orpheus. Ele ‘vira a cabeça’ na água. O último canto de 
Orfeu acontece quando sua cabeça está na água. Que pensava, outrora, nossa cabe-
ça na água? (QUIGNARD, 2008: 70). (Flebile lingua murmurat axanimis. Sa langue 
plaintive, même privée de souffle, murmure. Voilà enfin que la musique apparaît sur 
les lèvres d’Orphée; il est mort. Murmure auquel répondent les rives comme si les rives 
des fleuves sur la terre étaient des plaintes le long des plaies qui saignent sans finir 
jusqu’à l’océan qui en rassemble les douleurs. Flexit Orpheus. Il ‘tourne la tête’ dans 
l’eau. Le dernier chant d’Orphée a lieu quand sa tête est dans l’eau. Que pensait 
jadis notre tête dans l’eau?).

Essa descrição da morte de Orfeu se encontra em Boutès, livro publicado em 2008. 

Nele, Quignard se dedica a relatar o destino de Boutès, argonauta que se atirou ao 

mar seduzido pelo canto das sereias.

Os fragmentos acima, todos extraídos da obra de Pascal Quignard – 1986, 1994, 2000 

e 2008, respectivamente –, são um pequeno indício da profusão de referências quig-

nardianas ao mito de Orfeu. Quanto ao mito propriamente dito, é interessante sa-

lientar que, além de poeta, Orfeu era músico, “o mais célebre que jamais existiu” 

(GRAVES, 1967: 124). (Orphée fils du roi de Thrace Oeagre et de la Muse Calliope était 

le poète et le musicien le plus célèbre qui ait jamais vécu). A personagem mitológica 

“não apenas enternecia os animais ferozes como encantava também com sua música 

as árvores e as rochas, ao ponto destas se deslocarem e o seguirem” (GRAVES, 1967: 

124). ([...] et non seulement il attendrissait les bêtes féroces mais il charmait aussi 

par sa musique les arbres et les rochers au point qu’ils se déplaçaient et le suivaient).

Reza o mito que Eurídice teria sido picada por uma serpente ao tentar se livrar dos 

assédios de Aristeu. Transtornado com a morte de sua amada, Orfeu desceu aos In-

fernos e chegou ao trono de Hades, o rei dos mortos. Antes, porém, sua música en-

cantara Caronte, o barqueiro que o ajudou a atravessar o rio Estige e adormecera 

Cérbero, o cão, e os três juízes dos mortos. A música pungente de Orfeu sensibilizou 

Perséfone, mulher de Hades, que o ajudou a trazer novamente Eurídice para o mundo 



366 367

dos vivos. No entanto, ao subir dos Infernos, Orfeu não resistiu ao impulso de olhar 

para trás e verificar se Eurídice estava realmente ali, infringindo assim a única condi-

ção imposta por Hades para que Eurídice voltasse à vida. Assim que vislumbrou a luz 

do dia, Orfeu se virou e viu apenas a silhueta tênue de sua mulher, que voltava para 

o mundo dos mortos. Foi assim que ele a perdeu definitivamente.

A descida aos infernos como metáfora do gesto escritural não é certamente uma in-

venção de Pascal Quignard. Todavia, o que há de singular no procedimento do autor 

são os dispositivos aos quais ele recorre e que conferem à sua empreitada um aspecto 

único. Assim, é plausível afirmar que a retórica quignardiana está totalmente anco-

rada no tema da travessia órfica, tema que não se reduz à produção ficcional. Suas 

personagens perderam alguém ou alguma coisa, o que as deixa frequentemente ator-

mentadas pela relação que têm com o perdido. No plano mais estritamente reflexivo 

da obra, as elaborações acerca da origem e da natureza da linguagem se conjugam 

com os elementos autobiográficos que determinaram seu destino de escritor: a tra-

jetória pessoal e literária de Quignard se aparenta sob vários aspectos aos desdo-

bramentos do mito. E, além desses aspectos, a descida aos infernos aparece também 

nos seus escritos investigativos de cunho “antropológico”, uma vez que, ao colocar 

a questão da origem no centro de seu interesse, Quignard tece considerações muito 

particulares do ponto de vista da História. 

3.  CENA TRAUMÁTICA E DESTINO 
LITERÁRIO

Por essas razões, a descida de Orfeu aos Infernos é, na obra quignardiana, ilustrativa 

de uma volta, de um exílio, de uma imersão: seja no silêncio, seja na memória, seja 

na infância. Assim, o texto paradigmático de Quignard quanto à descida aos Infernos 

é, sem dúvida alguma, Le mot sur le bout de la langue (A palavra na ponta da língua). 

A terceira parte desse livro, intitulada “Petit traité sur Méduse” (“Pequeno tratado 

sobre Medusa”), apresenta numerosos elementos autobiográficos. Ali, o escritor des-

creve o estupor em que se encontrava diante da procura materna pela palavra perdi-

da. A cena sempre evocada, reescrita e que aparece de modo sutil em textos anterio-

res ou posteriores a esse de 1993 é a que diz respeito ao silêncio materno em busca 

de uma palavra que não lhe vinha à memória. Nesses momentos, a mãe era a própria 

figura da Medusa, paralisando e condenando ao silêncio os que se encontravam à sua 

volta. Dessa lembrança infantil, Quignard diz:

Como aquele que sucumbe ao olhar da Medusa vira pedra, aquela que sucumbe ao 
olhar da palavra que lhe falta parece uma estátua. Assim como Orfeu, que se vol-
ta de repente para verificar, para se assegurar de que o seu amor está ali, subindo 
dos infernos atrás dele, petrificando o renascimento de uma emoção, sob a forma 
enganadora de uma lembrança; da mesma forma, a contenção que obriga a busca 
da palavra imobiliza o retorno desejado. A própria busca impossibilita aquilo que 
espera. Essa experiência da palavra conhecida e da qual se está privado é a experiên-
cia a que nossa humanidade esquecida, estranhamente, retorna (QUIGNARD, 1993: 
56-57). (Comme celui qui tombe sous le regard de Méduse se change en pierre, celle 
qui tombe sous le regard du mot qui lui manque a l’apparence d’une statue. Comme 
Orphée qui se retourne, soudain, pour vérifier, pour s’assurer que son amour est là, 
qu’il est bien en train de remonter à sa suite de l’enfer, pétrifie la naissance d’une 
émotion sous la forma mensongère d’un souvenir, la contention où plonge la recher-
che du nom immobilise le retour auquel elle s’applique. Elle entrave ce qu’elle espère. 
Cette expérience du mot qu’on sait et dont on est sevré est l’expérience où l’oubli de 
l’humanité qui est en nous agresse).

Há uma equivalência evidente entre a palavra na ponta da língua e o mergulho in-

fernal. Mediante um procedimento que lhe é próprio, Quignard estabelece um para-

lelismo entre o conto, que constitui a segunda parte do livro e cujo título é também 

“A palavra na ponta da língua”, e o último capítulo do livro, “Pequeno tratado sobre 

Medusa”. O conto descreve as idas do alfaiate Jeûne ao outro mundo em busca do 

nome esquecido por sua jovem esposa, que padecia de não conseguir recobrar a me-

mória: Colbrune não se lembrava do nome do Senhor dos Infernos – Heidebic de Hel 

–, que lhe ajudara a conquistar Jeûne, com a condição de que não se esquecesse de 

seu nome. O prazo concedido pelo Senhor dos Infernos chegava ao fim, e o nome 

Heidebic de Hel não lhe vinha à memória. Por três vezes, Jeûne desceu aos Infernos 

em busca do nome esquecido; somente após a terceira tentativa, conseguiu reter e 

pronunciar o nome que lhe ficara na ponta da língua.

A cena que Quignard qualifica de matricial quanto ao seu destino de escritor é aquela 

de sua mãe petrificada à espera da palavra que não lhe vinha à memória. O escritor 

afirma ter se identificado inteiramente com essa imagem da mãe-medusa, o que, de 

certa forma, o tornou, pelo mesmo movimento, uma criança-medusada, paralisada 

no e pelo silêncio materno:
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Eu era essa criança que se apaixonou pelo silêncio. Essa criança que apostava a to-
talidade de sua vida no esforço de minha mãe para encontrar uma palavra que ela 
tinha em memória, estando dela privada. Identificava-me totalmente com o movi-
mento de pensar de minha mãe percorrendo novamente e, com aflição, os canais e 
os caminhos pelos quais uma palavra se perdia (QUIGNARD, 1993: 60). (J’étais cet 
enfant que le silence a passionné. J’étais cet enfant qui misait la totalité de sa vie sur 
l’effort sur l’effort de ma mère pour retrouver un nom dont elle avait mémoire en en 
étant privée. Je m’identifiais tout entier au mouvement de penser de ma mère repar-
courant avec détresse les canaux et les chemins où un mot s’était dérouté).

Quando privada de uma palavra, a mãe do escritor tomava a forma de alguém parali-

sado por Medusa: “Como aquele que sucumbe ao olhar da Medusa vira pedra, aque-

la que sucumbe ao olhar da palavra que lhe falta parece uma estátua” (QUIGNARD, 

1993: 56). Comme celui qui tombe sous le regard de Méduse se change en pierre, 

celle qui tombe sous le regard du mot qui lui manque a l’apparence d’une statue).

Essa mãe, vítima da palavra que lhe falta, pode ser identificada com a jovem Colbrune 

do conto, que ilustra exemplarmente os efeitos da ausência de uma palavra: ela se 

distancia da vida, aproximando-se cada vez mais da morte.

A identificação com a mãe “petrificada e petrificante” teve como efeito uma sideração 

no escritor; todavia, as figuras de Jeûne e Orfeu também parecem estar concernidas 

no gesto que funda a escrita de Quignard: ele mergulhou no Inferno, atravessou as 

fronteiras do visível para ir ao encontro da palavra que faltava. Apresentamos outro 

fragmento que ilustra, de modo exemplar, a descida aos Infernos de Quignard-Orfeu 

nas trilhas da palavra perdida:

Identificava-me totalmente com o movimento de pensar de minha mãe percorrendo 
novamente e, com aflição, os canais e os caminhos pelos quais uma palavra se per-
dia. Mais tarde, identifiquei-me com o pai de minha mãe. Mais tarde, com o avô de 
minha mãe. Ao fazer isso, eu apenas justificava uma identificação programada desde 
antes do meu nascimento, visto que os dois nomes associados ao meu primeiro nome 
eram os nomes deles – Charles e Edmond. Quando criança, pareceu-me necessário 
adquirir o saber filológico, gramatical e romano de meu avô, para me tornar o poeta 
que meu bisavô gostaria de ter sido. Todos os dois tinham ensinado na Sorbonne. To-
dos os dois tinham colecionado livros. Foi assim que busquei, absurdamente, voltar 
no tempo. Foi isso que me jogou nas margens de Roma, que me jogou nas ruínas de 
Ur e, finalmente, nas mais antigas grutas de paredes silenciosas e grafitadas. Nossas 
vidas são as súditas de estranhas tiranias equivocadas. É curioso observar que livros 
que escrevi tiveram sucesso ao desenterrar velhos fantasmas mortos, desconhecidos 
que traziam em si mais futuro do que seres vivos. Os livros são essas sombras dos 
campos. Eu era essa criança precipitada sob a forma dessa troca silenciosa com a 

linguagem que falta. Eu fui essa espreita silenciosa. Tornei-me esse silêncio, essa 
criança ‘retida’ na palavra ausente sob forma de silêncio (QUIGNARD, 1993: 60-61). 
(Je m’identifiais tout entier au mouvement de penser de ma mère reparcourant avec 
détresse les canaux et les chemins où un mot s’était dérouté. Plus tard, je m’identifiai 
au père de ma mère. Plus tard, je m’identifiai au grand-père de ma mère. Ce faisant 
je ne faisais que justifier une identification programmée dès avant mon arrivée à 
l’air par ma mère, puisque les deux petits noms associés à mon prénom étaient leurs 
prénoms – Charles, Edmond. Enfant, il me parut qu’il fallait acquérir le savoir philo-
sophique, grammatical et romain de mon grand-père pour devenir le poète qu’aurait 
voulu être mon arrière-grand-père. Tous les deux avaient professé à la Sorbonne. Tous 
les deux avaient collectionné les livres. C’est ainsi que j’aurai absurdement cherché 
à rebrousser le temps. C’est ce qui m’a jeté sur les rives de Rome, qui m’a jeté dans 
les ruines d’Ur, jeté enfin dans les grottes les plus anciennes aux parois silencieuses 
et graffitées. Nos vies sont les sujettes d’étranges tyrannies qui sont des erreurs. Il 
est curieux de noter que des livres que j’ai écrits ont connu le succès en déterrant de 
vieux fantômes morts inconnus qui portaient en eux plus d’avenir que des vivants. 
Les livres sont ces sombres des champs. J´étais cet enfant précipité sous la forme 
de cet échange silencieux avec le langage qui manque. Je fus ce guet silencieux. Je 
devins ce silence, cet enfant en retenue dans le mot absent sous forme de silence). 

Tal movimento pode ser atribuído a todo aquele que passa pela experiência da escri-

ta? Certamente. O que especifica o movimento de Quignard quando estabelecemos 

um paralelo entre elementos autobiográficos, mitos e personagens oriundas da fic-

ção é o estatuto poético atribuído à palavra que retorna. Para Quignard, a lingua-

gem, a palavra reencontrada seria da ordem da poesia, a palavra reencontrada é Eu-

rídice que volta atrás de Orfeu antes de ser relegada definitivamente às profundezas 

abissais dos infernos:

[...] O poema é o contrário exato da palavra na ponta da língua. A poesia, a palavra 
reencontrada, é a linguagem que dá a ver novamente o mundo, que faz reaparecer a 
imagem intransmissível que se dissimula atrás de toda imagem, que faz reaparecer 
a palavra em seu branco, que reanima o lamento do centro sempre demasiadamen-
te ausente na linguagem que cega, que reproduz o curto circuito atuante no seio 
da metáfora (QUIGNARD, 1993: 73-74). ([...] le poème est l’exact opposé du nom 
sur le bout de la langue. La poésie, le mot retrouvé, c’est le langage qui redonne à 
voir le monde, qui fait réapparaître l’image intransmissible qui se dissimule derrière 
n’importe quelle image, qui fait réapparaître le mot dans son blanc, qui réanime le 
regret du foyer toujours trop absent dans le langage qui aveugle, qui reproduit le 
court-circuit en acte au sein de la métaphore). 

No mito, Eurídice quase volta definitivamente à vida, tal um objeto reencontrado e 

novamente perdido, tal uma palavra que fica retida na ponta da língua e que pode, 

ou não, voltar à memória. Se a imagem de Orfeu descendo aos Infernos é recorren-
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te na ficção de Quignard, essa do retorno de Eurídice é também muito ilustrativa 

na medida em que, por ela, alguma coisa do objeto pode ser reavida, reencontrada. 

A nosso ver, a prosa poética de Quignard se sustenta neste exercício constante: ti-

rar do Inferno ou da marginalidade ou do esquecimento, ou de uma língua morta, 

fragmentos, estilhaços do objeto que um dia fora perdido – sórdido, poderíamos di-

zer – e atribuir-lhe uma condição agalmática, ainda que isso confira ao conjunto da 

obra um trabalho incessante, uma construção sempre metonímica e, de certa forma, 

inacabada. 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

A que equivaleria o gesto escritural senão a extrair do conjunto das tradições, dos 

saberes universais, da placa do passado toda ela já inscrita, um saber único, um sa-

voir-faire literário singularíssimo? Não seria a própria metáfora do gesto de escritura 

que estaria em jogo no interesse de Quignard quando ele dá lugar de destaque aos 

artistas do século XVII? Afinal, para Quignard, “escrever inventa o intervalo. Frag-

menta o diálogo até então indistinto e contínuo” (QUIGNARD, 2002: 114). (Écrire 

invente l’écart. Il disjoint le dialogue jusque-là indistinct et continu.”. Vejamos: [...] 

“A maioria das mulheres e dos homens permanece na sociedade civil no estado de 

frases inteiras. Longas moléculas sociais, catecismos ambulantes, vontades repro-

dutoras, almas desdobradas ou reprodutoras ou genealógicas. Os escritores são as 

letras vivas” (QUIGNARD; PICOT, 2005: 11-12). (La plupart des femmes et des hom-

mes restent dans la société civile à l’état de phrases entières. Longues molécules 

sociales, catéchismes ambulants, envie reproductrices, âmes dédoublées ou généa-

logiques, fantasmes de deuxième ou de troisième main. Les écrivains sont des lettres 

vivantes”.)

A escrita, assim como a leitura, consiste, para Quignard, em uma forma de se distan-

ciar de toda e qualquer captura reflexiva. O gesto escritural equivaleria a um ausen-

tar-se de si. Quignard se exprime nestes termos:

É essa possibilidade de me ausentar de toda apreensão reflexiva de mim mesmo, por 
mim mesmo, no instante em que escrevo. É ausentar-me até ao tempo em que estava 
ausente. É ausentar-me onde me tornei (QUIGNARD, 1993: 95). (C’est cette possibili-
té de m’absenter de toute saisie réflexive de moi-même par moi-même dans l’instant 

où j’écris. C’est s’absenter jusqu’au temps où j’étais absent. C’est s’absenter où je 
devins.” 

[...] Escrever é ouvir a voz perdida. É ter o tempo de encontrar a palavra do enigma, 
de preparar sua resposta. É procurar a linguagem na linguagem perdida (QUIGNARD, 
1993: 94). (Écrire, c’est entendre la voix perdue. C’est avoir le temps de trouver le 
mot de l’énigme, de préparer sa réponse. C’est rechercher le langage dans le langage 
perdu.” 

A leitura que propomos dessas definições vai ao encontro de uma atividade de ex-

tração, isto é, extrair do Outro (definido aqui como o lugar dos códigos, da tradição, 

do grande reservatório do saber universal) algo que possa singularizar o fazer do es-

critor. Ao ler as numerosas definições de escrita oferecidas por Quignard, encontra-

mos a descrição de um afeto associado a essa atividade próximo de uma experiência 

mística. Na série dessas experiências, não se encontram apenas a escrita e a leitura; 

Quignard inclui aí a morte, o prazer sexual, a música... Experiências nas quais a lin-

guagem “abandonaria” o sujeito.
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5. NOTAS EXPLICATIVAS

(i) Manière noire (ou mezzotinte ou mezzotinto): técnica da litografia “ao avesso” 

em que a prancha é originalmente e inteiramente gravada. Trata-se, nessa técnica, 

de esmagar o grão para fazer o branco voltar. Na manière noire, cada forma sobre a 

página parece ter saído da sombra. Teria sido desenvolvida no século XVII por Ludwig 

von Siegen (1609-1680).

* DOUTORA EM LITERATURA COMPARADA – UNIVERSIDADE 

FEDERAL DE MINAS GERAIS /MG
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1. INTRODUÇÃO

A verdadeira tarefa política em uma sociedade como a nossa é criticar o jogo das 
instituições aparentemente neutras e independentes, de tal maneira que a violência 
política que se exerce obscuramente nelas seja desmascarada, e se possa lutar contra 
elas. 

Foucault(i)

Uma pergunta que constantemente aparece no trabalho com pacientes psicóticos 

que cometeram algum crime diz respeito ao que se tem nomeado de “psicopatia”. 

Este artigo se propõe a discutir o que a psicanálise teria a dizer sobre esse termo e as 

implicações de seu uso, tanto no que se refere à clínica, quanto à política.   

Casos amplamente divulgados pela mídia como o da menina Isabella Nardoni, as-

sassinada pelo pai e pela madrasta, e o da adolescente Suzane Von Richthofen, que 

elaborou o plano de execução dos próprios pais e ainda, o caso do assassinato da 

atriz Daniela Peres por seu colega Guilherme de Pádua e sua esposa, trazem à baila 

algumas perguntas: O que leva um casal e mesmo uma filha a cometer crimes que 

tanto horror causam à sociedade?  Como justificar a possibilidade de acontecimento 

de crimes bárbaros como os citados acima, sem recorrer a uma classificação? Diante 

desse real, faz-se necessário recorrer ao aparato simbólico para nomear o que apare-

ce em nossa realidade como inominável. 

Contardo Calligaris (ii) em um artigo sobre o caso Isabella Nardoni critica a posição 

dos populares que, em frente às câmeras de televisão, clamam por “justiça”:

Gritam seu ódio na nossa frente para que, todos juntos, constituamos um grande 
sujeito coletivo que eles representariam: “nós”, que não matamos Isabella; “nós”, 
que amamos e respeitamos as crianças - em suma: “nós”, que somos diferentes dos 
assassinos; “nós”, que, portanto, vamos linchar os “culpados”. Regra sem exceções 
conhecidas: a vontade exasperada de afirmar sua diferença é própria de quem se 
sente ameaçado pela similaridade do outro. No caso, os membros da turba gritam 
sua indignação porque precisam muito proclamar que aquilo não é com eles (Calli-
garis, 2008: 1. grifo nosso). 

Freud (1913/1996) no mito de Totem e Tabu nos mostra que a sociedade se origina 

através de um crime. De acordo com o autor, somos potencialmente violentos, em 

ato ou intenção. 
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É igualmente claro por que a violação de certas proibições tabus constitui um pe-
rigo social que deve ser punido ou expiado por todos os membros da comunidade 
se é que não desejam sofrer danos. Se substituirmos os desejos inconscientes por 
impulsos conscientes, veremos que o perigo é real. Reside no risco da imitação, que 
rapidamente levaria à dissolução da comunidade. Se a violação não fosse vigiada 
pelos outros membros, eles se dariam conta de desejar agir da mesma maneira que o 
transgressor (Freud,1913/1996:  50).

Vivemos em um momento onde a questão do tema da psicopatia ganhou certo desta-

que midiático. Nada incomum se tomamos a perspectiva de que o discurso capitalista 

enquanto um imperativo ao consumo e ao gozo propõe uma espetacularização das 

patologias. Não é o que encontramos no “se dar a ver” dos Big Brothers, e até mesmo 

nas coberturas em tempo real realizadas pelas redes televisivas de assassinatos, se-

qüestros, entre outros? 

Com este trabalho, procuraremos fazer, de forma pontual, uma discussão sobre o 

tema da psicopatia, buscando inicialmente retomar o aparecimento desse termo na 

psiquiatria, para em seguida problematizarmos seu uso generalizado, bem como as 

conseqüências de tal apropriação.

2.  O SURGIMENTO DO TERMO 
PSICOPATIA NA PSIQUIATRIA

Segundo Skiadaressis (2008), o termo psicopatia foi cunhado por Evon Fentecheter-

sleben em 1845 como sendo uma enfermidade mental não deduzida da mente nem 

do corpo, mas da relação entre ambos. 

Philippe Pinel (iii) (1745-1826), importante médico francês, é considerado por mui-

tos o pai da psiquiatria.  Foi ele quem tomou o sofrimento mental como uma doença, 

ao contrário do que acontecia em sua época, inscrevendo a loucura no campo da 

medicina. Ele foi o primeiro médico a tentar descrever e classificar algumas pertur-

bações mentais. Uma de suas importantes contribuições para o tratamento das do-

enças mentais foi a introdução de princípios que reduziam a importância da lesão 

anatômica. 

Pinel postulou que a causa da personalidade do psicopata era a falta de educação, 

colocando em causa o aspecto sociocultural, sendo sua proposta terapêutica calcada 

em uma etiologia externa. Foi a partir dessa orientação que ele construiu a noção de 

“loucura moral”. 

Pelo que se conhece da história da loucura, verifica-se que, se a decisão ou não da 

insanidade de uma pessoa era patrimônio do rei, a partir de 1889, com o trabalho de 

Pinel, os médicos herdam tal poder, que se denominará de tutela (Vommaro, 2008: 

61).

Segundo Shine (2000), o famoso discípulo de Pinel, Jean Esquirol (1722-1840), 

cunhou o termo monomania (monomania homicida, incendiária, etc.), defendendo 

a idéia de que as monomanias poderiam resultar em atos criminosos passíveis de 

tratamento e não de punição. 

Benedict Augustin Morel (1809-1873) influenciado por Darwin introduz a idéia de 

“herança degenerativa” e em 1857 cria a categoria de “loucura dos degenerados”. 

Valentim Magnan (1835-1916) ampliou o conceito de degeneração, introduzindo a 

idéia de desequilíbrio mental baseando-se numa concepção neurológica. 

Tratar-se-ia de um estado que poderia estar próximo do normal (desequilíbrio sim-
ples), mas que era susceptível de degenerar-se em direção a estados mais graves 
(desequilíbrio com degenerescência). Certos aspectos do desequilíbrio mental, como 
desequilíbrio da sensibilidade, desequilíbrio da vontade, são associados, ainda hoje, 
aos sintomas do psicopata (Shine, 2000: 13)  

Liga-se à idéia de desequilíbrio proposta pela escola francesa de psiquiatria um as-

pecto mais constitucional. Nessa vertente, Cesare Lombroso (1836-1909), eminente 

antropologista italiano, criou a teoria dos tipos criminosos identificados com base 

na fisionomia. Apesar de sua teoria ter sido abandonada, ainda hoje se busca uma 

explicação para o ato criminoso por meio de um determinismo biológico. 

Na tradição anglo-saxônica, o psiquiatra inglês James Prichard (1786-1848) intro-

duz o termo insânia moral para se referir àqueles transtornos do comportamento 

cuja insanidade se caracterizava pela ausência de delírios, sem afetação das faculda-

des intelectivas, mas onde os princípios morais se encontravam fortemente perverti-
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dos e o poder de controle prejudicado.

Ainda de acordo com Shine (2000), Emil Kraepelin (1856-1925), grande expoente da 

escola alemã de psiquiatria, empreendeu um trabalho de classificação e organização 

das formas de descrever a doença mental. Na 7ª edição de seu Tratado de Psiquiatria 

de 1904 o termo “personalidade psicopática” aparece para referir-se a um tipo de 

pessoas que não são nem neuróticos nem psicóticos, considerando que seus defeitos 

se limitam à vida afetiva e à vontade. 

Em 1923, Kurt Schneider realiza uma conceitualização que ainda hoje continua vi-

gente. Será ele quem abordará o estudo das psicopatias do ponto de vista fenome-

nológico, gerando assim uma categoria descritiva das chamadas “personalidades 

psicopáticas” (Skiadaressis, 2008: 154). Para Schneider a psicopatia não é exógena, 

sendo em sua essência constitucional e inata. 

Se existem controvérsias entre as diferentes escolas, todas, de uma forma ou outra, 
apontam para três posições básicas. Uma posição corresponde à escola constitucio-
nalista, que afirma que o psicopata possui uma constituição especial, geneticamen-
te determinada [...]. Outra escola acentua o social: a sociedade faz o psicopata, 
constrói seus próprios criminosos, ante a impossibilidade de oferecer-lhes os meios 
educativos ou econômicos necessários para seu desenvolvimento normal [...]. Uma 
terceira orientação é a psicanalítica, que examina as perversões em relação com a 
sexualidade. (Tendlarz, 2008: 132. tradução nossa) 

Tendlarz (2008) aponta que as sucessivas publicações do Manual Diagnóstico e Esta-

tístico de Transtornos Mentais (DSM) consideram como uma modalidade de transtor-

no da personalidade aqueles indivíduos que, de forma reiterada, violam os direitos 

de outras pessoas e as normas sociais. A partir do DSM-III o conceito de psicopatia 

ganha uma natureza mais sociológica e passa a ser denominado “personalidade anti-

social”, podendo estar associado a delitos e crimes; sendo denominado sociopata o 

indivíduo que padece desta enfermidade. Já no DSM-IV ocorre uma desvinculação 

da noção de psicopatia do necessariamente criminoso, ou seja, como nos esclare-

ce Vommaro (2008: 62), pode haver o psicopata que não cometa crimes, ainda que 

apresente condutas anti-sociais. 

O DSM-IV-TR (iv) indica que a característica essencial do quadro chamado “trans-

torno anti-social da personalidade” é um padrão geral de depreciação e violação do 

direito dos demais, que começa na infância (transtorno dissocial, normalmente re-

lacionado ao transtorno de déficit de atenção e hiperatividade) ou no princípio da 

adolescência. Para o diagnóstico diferencial o sujeito deve ter ao menos 18 anos e 

deve ter apresentado sintomas dissociais (agressão a pessoas e animais, incluindo 

os ataques com violência e crueldade, fraudes e furtos, violação grave das normas, 

etc.) antes dos 15 anos de idade e que persistam na vida adulta. Ademais, o compor-

tamento anti-social não deve manifestar-se exclusivamente no transcurso de uma 

esquizofrenia ou de um episódio maníaco. 

Na Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados com 

a Saúde: CID-10, este transtorno é chamado de “transtorno de personalidade disso-

cial” (Código: F60.2) (v). 

Tomando como referência a orientação da psicanálise, conforme nos aponta Tendlarz 

(2008), os quadros apresentados pelos manuais diagnósticos acabam por diluir as 

singularidades em universais classificatórios com descrições de comportamentos 

que não permitem estabelecer um diagnóstico. 

Para a psicanálise não existe uma estrutura que se ajuste ao que se descreve como 

psicopatia. Todavia, “se consideramos as características de ausência de culpa e pre-

valência da impulsividade sem divisão subjetiva” (Tendlarz, 2008: 144), poderíamos 

incorrer no erro de afirmar que a psicopatia estaria incluída no diagnóstico psicana-

lítico de perversão. Porém, a clínica pode nos apontar que, se há pontos de aproxi-

mação com a perversão, estes podem se reduzir a traços, não caracterizando neces-

sariamente a estrutura.

À guisa de conclusão desse breve histórico e para futuras pesquisas, relembramos 

que tomando como ponto de investigação os assassinos em série, Tendlarz (2008) 

ainda se interroga se tratar-se-iam de sujeitos psicóticos ou perversos. Para tanto, 

toma como referência o livro de Robert Ressler (2003 apud TENDLARZ, 2008. p. 178) 

chamado “Dentro do Monstro”, onde o autor realiza uma entrevista com Jeffrey Dah-

mer, que se tornou célebre a partir da interpretação de Antony Hopkins no filme 

Silêncio dos inocentes. Ali a autora retoma a hipótese de Jean-Claude Maleval so-



380 381

bre a suplência perversa em sujeitos psicóticos para se pensar que defesas perversas 

permitiriam a esses sujeitos a possibilidade de se confronrarem com o desejo do Ou-

tro sem se desestabilizarem. Tomando essas considerações, pareceu-nos pertinente 

trazer um fragmento de caso que pode lançar luz e, ao mesmo tempo, propor novas 

indagações sobre a classificação de psicopatia. 

3. PSICOPATIA OU PSICOSE? 

José, 32 anos de idade, usuário de serviços de saúde mental desde sua adolescên-

cia, após um período de internação em um hospital psiquiátrico, retorna para sua 

residência e ao tratamento em permanência-dia no Centro de Referência em Saúde 

Mental de sua regional.  Com a retomada do tratamento ambulatorial, uma série de 

dificuldades passam a ocorrer, pois a equipe do serviço, numa estratégia de condu-

ção do caso, tenta impor ao paciente uma forma de tratamento que acredita ser a 

mais adequada sem, contudo, escutar as indicações que José apontava na ocasião. 

Cabe ressaltar as inúmeras dificuldades enfrentadas pelo serviço anteriormente à 

internação do paciente, pois ele já era usuário daquele serviço. Em algumas situa-

ções, o paciente manifestou atitude agressiva com profissionais da equipe de saúde 

mental, particularmente quando suas inúmeras demandas não eram atendidas sem 

explicação dos motivos que subjaziam a tais impedimentos.  

Em uma de suas consultas, após o retorno da internação psiquiátrica, José se vol-

ta para o psiquiatra do serviço e lhe pergunta: “Você é médico?” Entretanto, o psi-

quiatra não responde. José faz a pergunta mais duas vezes, sendo que a posição de 

não-resposta do profissional se repete. Diante disso, após fazer diversas ameaças ao 

médico, José vai para uma avenida adjacente ao serviço e se deita no chão, afirman-

do querer morrer. Nesse mesmo instante, passa um veículo pela via pública que fica 

impedido de seguir adiante. Seu condutor desce e tenta retirar o paciente do chão, 

ao que José responde com uma agressão. O serviço policial é acionado e o paciente 

é encaminhado a um hospital psiquiátrico, de acordo com sua própria solicitação. 

Após este episódio, ao fazermos contato com o psiquiatra que o atendeu no servi-

ço de saúde mental, o mesmo afirmou que não mais atenderia o paciente, uma vez 

que se tratava de um “psicopata” e o serviço não seria para o tratamento de pessoas 

“desse tipo”. Ademais, ele afirma categoricamente que José jamais deveria ter saído 

do manicômio, “que é o seu lugar”, tendo em vista o risco que oferecia aos outros, 

particularmente aos funcionários da equipe que o acompanhava. 

Em nossa atividade no Programa PAI-PJ (vi), temos assistido, com certa freqüência, 

a apresentação de comportamentos de alguns pacientes que induzem à prática de 

erros diagnósticos com fins de segregação, o que aponta para um reducionismo psi-

copatológico estigmatizante que rechaça toda e qualquer possibilidade de interven-

ção e tratamento. O suposto diagnóstico de psicopata, na situação que descrevemos 

acima parece tão precipitado e insensato, como o que descreve Freud em um texto de 

1910, intitulado “Psicanálise Selvagem”. Nesse texto, Freud nos conta que um médi-

co interessado pela psicanálise recebe uma senhora, em seu consultório, que lhe diz 

sofrer de crises de angústia, esclarecendo que as mesmas seriam contemporâneas de 

sua separação conjugal. Assim, estabelecendo uma relação causal entre a separação 

e a interrupção das relações sexuais, o expert conclui que tal interrupção era a causa 

das crises de angústia, e logo faz a anedótica prescrição: Ou reconcilie-se com seu 

marido, ou arrume um amante, ou masturbe-se! (FREUD, 1910/1996. p. 233)

4. DIAGNÓSTICO E SEGREGAÇÃO

Parece-nos fundamental traçar algumas distinções entre a perspectiva psicanalíti-

ca e a médica no que se refere à questão do diagnóstico. Avaliamos que a clínica 

psiquiátrica trabalha com uma classificação calcada nas relações de causa e efeito, 

fundamentando-se numa apresentação fenomênica, o que para a psicanálise mostra-

se insuficiente. A clínica nos demonstra que cada caso é um novo caso e que deve 

ser tomado no que traz de inédito. Portanto, classificações amplas induzem a erros 

de generalizações que podem nos remeter a um retorno histórico na psiquiatria. Foi 

com o nascimento dessa especialidade médica, no final do século XVIII, que surgiu 

a noção da monomania homicida (vii), para tentar justificar na ocasião, diversos 

crimes bárbaros que ocorreram na França. Visando responder ao indecifrável desses 

grandes crimes, a psiquiatria se utilizou dessa noção e obteve assim, sua entrada 

definitiva nos tribunais (FOUCAULT, 2006. p. 1-25). A partir dessa nomeação e clas-

sificação se deu toda a conhecida História da Loucura (FOUCAULT, 1991. p. 551), com 

a repercussão de segregação que trouxe à vida dos pacientes assim diagnosticados. 

Com a Reforma Psiquiátrica e a Luta Antimanicomial, que passou a ocorrer em todo 



382 383

o mundo e também no Brasil (final dos anos setenta e anos 80), obteve-se a desins-

titucionalização da loucura e a criação de serviços substitutivos ao manicômio. Essa 

luta ainda continua e parece não cessar, ocorrendo, até mesmo, o risco de um retro-

cesso histórico com o retorno de métodos de tratamento considerados obsoletos, 

bem como o movimento contrário à reforma psiquiátrica observado atualmente. Ou 

seja, a história é feita de avanços e retrocessos e nos parece que também esse retorno 

da classificação de psicopatia caminha nesse sentido. Essa nomeação começa a ga-

nhar força e faz-se necessária uma reflexão nesse momento. O caso relatado acima é 

exemplar para fazermos essa discussão, uma vez que se trata de um caso de psicose, 

com clara manifestação de fenômenos elementares, mas que traz uma dificuldade 

diagnóstica à equipe de tratamento. Toda vez que o sujeito esbarra numa situação de 

rechaço do outro apresenta uma manifestação reativa de agressividade. 

De acordo com Rabinovich (2004), determinados casos criam nos profissionais que 

os atendem certa sensação de impotência e de impaciência. Não se deve confundir 

esses sentimentos com a impossibilidade do tratamento, já que tal impotência se 

localiza, na maioria das vezes, do lado de quem atende e não do lado do paciente 

(Rabinovich, 2004: 49). O não-sabido de um caso muitas vezes produz um rechaço 

que se dá a partir de uma nomeação ampla, com efeitos restritivos em nível de trata-

mento, tal como a psicopatia, que traz em si uma noção de periculosidade iminente 

e a de o sujeito ser intratável. Diante de uma afirmação tão categórica, não se abre a 

possibilidade de escutar o caso em sua particularidade, sendo que o sujeito é calado 

e enclausurado, à priori.  Por trás do dito “comportamento psicopático”, podemos 

encontrar tanto um sujeito psicótico, quanto neurótico ou perverso, não devendo 

essa classificação desconsiderar o fato de estrutura e suas implicações na direção do 

tratamento. Para levá-la em conta é preciso estabelecer parâmetros que incluam a 

posição do sujeito frente à castração e ao Outro. Muitas vezes, uma classificação de 

anti-social, de intratável, de manipulador e tantos outros adjetivos a que se recorre 

para os ditos “psicopatas”, só nos faz recuar diante da clínica, mostrando nossa im-

potência frente aos casos considerados mais complicados e desafiadores.

5. CONCLUSÃO

Jean-Claude Maleval em um texto intitulado “Suppléance Perverse: Chez un sujet 

psychotique” (1985), através de um caso clínico, aponta para a existência de fan-

tasias perversas em alguns sujeitos psicóticos como forma de tratamento do Outro 

e da falta de recurso simbólico. Este texto nos adverte que por trás de uma atuação 

perversa ou até mesmo nomeada de psicopática, pode haver uma posição defensiva 

do sujeito frente a um real impossível de suportar. 

Retomando o caso de José vemos que, ao lançar seu corpo na avenida, ele o faz como 

uma resposta à não-resposta do Outro, que o lança num vazio de significação, à sua 

ausência de lugar no Outro, índice de sua psicose, momento em que ele diz que vai 

morrer. Todavia, se há em seu ato um apelo ao Outro, a uma significação para seu 

(des) ser, seu objetivo não é o de angustiar o Outro, como poderíamos esperar de um 

sujeito que se utilizaria de uma estratégia perversa, mais próxima do que se nomeia 

psicopata. Pelo contrário, vemos um sujeito que se expõe a um risco real como forma 

de encontrar um apaziguamento ao vazio de significação em que é lançado pelo ou-

tro. Não nos deteremos em maiores detalhes, mas a construção do caso nos demons-

tra elementos que possibilitam o diagnóstico de uma estrutura psicótica, e mesmo 

que em determinadas situações José se apresente como um sujeito dito “perigoso”, 

entendemos que essas são formas que ele encontra de responder a esse vazio. Em 

certas situações, o sujeito pede uma intervenção mais pontual, mesmo que seja a de 

uma contenção, não pelo risco que supostamente ofereceria ao outro, mas pelo que 

representa para si mesmo. 

Belo (2010) (viii), citando o famoso debate entre Chomsky e Foucault, nos diz que 

este último nos adverte sobre a impossibilidade da noção de “natureza humana” ser 

forjada de forma neutra.  Essa noção deve ser sempre questionada uma vez que pode 

estar a serviço de uma ideologia. Se quisermos nos posicionar dentro da “Estética da 

Existência”, temos sempre que nos indignar frente a classificações segregadoras não 

recuando de nossa posição ética. 

Araújo (2010) (ix) nos diz da necessidade de uma postura ativa, de uma inquietação 

permanente, quando se trata da estética da existência, que aponta para uma recusa 
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em ancorar-se em uma identidade finalizada. “Viver sob o plano de uma estética da 

existência é uma vigília contínua: a assimilação de qualquer experiência passa sem-

pre pelo crivo de uma suspeita permanente” (Araújo, 2010). Assim, concluímos que 

a estética da existência está em consonância com a ética da psicanálise.

6. NOTAS EXPLICATIVAS

(i) Citação disponível em: http://video.google.com/videoplay?doc

id=3472924502812454738#. Acesso em: abril de 2010.

(ii)  CALLIGARIS, Contardo. A turba do “pega e lincha”. 2008. Disponível em: 

<http://www.verdestrigos.org/sitenovo/site/cronica_ver.asp?id=1525>. Acesso 

em outubro de 2008.

(iii) Disponível em: Cf. http://pt.wikipedia.org/wiki/Philippe_Pinel. Acesso em 

abril de 2010

(iv) O DSM-IV-TR (Código: 301.7) utiliza os seguintes critérios para caracterizar o 

transtorno anti-social da personalidade: A. Um padrão pervasivo de desrespeito e 

violação aos direitos dos outros, que ocorre desde os 15 anos, como indicado por pelo 

menos três dos seguintes critérios: 1. Fracasso em conformar-se às normas sociais 

com relação a comportamentos legais, indicado pela execução repetida de atos que 

constituem motivo de detenção; 2. Tendência para enganar, indicada por mentir re-

petidamente, usar nomes falsos ou ludibriar os outros para obter vantagens pessoais 

ou prazer; 3. Impulsividade ou fracasso em fazer planos para o futuro; 4. Irritabili-

dade e agressividade, indicadas por repetidas lutas corporais ou agressões físicas; 

5. Desrespeito irresponsável pela segurança própria ou alheia; 6. Irresponsabilidade 

consistente, indicada por um repetido fracasso em manter um comportamento la-

boral consistente ou honrar obrigações financeiras; 7. Ausência de remorso, indi-

cada por indiferença ou racionalização por ter ferido, maltratado ou roubado outra 

pessoa. B. O indivíduo tem no mínimo 18 anos de idade. C. Existem evidências de 

Transtorno de Conduta com início antes dos 15 anos de idade. D. A ocorrência do 

comportamento antissocial não se dá exclusivamente durante o curso de Esquizo-

frenia ou Episódio Maníaco. Disponível em: http://pt.wikipedia.org/wiki/Transtor-

no_de_personalidade_antissocial. Acesso em abril de 2010.

(v) A Classificação Internacional de Doenças - CID-10 (código F 60.2) utiliza os se-

guintes critérios para caracterizar a personalidade dissocial: Transtorno de persona-

lidade caracterizado por um desprezo das obrigações sociais, falta de empatia para 
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com os outros. Há um desvio considerável entre o comportamento e as normas sociais 

estabelecidas. O comportamento não é facilmente modificado pelas experiências ad-

versas, inclusive pelas punições. Existe uma baixa tolerância à frustração e um baixo 

limiar de descarga da agressividade, inclusive da violência. Existe uma tendência a 

culpar os outros ou a fornecer racionalizações plausíveis para explicar um comporta-

mento que leva o sujeito a entrar em conflito com a sociedade. Personalidade (trans-

torno da): amoral; anti-social; associal; psicopática; sociopática;Exclui:Transtorno; 

(de) (da): conduta (F91.-); personalidade do tipo instabilidade emocional (F60.3); 

Disponível em: http://www.fau.com.br/cid/webhelp/f60.htm. Acesso em abril de 

2010.

(vi) O Programa de Atenção Integral ao Paciente Judiciário (PAI-PJ) pertence ao 

Tribunal de Justiça de Minas Gerais e acompanha pacientes psicóticos que comete-

ram infrações penais e respondem a processos criminais. Foi criado no ano de 2000 

como projeto-piloto e em dezembro de 2001 foi transformado em programa através 

da Portaria-Conjunta da Presidência do TJMG e da Corregedoria Geral de Justiça de 

nº 25/2001.

(vii) A monomania homicida foi um conceito criado por Esquirol (1772-1840), que 

inaugurou uma nova modalidade de concepção psiquiátrica de loucura moral, defi-

nida no final do século XVII pelo médico Thomas Abercromby como sendo caracterís-

tica de alguém com bom nível de inteligência, mas com graves defeitos ou transtor-

nos nos seus princípios morais (cf. FERNANDES, 1995: 69).

(viii) Citamos aqui Fábio Belo na página do II Congresso de Psicanálise Direito e Lite-

ratura. Disponível em: http://www.conpl.com.br. Acesso em: abril 2010.

(ix) Cf. página do Congresso de Psicanálise Direito e Literatura. Disponível em: 

http://www.conpl.com.br. Acesso em: abril 2010.
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1. INTRODUÇÃO

As reminiscências narradas por Graciliano Ramos em Memórias do Cárcere impres-

sionam por duas razões. Primeiramente pelo império da violência e completa ausên-

cia do Direito desde o momento da sua prisão, até quase o seu desfecho. Depois, e 

principalmente, por que os fatos ali narrados, embora ocorridos no período imedia-

tamente anterior ao golpe que redundaria no regime ditatorial de Getúlio Vargas, 

deram-se no âmbito de uma ordem constitucional democrática, que garantia liber-

dade e direitos individuais, atrelados a direitos sociais. 

Essa peculiaridade do contexto constitucional em que se deu a sangrenta e ampla 

repressão aos “subversivos” e promotores diretos da Intentona Comunista, de 1935, 

revela que Memórias do Cárcere não deve ser lido como o registro de um período 

superado e estanque de nossa história republicana. Antes, trata-se de um alerta so-

bre como urgências políticas, legitimadas por interesses hegemônicos travestidos de 

“opinião pública”, aliada a restrições de garantias individuais por reformas legisla-

tivas pontuais (constitucionais ou não; isso é outra história...) podem instaurar a 

barbárie da noite para o dia, aniquilando a segurança jurídica no seio de qualquer 

Estado de Direito.

A partir dessa premissa, procuramos demonstrar a atualidade das Memórias de Gra-

ciliano na análise de um instituto recente do Direito Processual e de Execução Penal 

Brasileiro, que é o Regime Disciplina Diferenciado, o RDD. 

Nas linhas que se seguem, traçamos um paralelo entre a atuação repressiva da polícia 

política de Vargas, nos aspectos vivenciados por Graciliano Ramos, e o contemporâ-

neo RDD, no que tange a irracionalidade dos seus motivos, a insegurança jurídica 

que instalaram e a crueldade que os caracteriza.
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2.  DEGRADAÇÃO E CRUELDADE EM 
MEMÓRIAS DO CÁRCERE, SEU 
CONTEXTO POLÍTICO E JURÍDICO

Ao narrar sua chegada à Colônia Correcional, a mais degradante das prisões pelas 

quais passou, Graciliano Ramos se arrisca a reproduzir, sem receio de se enganar, 

o discurso de recepção proferido por um “tipinho de farda branca”. O sujeito mi-

údo, estrábico e manco, que compensava todas as suas deficiências com uma fala 

enérgica, de assustadora franqueza e força profética. “Aqui não há direito. Escutem. 

Nenhum direito. Quem foi grande esqueça-se disto. Aqui não há grandes. Tudo igual. 

Os que tem protetores ficam lá fora. Atenção. Vocês não vêm corrigir-se, estão ouvin-

do? Não vem corrigir-se: vêm morrer.” (RAMOS, 1994, v. 2, p. 69)

Esse episódio resume bem o processo de desconstituição da condição humana ao 

qual se submete o preso Graciliano e outros tantos, políticos e comuns, que então se 

misturavam na Colônia Correcional da Ilha Grande, no ano de 1936.

O calvário do autor de “Memórias do Cárcere” começa com a sua prisão, um dia de-

pois de ter sido demitido de seu cargo de diretor da Instrução Pública de Alagoas. 

Graciliano foi preso em três de março de 1936, em Maceió, suspeito de cooperar para 

movimentos subversivos, como suposto integrante do Partido Comunista, no qual – 

diga-se – ele só ingressaria nove anos depois, em 1945. 

Sem culpa formada, sem processo, sem uma acusação formal, sem ter notícia sequer 

do que era suspeito, o preso circulou por prisões de Maceió e Recife, até ser embar-

cado no porão do navio Manaus com destino ao Rio de Janeiro. Ali esteve por alguns 

meses no Pavilhão dos Primários da Casa de Detenção, de onde foi transferido para a 

terrível Colônia Correcional da Ilha Grande. De volta ao Rio, Graciliano foi recolhido 

na Casa de Correção, onde ficou até sua libertação em janeiro de 1937. 

A degradação retratada nas linhas sóbrias e incisivas de Memórias do Cárcere se 

realiza, antes de tudo, pela irracionalidade e o acaso da sua imposição. A falta de 

fundamentação, o suspense sobre os motivos que conduzem o preso no seu gradual 

despojamento de liberdades e direitos, na sua lenta descida ao inferno, espolia-lhe a 

condição de sujeito. Do dia para a noite, o narrador personagem se vê transformado 

em objeto; joguete de procedimentos estatais baseados em receios e decisões vagas, 

bestiais, impessoais, genéricas e, como tal, inquestionáveis. 

Ainda no Pavilhão dos Primários, onde se recolhiam principalmente presos políticos, 

Graciliano constata: 

Ausência de processo, nenhuma testemunha; adiava-se, provavelmente não se re-
alizaria o interrogatório longamente esperado. Minha mulher andava pelas repar-
tições, a inquirir debalde; em falta de esclarecimentos, enviavam-na de um lugar 
para outro. Não se descobriam sinais de crimes, mas pelo jeito eles deviam existir 
em qualquer parte; conservar-me-ia longe do mundo até que aparecessem. (RAMOS, 
1994, v. 1, cap. 15)

E já de volta da Ilha Grande, reduzido a escombros do que fora, conclui ao se deparar 

com os demais presos na Casa de Correção: 

Deviam estar ali, supus, as criaturas forçadas a cumprir sentença, e ainda não me 
haviam dito uma palavra a respeito dos meus possíveis crimes. Tinham-me obrigado 
longos meses a rolar para cima e para baixo; aplicavam-me agora uma condenação 
enigmática. (RAMOS, 1994, v. 2, p. 190)

Mas sem dúvida é o tratamento desumano e seus efeitos sobre o corpo e o espírito do 

preso, o principal tema de Memórias do Cárcere. Com efeito, muito mais que à análise 

política, que se revela na obra quase de forma indireta, Graciliano Ramos se dedica 

a descrever, minuciosamente, as condições subumanas que lhe foram impostas no 

cárcere. Extravasa principalmente a memória do doloroso processo de despersonali-

zação, diminuição, desmoralização e destruição que sofreu nas prisões.

Do registro literário, que é também privilegiado documento histórico, consta o in-

salubre e nauseante porão do navio Manaus, ao qual desce Graciliano com muitos 

outros presos, empurrados como gado a um “banheiro carrapaticida”. Ali o charco 

de vômito, excrementos e restos de comida será o cenário de uma viagem marcada 

pelo padecimento do corpo e pela desesperança. O asco pela comida – sempre ruim, 

servida e preparada com desleixo – e a conseqüente inapetência acompanham Graci-

liano por vários meses, fragilizando-o cada dia mais e aprisionando-o em inarredável 

convalescença. 
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A crueldade foi ainda mais aguda na já mencionada Colônia Correcional; ali onde não 

havia direitos. Amontoados num Galpão, verdadeiro curral, de terra batida, acomo-

davam-se os presos, a todo tempo importunados por ordens descabidas de “formação 

geral”. O sossego era impossível. O barulho e a movimentação eram constantes. A 

poeira turvava o ambiente, castigava os pulmões. “Caras macilentas, o suor a escor-

rer nas barbas crescidas; magrém e sujeira, chagas negras medonhas produzidas pela 

mucurana; fadiga, nudez mal disfarçada em trapos imundos; gestos de impaciência, 

inúteis pedidos silenciosos.” (RAMOS, 1994, v. 2, p. 81) Para a higiene de uns nove-

centos indivíduos, quatro ou seis chuveiros. E junto a uma parede, o mesmo número 

de latrinas, “sem vasos, buracos apenas, lavados por freqüentes descargas rumoro-

sas”. (RAMOS, 1994, v. 2, p. 80) “Em todas viam-se homens de cócoras, e diante deles 

estiravam-se filas, esperando a vez, cabisbaixas na humilhação, torcendo-se a exibir 

urgências refreadas a custo.” (RAMOS, 1994, v. 2, p. 80) A comida era pouca, intra-

gável e imprópria para o consumo. A potassa “arruinava intestinos”. (RAMOS, 1994, 

v. 2, p. 81) O frio da noite flagelava os corpos cansados do trabalho forçado ao longo 

do dia, e impedia o sono. A violência incontida dos agentes penitenciários ameaçava 

constantemente. Na síntese do narrador personagem: “Enfim não nos enganavam. 

Estávamos ali para morrer.” (RAMOS, 1994, v.2, p. 74)

A prisão de Graciliano Ramos foi parte da espalhafatosa e irracional empreitada re-

pressiva, acionada pelo Governo de Getúlio Vargas, que se seguiu ao desastrado le-

vante conhecido por “Intentona Comunista”. 

A Intentona, ou “bagunça de 35”, como a ela certa vez se referiu Graciliano (RAMOS, 

1994, v. 1, cap. 5), foi uma tentativa mal sucedida de tomada do poder promovida 

pela Aliança Nacional Libertadora e o Partido Comunista Brasileiro, sob a liderança 

de Luis Carlos Prestes e com o apoio efetivo de parcos setores das forças armadas. O 

levante, que visava a instauração de um Governo Popular Nacional e Revolucionário, 

não durou ao todo nem uma semana. Nos dias 24 e 25 de novembro de 1935, a “cons-

piração comunista” explodiu em duas rebeliões: a do 21º Batalhão de Caçadores, em 

Natal, e a do 29º Batalhão de Caçadores, em Pernambuco. (VARGAS, 1995, v. 1, p. 

444) A primeira, teve maior sucesso e resultou na tomada da cidade e instalação de 

um Governo Popular Revolucionário por cinco dias. A segunda foi repelida no ataque 

a Recife e os revoltosos acabaram entrincheirando-se no quartel da Vila Militar, onde 

resistiram por 48 horas. (MORAIS, 1994, p. 88) 

No Rio de Janeiro, então Capital da República, a revolta foi ainda mais frágil, e se 

poderia dizer inexpressiva se não fosse tão inusitada. Como bem resume Fernando 

Moraes, “a revolução começou as três hora da madrugada e acabou a uma e meia da 

tarde”. Dela apenas participaram o 3º Regimento de Infantaria e a Escola de Aviação 

Militar. A revolta na Escola foi debelada já ao alvorecer do dia 27. Na Praia Vermelha, 

espremidos pelos morros que a cercam, os menos de trinta homens da Aliança Na-

cional Libertadora não tinham como dominar trezentos oficiais e combater os mais 

de 1700 soldados para ali enviados. A rendição não tardou. (MORAIS, 1994, p. 93 e 

segs.)

Como resultado, já em 25 de novembro daquele ano era aprovado pelo Congresso e 

decretado o estado de sítio, posteriormente prorrogado. Por meio dele ficou o go-

verno livre para desencadear a repressão. Segundo Moraes, ficou proibido o porte 

de armas no Rio de Janeiro e restringida a saída da cidade sem autorização e salvo 

conduto da Delegacia Especial de Ordem e Segurança Social e Política. “As fichas de 

‘extremistas’, anarquistas, comunistas, socialistas, trotskistas e membros ou meros 

simpatizantes da Aliança Nacional Libertadora são transformadas em mandados de 

prisão.” (MORAIS, 1994, p. 97)  Aliada à prisões arbitrárias, a tortura; sua constante 

companheira em períodos de grave perturbação da “ordem pública” ou “instabilida-

de institucional”, passa a ser empregada sistematicamente.

A aparelhagem jurídica de defesa institucional contra as ameaças subversivas é ra-

pidamente reforçada pela reforma da Lei de Segurança Nacional, em 14 de dezem-

bro de 1935 e pela aprovação e promulgação, quatro dias depois, de três emendas à 

Constituição. A primeira permitia ao Congresso autorizar o Presidente da República 

a declarar estado de guerra em qualquer parte do território nacional, em caso de 

“comoção intestina grave” das instituições políticas e sociais. A segunda e a terceira 

retiravam dos militares e funcionários públicos civis, respectivamente, a garantia da 

estabilidade nos cargos quando praticassem atos subversivos. (VARGAS, 1995, v. 1, 

p. 456, nota)

Estava detonada, a partir daí, a engrenagem política que levaria à instalação do Es-
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tado Novo, a ditadura de Vargas, de inspiração fascista, sob o pálio da Constituição 

de 10 de novembro de 1937.

Mas até então, e durante todo o período no qual se situam as memórias narradas por 

Graciliano, vigorou no Brasil a ordem constitucional de 1934. Essa acolheu a tradição 

liberal da Carta de 1981, e com ela a proteção aos clássicos direitos e garantias indivi-

duais, embora tenha aberto também espaço à proteção de direitos sociais e da ordem 

econômica, que caracterizou o então novo constitucionalismo social. (HORTA, 1995, 

p. 58-59)

Rezava o art. 113 da constituição de 1934 não haver privilégios nem distinções por 

idéias políticas; que por convicções filosóficas ou políticas ninguém seria privado de 

qualquer dos seus direitos. O mesmo dispositivo garantia o sigilo de correspondên-

cia, a liberdade de associação e de reunião, restringia a prisão aos casos de flagrante 

delito ou ordem escrita da autoridade competente, fundada na Lei; impunha a ime-

diata comunicação de prisão ao juiz competente, garantia o habeas corpus, a ampla 

defesa, vedava os tribunais de exceção, consagrava os princípios do juiz natural, da 

anterioridade da lei penal e da pessoalidade da pena; garantia o célere andamento 

dos processos nas repartições públicas e a comunicação aos interessados dos des-

pachos proferidos, assim como das informações a que estes se refiram, bem como a 

expedição das certidões requeridas para a defesa de direitos individuais.

Não se desconhece que a instituição do estado de sítio, e especialmente do estado 

de guerra figuravam também no texto constitucional de 1934 como exceções mais 

ou menos drásticas aos direitos individuais ali consagrados. Chama a atenção, con-

tudo, a extraordinária vagueza dos seus pressupostos de incidência. (i) Incidência 

que, como a história demonstrou, foi capaz de reduzir à piada, do dia para noite, 

toda uma tradição garantista sob a qual os cidadãos, pelo menos os bem nascidos, 

“negociantes e funcionários” flagrados por Graciliano (RAMOS, 1994, v. 1, cap. 20) 

no porão do Manaus, julgavam-se abrigados. 

Daí o inevitável incômodo, que tal qual o medo de um atentado atômico – impro-

vável, mas perfeitamente possível – provoca a existência, também na nossa vigente 

ordem constitucional, dos institutos do “estado de defesa” e do velho “estado de sí-

tio”. Pois sua aplicabilidade está ali atrelada a cláusulas ainda mais vagas que as que 

valeram às forças repressivas de Vargas: a do restabelecimento da “ordem pública 

ou da paz social, ameaçadas por grave e iminente instabilidade institucional” (art. 

136, caput, da CR/88) ou da “comoção grave de repercussão nacional” (art. 137 da 

CR/88), respectivamente. 

3.  DEGRADAÇÃO E CRUELDADE NO 
REGIME DISCIPLINAR DIFERENCIADO: 
UM PROGRAMA LEGAL DE 
NEUTRALIZAÇÃO E INCAPACITAÇÃO 
DOS PERIGOSOS NO SISTEMA 
PRISIONAL CONTEMPORÂNEO

Infelizmente não podemos ler Memórias do Cárcere como um mero registro de fatos 

passados, tais como os que se deram, por razões análogas, a partir de 1968, sob a 

vigência do Ato Institucional n. 5. Se assim fizéssemos, entusiasmados pelo fortale-

cimento do direito penitenciário no Brasil, pela vedação constitucional da tortura, 

do tratamento desumano ou degradante (art. 5º, III, da CR/88), ou pela garantia 

também constitucional do respeito à integridade física e moral dos presos (art. 5º, 

inc. XLIX), estaríamos ignorando a crueldade e a degradação presentes tanto na prá-

tica quanto na própria legislação penitenciária atuais.

Ao ler Memórias do Cárcere não podemos deixar de invocar as nossas próprias me-

mórias, as memórias recentes, do período democrático pós 1988. É preciso lembrar 

da chacina do Carandiru, quando 111 presos foram covardemente mortos numa ação 

sanguinária na Polícia de São Paulo, sob o pretexto de controlar uma rebelião num 

presídio superlotado. É preciso lembrar que ainda mais recentemente um Juiz de Mi-

nas foi afastado de suas funções por ter libertado 50 presos provisórios que já não 

mais cabiam numa cadeia pública da Comarca de Contagem. Estavam amontoados 

como bichos, com a saúde prejudicada, num recinto que não oferecia condições mí-

nimas exigidas pela legislação para a detenção de pessoas. E, como último, mas não 

exaustivo exemplo, as memórias de Graciliano nos evocam os recentemente noticia-

dos esquartejamentos praticados entre presos no Estado do Espírito Santo e a prá-
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tica, admitida pelas autoridades penitenciárias daquele Estado, de alojar detentos 

malfeitores no interior de containeres, alcunhados por “microondas”. 

Mas, para além da violência que se poderia chamar com certo favor de acidental, 

muito embora se revele crônica nos sistemas prisionais, pretendo aqui voltar os 

olhos para a violência programada. Aquela que, prevista na lei, desafia peremptória 

e solenemente a própria garantia constitucional da humanidade da penas, traduzida 

nos já mencionados incisos III, XLIX e também no inciso XLVII, alínea “e”, do artigo 

5º da vigente Constituição. Trata-se do regime disciplinar diferenciado (RDD), insti-

tuído e inserido na Lei de Execuções Penais (Lei 7.210/84) pela Lei 10792, de 2003.

A convergência entre esse instituto e a temática de Memórias do Cárcere se estabe-

lece em três pontos essências: primeiramente por que o RDD é fruto de uma política 

criminal baseada no medo, na proposta de lançar mão do sistema penal para se com-

bater ou neutralizar um inimigo. Depois, pela indeterminação do alcance das medi-

das ali previstas, cuja imposição carece de parâmetros racionalmente controláveis. E 

finalmente, pela crueldade das condições que impõe ao preso. Crueldade dessa vez 

psicológica, que vem sendo promovida nos ascéticos ambientes dos presídios fede-

rais, e que não é escamoteada, mas antes rigorosamente prevista na lei, aplaudida 

pela mídia e, até aqui, razoavelmente bem recebida pelos tribunais. 

Historicamente o RDD surge como uma resposta do poder público aos anseios sociais, 

propalados pela mídia, por maior eficiência preventiva da prisão e dos mecanismos 

de segurança pública em geral. Apresenta-se como medida de “combate” à facções 

criminosas, como o Primeiro Comando da Capital, de São Paulo, geralmente voltadas 

para o tráfico ilícito de drogas, e que lograram se estruturar dentro dos presídios em 

razão da própria crise estrutural do sistema prisional. 

Mas como perspicazmente observa Chistiane Russomano Freire (2005, p. 135), a in-

trodução do RDD no sistema penitenciário deve ser lida como fenômeno polissêmico; 

que concentra objetivos, imagens e sentidos diferentes. Com efeito, constitui-se em 

medida disciplinar, por vezes, mas também é manejável como medida cautelar. Está 

presente na execução penal, mas também tem lugar nas prisões provisórias. Assim, 

o recente recrudescimento das condições carcerárias, do qual a instituição do RDD é 

o mais fulgurante capítulo, além de concentrar objetivos de punição, neutralização 

e incapacitação, responde também aos desejos de segurança e proteção, decorrente 

dos medos ambientais que envolvem a sociedade contemporânea. (ii)

Segundo a citada autora, a concepção do RDD é fruto da decadência do modelo res-

socializador da pena de prisão, atrelado ao medo e a angústia coletiva crônicos. Por 

um lado, nota-se que cada vez mais a prisão assume sua função original de meca-

nismo de controle e neutralização das massas de excluídos, da parcela não consu-

midora, não produtora e, consequentemente redundante da sociedade. Por outro, 

o recrudescimento do aparato repressivo estatal tem sido a demanda principal de 

uma sociedade que procura personificar – em figuras como Fernandinho Beira Mar 

ou Juan Carlos Abadia – um medo que já não tem nome. Trata-se de uma estratégia 

imediata de aplacar a angustia diante dos inúmeros riscos que o desenvolvimento 

tecnológico impõe, das incertezas quanto ao futuro e da desconstrução de valores e 

modelos sociais acarretada pela globalização. 

Como se vê, a instituição do RDD é, assim como a prisão arbitrária e indiscrimina-

da dos “extremistas” e “subversivos” da década de 30, igualmente legitimada pelo 

medo; voltada para o combate ao inimigo, do qual também nos fala o penalismo con-

temporâneo. (iii) E o papel do inimigo, que no Brasil de outrora era desempenhado 

pelos comunistas, é hoje representado preferencialmente pelos traficantes de drogas 

e membros das indefiníveis “organizações criminosas”. Sobre esse medo do inimigo, 

lê-se em Memórias do Cárcere:

O homem da rua nos julgava com severidade imensa, aceitava sem exame balelas 
forjadas sobre os rapazes do 3º Regimento, ampliava-as, estendia-as; enfim, nos 
considerava a todos uns monstros. A pequena burguesia ainda se arrepiava, ima-
ginando os perigos de que se livrara em noite de bombardeio e sangueira, e os ven-
cedores lhe surgiam como heróis, a monopolizar a gratidão nacional. Um governo 
corrupto disfarçava as mazelas e restaurava-se, coloria-se de novo, expunha-se à luz 
favorável. Todos os meios de publicidade a articular-se contra nós, nenhuma defesa. 
(RAMOS, 1994, v. 1, cap. 15)

Estreitamente atrelado à sua legitimação pelo medo, o RDD se apresenta legalmente 

como uma medida aplicável a um universo indeterminado de casos, com o máximo 

de flexibilidade. É manejável sempre que a sensação de insegurança o demandar, 

ainda que despojado de justificativas razoáveis.



398 399

Com efeito, entre os seus pressupostos de aplicação, previstos no artigo 52, caput, e 

parágrafos, da Lei 7210/1984 (Lei de Execução Penal – LEP), está a circunstância de 

o preso, condenado ou mesmo provisório, apresentar “alto risco para a ordem e se-

gurança do estabelecimento penal ou da sociedade”. Como se vê, presente está aqui, 

precisamente no §1º do mencionado art. 52, a possibilidade de um extraordinário ar-

refecimento da pena, não por um ato de indisciplina ou crime que o preso tenha pra-

ticado, mas pela sua alegada periculosidade. Trata-se de evidente desconsideração 

do princípio da culpabilidade, que num Estado Democrático de Direito deve orientar 

o poder punitivo para a repressão de fatos, e não de condições ou características 

pessoais. É também violação do princípio da legalidade, que impõe a taxatividade 

– certeza e determinação – das leis penais. Ora, existem limites semânticos para a 

expressão “alto risco para a sociedade”? É evidente que não. Tem-se nela um mero 

jargão sob o qual se abrigam os mais diferentes gêneros de criminosos ou suspeitos 

que se queira reprimir de forma excepcional.

A vagueza dessa previsão legal é ainda complementada por outra, segundo a qual 

estará igualmente sujeito ao RDD o preso provisório ou condenado “sob o qual re-

caiam fundadas suspeitas de envolvimento ou participação, a qualquer título, em 

organizações criminosas, quadrilha ou bando.” (art. 52, §2º, da LEP)

É que, se por um lado os termos “quadrilha e bando” contam com clara definição 

legal, presente no art. 288 do CP, burilada por décadas de esforços doutrinários e tra-

dição jurisprudencial, a expressão “organização criminosa” não conta com qualquer 

definição legal. E a respeito do seu alcance, dos seus pressupostos necessários ou su-

ficientes, não há ainda um mínimo consenso doutrinário. Como bem revela Eugênio 

Raúl Zaffaroni, após uma exaustiva análise dos diferentes modelos existentes e de-

finições propostas para “organização criminosa” no Direito Comparado, conceituar o 

crime organizado é impossível e as tentativas nesse sentido foram ineficientes. (ZA-

FFARONI, 1999, p. 79) Aliás, afirma que a missão de conceituar essa categoria – falsa, 

desde que compreensiva de fenômenos delitivos os mais diversos – foi uma tarefa 

impossível que o poder punitivo impôs aos criminólogos. (ZAFFARONI, 1999, p. 79) 

Por fim, esse autor observa, confirmando o paralelismo que pretendemos demons-

trar entre o contexto jurídico das memórias dramáticas de Graciliano e o nosso atual 

programa legal repressivo, que o conceito de “crime organizado” foi funcional à polí-

tica norte americana de perseguição ao comunismo naquele período. Afinal, tanto o 

“comunismo quanto a criminalidade eram conspirações autoritárias que atentavam 

contra a democracia e ao american way of life”. ((ZAFFARONI, 1999, p. 79)

A perigosa amplitude da lei já se revela, sem surpresa, na sua aplicação pelos tribu-

nais. Não se pode negar que entre as decisões impositivas do RDD figuram principal-

mente as que se dirigem contra membros de associações criminosas voltadas para 

o tráfico de drogas, como o célebre Fernandinho Beira Mar, ou contra membros de 

facções especialmente empenhadas na subversão da ordem interna dos presídios, 

atrelada a atentados contra a segurança pública, como os membros do PCC (Primeiro 

Comando da Capital), de São Paulo. Estes foram os destinatários históricos do RDD. 

Mas encontramos também decisões que admitem a aplicação do RDD a presos provi-

sórios acusados de crimes contra a economia popular, exploração de jogos de azar 

e descaminho. Ressalte-se que esses crimes sequer pertencem ao núcleo central do 

Direito Penal, mas ao âmbito conhecido como direito penal secundário, de natureza 

completamente diversa. (iv)

Mas para além das razões pouco convincentes da instituição do RDD, que mal dis-

farçam a indisposição do poder público em aparelhar as penitenciárias para que o 

regime fechado de execução cumpra sua função preventiva sem apelo a medidas 

“diferenciadas”; e para além de romper com um direito penal da culpabilidade e da 

legalidade, em nome de um arbitrário direito penal do autor, o RDD se destaca pela 

crueldade das suas condições.

Ocorre que o preso submetido ao RDD é permanentemente isolado em cela individu-

al por até 360 dias, eventualmente renováveis até o limite de 1/6 do total da pena 

aplicada. Esse isolamento só será aliviado pelo contato com os agentes carcerários ou 

pela eventual visita de um familiar ou amigo. Ainda assim, a visitação, de no máximo 

duas pessoas, só poderá ocorrer uma vez a cada semana, pelo período máximo de 

duas horas. É o que se depreende dos incisos I a III do art. 52 da LEP.

Acolhe, assim, a lei penal brasileira, em nome da defesa social contra o perigo in-

definido oferecido por suspeitos de crimes igualmente indefinidos, um regime 

análogo àquele instaurado em 1818, na Western Penitentiary, de Pittsburg, EUA 
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(BITENCOURT, 2007, p. 126); o “sistema pensilvânico”, que ganhou notoriedade in-

ternacional por seu caráter desumano. Repete o nosso direito a experiência contem-

porânea das hard prisons, também americanas, cujos efeitos devastadores para os 

prisioneiros já são há muito conhecidos. 

Os longos períodos de isolamento, além de violentarem a natureza social do homem, 

impondo-lhe terrível sofrimento psicológico, geram danos de ordem psiquiátrica, 

tais como a insônia, a intolerância a estímulos auditivos e até alucinações. (v)

Vê-se, pois, que as condições do RDD (vi) configuram a assunção discursiva, isto é; 

legal, de finalidades da execução penal absolutamente avessas àquela declarada no 

artigo primeiro da LEP. Pelas condições excepcionais do RDD não se pretende garantir 

as condições para a reintegração harmônica do apenado à sociedade, mas pelo con-

trário potencializar o caráter desagregador da pena de prisão. O RDD, sob o pretexto 

de neutralizar a periculosidade do preso, inviabiliza as suas relações inter-pessoais 

e o desenvolvimento de suas capacidades. No âmbito do RDD já não importa o traba-

lho, não há lugar para a instrução ou formação profissional. Em seu seio, e mais uma 

vez em nome da “ordem” são rapidamente esquecidos, ou são mesmo impertinentes, 

todas as conquistas da execução penal baseada na dignidade do homem. 

Cremos que, pela primeira vez desde a promulgação da Constituição de 1988 os ope-

radores do direito brasileiro e, especialmente, seus aplicadores, vêem-se ante um 

instituto legal que desafia diretamente o princípio da humanidade das penas, con-

sagrado nos incisos III, XLVII e XLIX do artigo 5º dessa Carta. Esses dispositivos tra-

zem, respectivamente, a vedação de qualquer tratamento desumano ou degradante, 

das penas cruéis e a garantia da integridade física e moral dos presos.

Todavia, em que pese a evidente contrariedade entre as condições do RDD e o pro-

grama humanitário de execução de penas consagrado na nossa Constituição, até o 

momento – e lá se vão seis anos de vigência – os tribunais brasileiros vem se es-

quivando de enfrentá-la. A jurisprudência até aqui produzida trata basicamente de 

divergências hermenêuticas relativas às hipóteses de aplicação e tempo de duração 

da medida. Raríssimos, ou quiçá inexistentes são os julgados que reconheçam ou ao 

menos questionem o caráter cruel das condições do RDD, questão sobre a qual, de 

todo modo, ainda não se manifestaram os tribunais superiores. 

4. CONCLUSÃO

O regime disciplinar diferenciado (RDD) representa uma manifestação contemporâ-

nea do desprestígio aos direitos e garantias individuais pelo sistema penal brasileiro. 

Esse desprestígio, embora perene na operacionalidade prática do discurso jurídico 

penal, nem sempre se revela desde o seu discurso, isto é; desde o programa repressi-

vo presente na legislação. 

O desprestígio legislativo de direitos e garantias individuais, dá-se ciclicamente, 

sempre em nome de finalidades vagas como a proteção da sociedade, da ordem públi-

ca, contra “graves riscos” ou “comoções graves”, e se volta contra alvos específicos, 

determinados segundo contingências históricas. 

Em nome do combate a esses “inimigos”, quer sejam eles os comunistas, no período 

entre guerras ou durante a guerra fria, ou os terroristas e membros de organizações 

criminosas, no mundo contemporâneo, os direitos individuais retrocedem e as con-

quistas democráticas se revelam instáveis e incapazes de nos proteger contra a sanha 

irracional do poder punitivo.

Quando se abre mão de balisas como a taxatividade da lei penal, da idéia de que só 

se pune alguém pelo que se fez e não por suas características intrínsecas, como a 

“periculosidade” ou a “subversão”, quando se esquece o ideal de humanidade das 

penas em nome da ordem pública e do “combate” às “organizações criminosas”, as 

Memórias de Graciliano se atualizam, e com elas nos identificamos, aterrorizados, 

mesmo no seio do Estado Democrático de Direito, quase oitenta anos depois.
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Resumo: 

Trata-se de um paralelo entre Memórias do Cárcere, de Graciliano Ramos, seu contex-

to político e jurídico, e do contemporâneo regime disciplinar diferenciado, previsto 

para condenados e presos provisórios ligados a organizações criminosas ou simples-

mente considerados perigosos. Por meio dele procura-se demonstrar como a política 

criminal do “combate”, orientada contra um “inimigo” social, serve frequentemen-

te de pretexto para a relativização de garantias fundamentais e prejuízo da segu-

rança jurídica geral, ainda que no seio de regimes constitucionais democráticos e 

garantistas.

Palavras-chave: Memórias do Cárcere. Regime disciplinar diferenciado. Garantias 

fundamentais.

5. NOTAS EXPLICATIVAS

(i) A possibilidade de decretação do estado de sítio estava prevista no art. 175 da-

quela Constituição, na iminência de insurreição armada, e o § 15 do mesmo disposi-

tivo simplesmente delegava à lei complementar a disposição das regras sobre o esta-

do de sítio em caso de guerra. Por emenda constitucional de dezembro de 1935, ficou 

autorizada a declaração de guerra em qualquer parte do território nacional, em caso 

de “comoção intestina grave”.

(ii) Como “medos ambientais” Christiane Russomano Freire se refere às sensações de 

medo e insegurança coletivas decorrentes do enfraquecimento dos principais refe-

renciais de segurança e estabilidade, tais como a noção de linearidade temporal, o 

Estado nação, o pleno emprego, a estrutura familiar tradicional, entre outros. (FREI-

RE, 2005. p. 47).

(iii) Sobre o tema vide: JAKOBS, Gunther. Derecho Penal del Enemigo. Trad. Manuel 

Cancio Meliá. Madrid: Civitas, 2003; ZAFFARONI, Eugênio Raúl. O inimigo no Direito 

Penal. Trad. Sérgio Lamarão. 2 ed. Rio de Janeiro: Revan, 2007.

(iv) Nesse sentido decisão da Primeira Turma Especializada do TRF da Segunda Re-

gião no HC 200702010050646, relatada pelo Desembargador Federal Abel Gomes. 

Data da decisão: 27/04/2007. DJU de 07/05/2007, p. 253/273.

(v)  Bem ilustrativa do sofrimento diretamente imposto pelo RDD é o seguinte trecho 

de relatório da Pastoral Carcerária Nacional, órgão vinculado a Conferência Nacional 

dos Bispos do Brasil - CNBB-, a respeito do tema: “Efeito individual: Já se encon-

tram pessoas no limite de suas resistências psicológicas que ‘não agüentam mais o 

regime’, que pode fazer deles ‘mortos-vivos’. Há o perigo de que o RDD provoque 

doenças mentais, suicídios.... Em São Paulo tivemos após a megatrebelião mais de 

700 presos neste regime, hoje ainda são mais de 400, dentro de uma população que 

aumentou nestes anos de 90 mil para 120 mil presos. A Pastoral tentou de todas as 

maneiras reduzir número de presos no RDD. Sabemos de pelo menos mais três casos 

de sinais de doença mental grave e de três suicídios. Queríamos que ninguém esti-

vesse ali; e se alguém entrar, que seja somente sob rígido controle a fim de prevenir 
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possíveis arbitrariedades da parte dos funcionários ou de presos, com garantia de 

defesa e de sindicância independentes do sistema administrativo. Para os incluídos 

é imprescindível, sob risco de invalidar o direito à inclusão, um intensivo apoio e 

acompanhamento técnico, humano e religioso, na forma de atendimento jurídico, 

pedagógico e terapêutico, que entende-se como ter médico, psicólogo, serviço so-

cial, e religioso, bem como apoio também de setores da sociedade civil que articulam 

e reivindicam os direitos dos presos, familiares, egressos e dos funcionários. Só isso 

pode prevenir que os indivíduos não se desestruturem, se fragmentem e se revoltem 

muito mais, e evitar casos de desequilíbrio mental grave e até suicídio; bem como 

ajudar a evocar uma revisão e reflexão de vida neste, que é o pior sofrimento para um 

preso. Somente assim o reeducando poderá entender o momento como chance para 

começar um futuro menos sofrido e mais construtivo para si mesmo, para sua famí-

lia, para os demais reclusos, os funcionários, o sistema e a sociedade; que precisa se 

afastar do ódio, da vingança e do desespero.” (CONFERÊNCIA NACIONAL DOS BISPOS 

DO BRASIL. A posição da Pastoral Carcerária perante o Regime Disciplinar Diferencia-

do (RDD) apud NOGUEIRA)

(vi) Em pesquisa ao banco de dados de todos os Tribunais Regionais Federais e Tri-

bunais Superiores, encontramos apenas uma decisão que questiona o RDD sob o 

prisma da humanidade das penas, mas que ainda assim o rejeita no caso concreto 

pelo argumento alternativo de que não estariam presentes medidas cautelares que o 

justificassem. Trata-se de decisão da terceira Turma do Tribunal Federal da Primeira 

Região, no HC n. 200601000280509, proc. n. 200601000280509 UF: MT. Data da de-

cisão: 24 out. 2006. Fonte: DJ de 15 dez 2006, p. 20
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1. INTRODUÇÃO

A sociedade contemporânea tem se deparado com alterações nos padrões culturais, 

sociais, econômicos, urbanos e políticos, em especial, aos novos modos de vida, de 

subjetivação e suas consequências, que podem ser verificadas em vários campos da 

vida privada ou na esfera pública. Dentre eles, ressalta-se: as relações entre os ho-

mens, a violência e a criminalidade.

Em relação à criminalidade, Lemgruber (2004) afirma que a partir da década de 80 

registra-se aumento considerável em relação aos indicadores de criminalidade, em 

especial, o crime de homicídio. De acordo com a autora, no Brasil a taxa de homicí-

dios em 1980 era de 11,7, já em 2001 registrava 27,8 homicídios por 100 mil habitan-

tes. Para que se possa fazer uma comparação e constatar a gravidade dessa situação, 

países do leste europeu registram taxas inferiores a 3 mortes por 100 mil habitantes, 

nos Estados Unidos registra-se 5 mortes por 100 mil habitantes. 

De acordo com o Anuário de Informações Criminais de Minas Gerais de 2008, elabo-

rado pela Fundação João Pinheiro, em 1986 a taxa de homicídios em Minas Gerais era 

de aproximadamente 10 homicídios para 100 mil habitantes e em 2004 registra-se 

aumento de 21 homicídios para 100 mil habitantes.

Compreender o fenômeno da violência na atualidade é tarefa difícil, pois requer que 

sejam consideradas variáveis importantes, como, por exemplo, os efeitos da Pós-

Modernidade nas subjetividades, manifestações da violência que impactam nos in-

dicadores de criminalidade. No entanto, não obstante seja um fenômeno complexo, 

resultante de uma intrincada sobredeterminação, pretende-se, aqui, ressaltar sua 

dimensão psicológica na relação com o outro semelhante, na medida em que coloca 

em xeque a sustentação do outro enquanto alteridade, como diferença, porque atra-

vés dela o que se busca é a radical supressão do outro. Podemos afirmar que o outro 

- agente do ato violento - afirma-se através do completo desrespeito à dimensão da 

alteridade, pois ele visa reduzir o outro - sujeito passivo da ação violenta - à condição 

de coisa. No ato violento, o outro comparece através da figura de um outro - objeto, 

mas é o horizonte mesmo da alteridade que é negado.
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Nessa perspectiva, é possível contemplamos nos dias atuais um novo questionamen-

to acerca de nossas certezas. O sujeito de nossos tempos está repousado em um novo 

ethos (i) (FIGUEIREDO, 1996). Quando o ethos é questionado, os homens necessi-

tam distanciar-se de seu solo sólido em que todas as certezas encontram-se estáveis.

Para Figueiredo (1996), ethos refere-se tanto aos costumes e aos hábitos quanto à 

morada (física e simbólica) e, portanto, revela diferentes modos de subjetivação. 

Dessa forma, consideramos relevante tal concepção acerca da variedade e da eficácia 

das éticas. O autor perpassa algumas formas que as relações entre os homens assu-

miram ao longo da história da humanidade. No que tange a atualidade encontramos 

a emergência de uma nova morada.

Figueiredo (1996) nos mostra que:

Autotestes (provações), exames de consciência e uma atenção vigilante à vida “psí-
quica” transformaram-se nas vias régias da sujeição do indivíduo aos seus próprios 
cuidados: é como se cada um se convertesse no edificador de sua própria morada, 
de uma morada ainda bastante padronizada, mas já parcialmente feita sob medida 
para cada um (FIGUEIREDO, 1996: 54)

Nessa perspectiva, a ética contemporânea caracteriza-se como uma morada simbo-

licamente individualizada. Há o desenraizamento da sociedade com a natureza e do 

indivíduo com a comunidade.

Na atualidade, percebemos um mal-estar que produz manifestações sociais espan-

tosas. Entre as formas contemporâneas do mal-estar testemunhamos a busca da so-

ciedade por respostas sobre o aumento exacerbado da violência e da criminalidade.

É importante delimitarmos nossa concepção acerca do problema da violência. Em 

consonância com Costa (1984), consideramos que a violência é própria do humano 

e designamos esse termo como emprego “desejado” da agressividade com fins des-

trutivos. É o que diferencia a violência humana da animal, uma vez que o animal 

não deseja. Portanto, no contexto das relações humanas, consideramos a violência 

movida pelo desejo de destruição. 

Tal delimitação faz-se imperativa em nosso estudo a fim de evitarmos incorrer na 

banalização da violência. Diferente do animal, que não corre o risco de extraviar-se 

do caminho traçado pela natureza, o fato do homem estar no mundo de forma livre e 

determinada mostra que sua essência lhe foi dada, mas sua existência deve ser cons-

truída (ROCHA, 2001). Em outros termos, a construção de sua morada está sujeita 

a riscos e a violência é uma das errâncias do desejo e da liberdade. Nesse sentido, a 

violência é possibilidade humana. Assim, ao diferenciarmos a violência (própria do 

homem) da agressividade instintiva (animal), consideramos a dimensão ética de tal 

ato e o impacto social que esse fenômeno ocasiona, evitando sua banalização.

Nessa perspectiva, a psicanálise nos fornece importante contribuição para a com-

preensão do problema da violência na atualidade. É importante ressaltar nosso posi-

cionamento acerca dessa compreensão. Entendemos que a análise de fenômenos so-

ciais deve ser acompanhada por uma perspectiva de mudança. A esse respeito Souza 

(1991) esclarece que:

Ao falarmos da relação do sujeito com seu ato, ingressamos numa dimensão pro-
priamente ética, na medida em que, de uma forma resumida, podemos compreender 
todo o questionamento humano expressado em termos éticos como busca de uma 
verdade que oriente os sujeitos no seu agir. (SOUZA, 1991:78)

Ao tomarmos a psicanálise como articulador teórico desse trabalho, concebemos que 

o fenômeno da violência pode ser manifestação de atos capazes de serem decifrados. 

Ao encontrarmos o problema da alteridade no cerne da teoria psicanalítica, enten-

demos que tal concepção seja imprescindível, já que para a Psicanálise o surgimento 

do sujeito só se torna possível através do outro.

Não seria possível buscar entendimento acerca do problema da violência como fenô-

meno contemporâneo somente com um único referencial teórico. Assim, estabelece-

remos mediações conceituais acerca dos diversos campos do saber presentes neste 

estudo. Ou seja, além da dimensão psicanalítica, as dimensões sociais e filosóficas 

serão apreciadas com vistas a uma maior compreensão sobre o problema. 

2.  NOVOS MODOS DE MEDIAÇÃO DO 
SUJEITO CONTEMPORÂNEO

O declínio da instância transcendental e a ascensão da técnica das ciências naturais 
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são marcas da atualidade. Trabalhamos com a concepção de sujeito da Psicanálise 

e entendemos, portanto, que se trata de único sujeito. No entanto, com a incidên-

cia dos fenômenos contemporâneos, torna-se possível pensar em um sintoma social, 

configurado em um ethos e acometendo os sujeitos que ocupam lugares distintos em 

sua estruturação. 

Nessa perspectiva, vale destacar o aspecto da criminalidade e do espaço urbano. A 

esse respeito, Freitas (2004) estabelece uma relação entre a formação das cidades 

e a criminalidade. Esta discussão sobre a formação das cidades e a criminalidade, 

se destacou a partir da Escola de Chicago (ii), que problematizou a relação entre 

o desenvolvimento industrial, o crescimento das cidades e a criminalidade. O au-

tor afirma que o desenvolvimento industrial fez com que a população concentrasse 

nas cidades, alterando a economia, demografia, costumes, comportamentos, inte-

rações e controle social, fazendo surgir lugares caracterizados pela impessoalidade, 

pela quebra de vínculos e desigualdades profundas, cenário fecundo para desvios de 

condutas.

Em relação à violência e a criminalidade no Brasil, Ramos e Lemgruber (2004) afir-

mam que o fenômeno da criminalidade é recente, já que a elevação dos índices de 

criminalidade acentuou-se a partir da década de 80. Entre os principais motivos para 

o crescimento da criminalidade violenta, segundo Soares (2005), estão o tráfico de 

drogas e armas. No entanto, ele afirma que o mal maior em relação à criminalidade, 

é o consumo das drogas.

É importante destacar a afirmação de Lemgruber (2004) em relação ao acentuado 

aumento de homicídios no Brasil entre a década de 80 e a atual: 

[...] o Brasil assiste a um verdadeiro genocídio de jovens pobres, sobretudo negros, 
principalmente como resultado do aumento vertiginoso das dinâmicas criminais li-
gadas ao tráfico de drogas e ao fácil acesso às armas de fogo. Os índices de homicí-
dios na faixa etária dos 15 aos 24 anos são muito mais altos do que os verificados 
para a população como um todo. (LEMGRUBER, 2004: 2)

A construção teórica estabelecida pelas autoras nos permite desenhar a geografia do 

tráfico de drogas e da criminalidade no Brasil. Velho (1996) destaca a participação, 

em especial dos jovens, nas ações criminosas. Ele afirma que o tráfico permite acesso 

aos bens de consumo e prestígio, que facilita entre outras coisas, sucesso junto às 

mulheres e temor entre os homens. O autor assevera que, a notoriedade da atividade 

criminosa, constitui fonte de prazer e satisfação. Cabe ressaltar, que esta notorieda-

de, se aplica ao território.

Nesse contexto é relevante inserirmos outro elemento, as gangues. Feffermann 

(2006) aponta que a noção de gangue surgiu nos Estados Unidos. A autora afirma 

que gangue pode ser entendida como atividade empresarial, mas é eminentemente 

uma associação de jovens, que tem na violência uma forma de estabelecer e mediar 

suas relações sociais. Afirma que para o jovem, pertencer a uma gangue, é buscar um 

lugar e uma posição, é inserir-se em um jogo de rivalidades, tentando construir uma 

identidade social, podendo conduzir-se a delinquência. Nesse aspecto roubar, assal-

tar, comercializar drogas, cometer homicídio, apesar de ser ilícito, são ações válidas 

para os membros da gangue. 

A esse respeito, encontramos a importância do grupo em Kehl (2000), que, ao ana-

lisar um grupo de rappers da periferia de São Paulo, observa a busca de reconheci-

mento e de inclusão desses jovens baseada na semelhança com o público também 

excluído. A autora enfatiza a importância do reconhecimento entre os semelhantes 

para legitimação no campo social. Segundo ela:

O reconhecimento paterno estrutura o sujeito, mas é o do semelhante que lhe de-
senvolve, de um lugar fora do triângulo edípico, a confirmação de quem ele é [...]. 
(KEHL, 2000: 227).

Será com a entrada do semelhante, o irmão, que se tornará possível a constatação 

da semelhança na diferença. Nesse sentido, podemos inferir a importância do reco-

nhecimento entre os semelhantes e é possível deduzir que, a transgressão, é exemplo 

dessa importância. 

Isso porque, são raras as ocasiões em que o jovem comete um delito sozinho. Para 

o membro de gangue, o delito é realizado por vários jovens, cuja violência pode ser 

uma forma de estabelecer relações sociais. Nesse sentido, vale ressaltar a importân-

cia do grupo nas transgressões. 
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Freud (1912-13/1996) refere, em Totem e Tabu, a importância das parcerias nas 

transgressões e desenvolve o surgimento da cultura a partir do conflito e da aliança 

entre os filhos contra o pai tirano. O caráter coletivo, segundo Freud (1912-13/1996), 

ameniza a culpa nas transgressões. Entendemos também que ao cometer infração em 

parcerias ou em grupos, o delito pode ser diluído entre os partícipes, o que poderá 

dificultar a subjetivação do ato infracional. 

Trabalhamos com a concepção de sujeito da Psicanálise e entendemos, portanto, que 

se trata de único sujeito. Porém, a manifestação de fenômenos contemporâneos que 

incidem nos sujeitos, nos convida a pensar em um possível sintoma social. 

A fim de refletirmos acerca de um sintoma social, o conceito de ideal de ego desvenda 

um importante panorama para a compreensão das relações entre o eu e o outro, uma 

vez que anuncia a abertura para o mundo (MOREIRA, 2002). Tal conceito é em si 

mesmo agente socializante, isso porque todo sujeito, bem como toda sociedade, vive 

sob a formação de ideais. Como nos lembra Souza (1991), o que pode ocorrer é “ou a 

mudança de ideais, ou a mudança da relação dos sujeitos com esses ideais” (SOUZA, 

1991: 85). 

Entendemos que na atualidade, os ideais são exigências de consumo experimenta-

das pelos sujeitos de forma imperativa, com pouca ou nenhuma relativização desse 

ideal. Tal relativização diz respeito ao advento da castração, uma vez que o ideal de 

ego realiza sua entrada no universo existencial e teórico da psicanálise a partir dessa 

vivencia (iii). Entretanto, é possível notar que o ideal de ego contemporâneo não 

caminha na direção da castração. 

Dufour (2005) nos lembra eu “[...] a história aparece como uma sequência de as-

sujeitamentos a grandes figuras instaladas no centro de configurações simbólicas” 

(DUFOUR, 2005: 39). Tal afirmação remete àquilo que Figueiredo (1996) explicita 

como diferentes moradas habitadas pelo homem. Isso porque toda morada necessita 

de dispositivos agenciadores do desejo.

Assim, entendemos que as figuras instaladas nas configurações simbólicas são aqui-

lo que designamos por instância transcendental (iv). Essa dimensão deve estar em 

um plano além das relações para ocupar uma posição mediadora, ou seja, em uma 

posição de terceiro. A partir desse terceiro, os homens são assujeitados aos ditames 

morais que delimitam sua morada. Em última instância, a dimensão simbólica nor-

teadora das ações humanas seria equivalente ao que chamamos de transcendental.  

Nos termos de Dufour (2005): 

Poderíamos, portanto, dizer que, porque falam, os sujeitos não param de construir 
entidades que eles elegem como princípio unificador, como Um, como grande Su-
jeito, isto é, sujeito à parte em torno do qual se organiza o restante dos sujeitos 
(DUFOUR, 2008: 30). 

Tal fato nos remete à parábola hegeliana em que conflito, reconhecimento e alteri-

dade são conceitos caros para a concepção do surgimento. A partir da parábola hege-

liana temos a possibilidade da constituição do humano, já que este constitui-se via 

luta, reconhecimento e, portanto, a alteridade está presente de maneira incisiva. 

Sem a instância transcendental para efetuar a mediação, o conflito incipiente nas 

relações não seria possível. Uma vez que será em nome desse terceiro que haverá a 

luta. Dessa forma, ainda que com configuração diferente, a dimensão transcenden-

tal deve ser considerada para a compreensão do ethos contemporâneo e sua incidên-

cia no sujeito. 

Para tal compreensão, a dialética do senhor e do escravo na filosofia hegeliana é 

imprescindível. Trata-se de um modelo paradigmático de encontro entre o “eu” e o 

outro. Consideramos importante tal referência, já que a parábola introduz a proble-

mática da alteridade na constituição do humano e o conflito presente nessa relação. 

O conflito mediado por uma instância transcendental é condição de possibilidade do 

fazer-se humano.  

3.  O ENCONTRO ENTRE O EU E O OUTRO 
NA FILOSOFIA HEGELIANA

O desejo de destruir o outro se constitui em uma modalidade de relação com o campo 

da alteridade. A modalidade mais comum da relação com o outro é a do conflito, da 

luta mortal, quando o eu se aproxima do outro para escravizá-lo, para reduzi-lo ao 

papel de testemunha e de espelho, para reduzi-lo ao mesmo. É o que acontece, por 
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exemplo, segundo a interpretação de Gambini, na relação inicial entre o europeu-

civilizador e o outro representado pela população indígena. Mas, existem outras pos-

sibilidades de relação com o campo da alteridade. Existe uma modalidade de relação 

com o outro onde é necessária uma tradução, um deciframento da realidade viva 

para possibilitar a comunicação. Sem essa tradução não seria possível o encontro 

intersubjetivo. O outro deve ser convidado para sair do campo da pura diferença e 

aproximar-se de certa familiaridade, criando, pois, condições de possibilidade para 

a instauração do diálogo. E, por último, podemos apresentar uma possibilidade de 

relação em que o eu respeito o outro na sua diferença sem destruí-lo ou traduzi-

lo. O outro é o radicalmente diferente e preciso ser respeitado em sua condição de 

estrangeiro. A parábola hegeliana da dialética do senhor e do escravo aborda essas 

três modalidades de relação com outro. Em Hegel (1806/2008), a entrada no campo 

do outro é demarcada pelo desejo. Para que se torne desejo humano, ele terá que ter 

outro desejo como objeto. Hegel refere o desejo de “reconhecimento” como condição 

de possibilidade do fazer-se humano. Será em nome desse desejo que Hegel relatará 

a luta de vida e morte entre duas consciências.

Uma vez que a realidade humana só pode se manter na  existência como realidade 

reconhecida, os dois devem permanecer vivos após a luta. Não é possível matar o 

adversário. Deve-se poupar-lhe a vida e só destruir-lhe a autonomia; deve-se subju-

gá-lo (KOJÈVE, 2002). Um deve ter medo do outro, deve ceder, recusar a arriscar a 

vida. Ao abandonar seu desejo, irá satisfazer o desejo do outro: reconhecê-lo sem ser 

reconhecido por ele. Dessa forma, reconhece-o como “senhor” e será reconhecido e 

se reconhecerá como “escravo”.

Ao servir o senhor, o escravo vive em função da angústia, que é propriamente huma-

na, e não em função do desejo animal, já que ele segue a vontade do outro. O senhor 

arriscou a vida para ser senhor, venceu o escravo e aceitou a morte conscientemente. 

Para ele a dominação é o supremo valor. O senhor é reconhecido, mas a consciência 

que o identifica é a do escravo. Ou seja, ele nunca estará satisfeito: ele existe para 

um homem que é apenas um escravo.

O escravo não quis ser escravo. Tornou-se por não querer arriscar a vida. Temeu a 

morte. Sua recusa da morte é uma atitude propriamente humana, bem como sua de-

pendência das coisas: é humana e negadora, porque ele modela, transforma a maté-

ria-prima. Kojève (2002) assevera que a natureza transforma-se em cultura quando 

há luta, risco voluntário de morte e o aparecimento da negatividade (que se realiza 

pelo trabalho). “A história é a história das lutas cruentas pelo reconhecimento (guer-

ras, revoluções) e dos trabalhos que transformam a natureza”. (KOJÉVE, 2002:53)

Ao experimentar a angústia da morte, o escravo passa pela experiência da negativi-

dade, de sua humanidade. A angústia é necessária para a libertação (da natureza). 

Nos termos de Hegel (1806/2008) “Essa consciência (escrava) sentiu a angústia [...] 

através de sua essência toda, pois sentiu o medo da morte, do senhor absoluto”. 

(HEGEL, 1806/2008:149) (grifos nossos). E ainda, “se a consciência se formar sem 

esse medo absoluto primordial, então será apenas um sentido próprio vazio [...]” 

(HEGEL,1806/2008:151). Assim, o medo da morte ou a angústia vivida pelo escravo 

o coloca na posição de humanidade.

Nesse sentido, a morte é a mediadora da luta. As duas consciências lutaram em busca 

do reconhecimento. O que está em jogo durante a luta é arriscar a vida ou temer a 

morte. 

Na inversão dialética, o senhor reconhece o escravo, sai do registro da dominação e 

entra no registro do reconhecimento. Essa será a passagem da natureza para a cul-

tura. O desejo de reconhecimento é condição de possibilidade de constituição do 

humano. Somente existimos como realidade humana pelo reconhecimento do outro. 

Tal reconhecimento é conquistado mediante luta entre pares.

Para que o ser humano reconheça o outro também como ser humano, a luta deve ser 

mediada por um terceiro. Esse terceiro deve estar em outro registro, ou seja, deve 

estar em um plano transcendental para que, nos termos de Hegel, seja possível pro-

cessar a dialética. Tal mediação é imprescindível, já que ela permite que nos reco-

nheçamos nos outros e o outro não decaia para a categoria de objeto. É necessário, 

portanto, que essa mediação esteja inscrita nos sujeitos.

Trabalhamos com a hipótese de que nos dias atuais, ocorre um declínio dessa instân-

cia transcendental proposta por Hegel, capaz de mediar o conflito e as trocas sociais. 
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Com o desvanecimento da mediação de um poder superior, transcendente ou de or-

dem moral, as trocas por vezes são efetuadas de maneira dessimbolizada e as pessoas 

encontram-se no plano da horizontalidade. 

A esse respeito, Calligaris (2000) afirma que o sujeito contemporâneo é mais insa-

tisfeito, quer sempre mais e, assim, produz e consome mais, porque sempre deve 

querer mais que outros. Não há objeto, posição social e coisa alguma que apague 

essa insatisfação. O sujeito se relaciona com o mundo, incluindo as pessoas como 

objetos. Já que não é possível haver o reconhecimento pelo objeto, torna-se simples 

aniquilá-lo ao consumi-lo. Como qualquer objeto de consumo, também as pessoas 

são aniquiladas após o uso. Isso porque quando o outro é coisificado, não é possível 

reconhecê-lo. Dessa forma, o ato violento pode ser facilmente deflagrado, já que o 

indivíduo que o pratica não se reconhece no outro que é apenas uma “coisa”. 

4. À GUISA DE CONCLUSÃO

Trabalhamos com a hipótese de que a instância mediadora dos conflitos e de relações 

contemporâneas está sob a égide do neoliberalismo. Ao transformar bens, serviços, 

força de trabalho em mercadoria (objeto), o capitalismo assume, na atualidade, sua 

faceta ainda mais destrutiva. Referimo-nos à destruição dos bens simbólicos, a qual 

ele acarreta.

Segundo Dufour “[...] o triunfo do neoliberalismo traz consigo uma alteração do 

simbólico” (DUFOUR, 2005:14). Nesse sentido, as relações de troca desconsideram 

o simbólico, uma vez que o que está em jogo é o objeto em si e não o valor que ele 

representa. Ou seja, presenciamos um novo estatuto do objeto, definido como mer-

cadoria. O ato violento seria um dos efeitos dessa alteração do simbólico, já que por 

vezes observamos que é em nome do objeto em si, da mercadoria cujo agente media-

dor é o capital, que vislumbramos a incidência de atos violentos.

A partir dessa nova configuração, é possível observar na atualidade eventos que ca-

racterizam o mal-estar contemporâneo. Atualmente, o lugar transcendental ocupa-

do por figuras de autoridade, seja política, moral ou religiosa, é ocupado pelo merca-

do. Ancorado em um novo ethos, o sujeito contemporâneo busca se autorreferenciar, 

se autofundar, em nome do capital (figura de autoridade contemporânea) que regula 

seu agir.

Procuramos neste trabalho refletir sobre a presença de algumas modalidades de rela-

ção com o outro na história de vida dos sujeitos autores de atos violentos. Podemos 

pensar em uma relação que apresenta um desejo de aniquilamento quando o outro 

é representado por um segmento da sociedade. É possível que este outro represen-

tado, pela figura paterna, por exemplo, não inscreveu este sujeito no campo de um 

reconhecimento que permite uma filiação. Assim, essa experiência sem palavras in-

siste em se inscrever através da repetição da violência.

É nesse contexto e nessas circunstâncias que se dão os processos de subjetivação do 

sujeito pós-moderno, que, imerso no vácuo narcísico, cada vez menos respeita os 

limites que o distanciam do outro e sustentam a sociedade. Isso explica a expansão 

desenfreada da violência e de comportamentos criminosos praticados por agentes 

cada vez mais jovens, que, dessa forma, procuram ser vistos e por essa via obter seu 

cartão de pertencimento ao que Guy Debord denominou sociedade do espetáculo. 

Essa é a questão de que se cuidará, e que tanto preocupa a sociedade brasileira, a 

qual assiste alarmada ao envolvimento de uma população cada vez mais jovem em 

práticas criminosas, não raro marcadas pela brutalidade.
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5. NOTAS EXPLICATIVAS

(i) No sentido de um padrão explícito de prescrições e/ou proibições. Ver em: FI-

GUEIREDO, L. C., 1996.

(ii) Quanto ao termo Escola de Chicago, Freitas (2004) o define da seguinte forma: “o 

termo Escola de Chicago, foi cunhado ao longo de muitos anos, sendo que o primeiro 

a utilizá-lo em sentido similar ao que tem hoje foi Luther L. Bernard, no texto Scho-

ols of Sociology, publicado em 1930. Maurice Halbawachs, em Chicago, expérience 

ethnique (1932), reconheceu a existência de uma escola de sociologia original na 

Universidade de Chicago. Milla Alihan, na obra Social Ecology (1938), utilizou o ter-

mo Escola de Chicago e, apesar das críticas que fez, identificou-a como uma escola 

com seguidores, um arcabouço teórico e um estilo próprio.” (FREITAS, 2004, p.51) 

(iii) É só após a vivência da castração que o ego ideal será substituído pelo ideal do 

ego, o que representa um horizonte para a relação com o objeto, uma possibilidade 

de sair de si em direção ao outro (MOREIRA, 2002).

(iv) Utilizamos o termo transcendental nos seguintes sentidos: “1. Que transcende; 

transcendente; superior, sublime; 2. Que transcende a natureza física das coisas; 3. 

Situado além da realidade sensível” (HOUAISS, 2001. p. 2749).
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1. INTRODUÇÃO

Um importante acontecimento marcou a história das relações internacionais entre 

os Estados europeus na luta contra o anarquismo: a Conferência Internacional pela 

Defesa Social contra os Anarquistas, ocorrida em novembro de 1898. Após a morte 

da Imperatriz Elisabeth da Áustria, assassinada em Genebra em 1898 pelo anarquista 

Luigi Lucheni, e do presidente americano McKinley, assassinado na cidade de Bu-

ffalo em 1901 pelo anarquista polaco Leon Czolgosz, os jornais alemães noticiaram 

alarmados que “a sociedade dança sobre um vulcão e um número verdadeiramente 

insignificante de fanáticos sem escrúpulos aterroriza toda a raça humana... O perigo 

para todos os países é enorme e urgente” (apud JENSEN, 2004:117). Alguns anos mais 

tarde o presidente Theodore Roosevelt, sucessor de Mckinley, declarou que “compa-

rada à supressão da anarquia, toda outra questão mostra-se insignificante” (Id.).

É neste contexto que o primeiro ministro italiano Luigi Pelloux comunica ao ministro 

da justiça, em setembro de 1898, informações “sobre um vasto complô para atentar 

contra a vida de todos os chefes de Estado, em particular do Rei da Itália”, e reco-

mendava a necessidade de “combater mais energicamente as associações contrárias 

à ordem do Estado” (MANTOVANI, 1988:116). Nesse intuito, o governo italiano, pela 

iniciativa do ministro do exterior Napoleone Canevaro, convidou outros países euro-

peus a participarem de uma conferência anti-anarquista, promovida para assegurar 

um sistema repressivo em escala internacional. Até a metade do mês de outubro, a 

maior parte dos países da Europa havia confirmado presença. E a abertura da “Confe-

rência Internacional pela defesa Social contra os Anarquistas”, mais conhecida como 

Conferência Anti-Anarquista, ocorre no dia 24 de novembro de 1898 reunindo 54 

delegações de 21 nações européias: Alemanha, Império Austro-Húngaro, Bélgica, 

Bulgária, Dinamarca, Espanha, França, Inglaterra, Grécia, Itália, Luxemburgo, Mô-

naco, Monte Negro, Países Baixos, Portugal, Romênia, Rússia, Sérvia, Suécia, No-

ruega, Suíça e Turquia. “Foram também convidados os chefes da polícia nacional da 

Rússia, França, Bélgica, e os chefes da polícia municipal de Berlim, Viena e Estocol-

mo” (Ibid.:123).

A adesão da maioria das nações européias à conferência anti-anarquista denota a 

importância deste acontecimento que coroou vinte e cinco anos de campanhas anti-



424 425

anarquistas conduzidas por todos os regimes políticos da Europa. “No período an-

terior à Grande Guerra, os governos europeus, inicialmente num plano nacional, 

mas depois internacionalmente empenharam-se para forjar armas que pudessem 

controlar e suprimir o que na época foi percebido como o mais feroz e intratável ini-

migo social, o terrorismo anarquista” (JENSEN, 1981:323)1. Entretanto, os esforços 

repressivos orquestrados pelos governos da Europa produziam, freqüentemente, um 

excesso de repressão cujo efeito resultava em descontentamentos exacerbados que 

provocavam novas ondas de violência. O que exigia um esforço em estabelecer con-

tra o anarquismo medidas que não fossem meramente repressivas. Foram três as me-

didas que a conferência adotou com unanimidade: 

a) caberia a cada nação ter sob controle os próprios anarquistas;
b) o estabelecimento de um comitê central para esse fim; e;
c) a promoção de trocas de informações entre as várias agências centrais (Ibid.:331). 

Além disso, durante a realização da conferência, reuniu-se diversas vezes um comitê 

secreto dos chefes de polícia. “Sir Howard Vicent, um dos representantes ingleses na 

conferência e ex-diretor de investigações criminais da Scotland Yard, admitiu que 

um dos maiores resultados obtidos desses encontros foi o acordo por parte das forças 

de polícia de diversos Estados da Europa central para a troca mensal de listas das 

expulsões, contendo nomes e a razão da expulsão” (Ibid.:332).

Com relação à extradição, a conferência acordou a proposta dos alemães de não con-

siderar os crimes anarquistas como políticos para finalidade de extradição; mas esta-

riam sujeitos à extradição os variados atos violentos tipicamente anarquistas, como 

a fabricação de bombas etc. Os conferencistas fizeram uso da famosa cláusula belga 

do attentat, criada em 1856, após o atentado sem sucesso contra Napoleão III. A 

cláusula dispunha que não é “reputado crime político, nem fato conexo a semelhan-

te crime, o atentado contra a pessoa do chefe de governo estrangeiro ou contra um 

membro de sua família, quando este atentado constitua fato de morte, assassinato 

ou envenenamento”. Após a conferência de Roma, o conteúdo da cláusula ganha 

validade universal.

A conferência estabeleceu como sistema de identificação eficaz o chamado portrait 

parlé (retrato falado), para ser utilizado de maneira uniforme em todos os países. Foi 

o refinamento do velho método de identificação antropométrico, também conheci-

do como bertillonage, criado pelo oficial da polícia francesa Alphonse Bertillon, que 

consistia na classificação das medidas de várias partes da cabeça e do corpo, cor dos 

cabelos, dos olhos, da pele, presença de cicatrizes e tatuagens etc. Já o retrato fala-

do foi um sistema “especialmente usado na apreensão de criminosos, funcionando 

com uma margem que vai de muitas até uma única peça vital de informação para a 

identificação positiva de suspeitos, e que poderiam ser transmitidas por telefone ou 

telégrafo” (Ibid.:332-333).

Entretanto, a herança mais significativa da conferência anti-anarquista de Roma 

foi, como sugere Jensen, a organização de uma instituição singular: a International 

Criminal Police Organization, Interpol. “Ao promover o uso de modernas técnicas de 

polícia, o congresso anti-anarquista encorajou a cooperação policial internacional” 

(Ibid.:334). Passados apenas três anos da conferência de Roma, após o assassina-

to do presidente americano McKinley, aumenta na Europa os esforços diplomáticos 

para incrementar a cooperação policial internacional. A Rússia toma a iniciativa, so-

licitando com insistência a retomada do programa da conferência de Roma e despa-

cha, juntamente com a Alemanha, um memorando para os governos da Europa e dos 

Estados Unidos. Em 14 de março de 1904, dez países assinam um protocolo secreto 

em São Petersburgo que, retomando sumariamente a pauta de 1898, procurou “es-

pecificar procedimentos de expulsão, convocar para a criação de escritórios centrais 

anti-anarquistas em cada país e, no geral, regularizar a comunicação inter-policial” 

(Ibid.:337). Os países que assinaram o Protocolo de São Petersburgo foram Alema-

nha, Império Austro-Húngaro, Dinamarca, Suécia e Noruega, Rússia, Romênia, Sér-

via, Bulgária e Turquia. Assim, “a Conferência de Roma e o acordo de São Petersburgo 

são precedentes significativos para qualquer posterior organização de polícia inter-

nacional. Pode até mesmo ser afirmado que o conclave de 1898 foi o indício do pri-

meiro esforço na recente história da Europa para promover, oficialmente, uma ampla 

comunicação policial internacional e troca de informações. As medidas estipuladas 

pelos protocolos de Roma e São Petersburgo foram os precursores de muito do que é 

hoje a organização da polícia em rede mundial, Interpol” (Ibid.:338).
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2.  INCAPACIDADE JUDICIÁRIA  
E ANTROPOLOGIA CRIMINAL

A conferência anti-anarquista de Roma produziu efeitos amplos e duradouros de 

poder que, entretanto, foram freqüentemente tidos como nulos em razão do quase 

absoluto desacordo entre seus participantes; desacordo decorrente das enormes di-

ferenças entre os países em matéria de legislação criminal. Para Vené (1973:152), o 

verdadeiro problema da conferência foi constituído por um pacto de extradição para 

suspeitos de anarquismo. Assim, excetuando a constituição de um aparato policial e 

repressivo no plano internacional, a conferência encerra-se sem tomar outro acordo 

substancialmente político. Daí, segundo Vené, seu insucesso. Além disso, o êxito em 

âmbito exclusivamente repressivo e o fracasso político da conferência foram atribuí-

dos à incapacidade de estabelecer uma definição jurídico-legal do ato anarquista. É o 

que se verifica na discussão em torno do programa da conferência organizado nos se-

guintes temas: “1º - Estabelecer os dados que de fato caracterizem o ato anárquico, 

seja no que concerne ao indivíduo, seja no que concerne à sua obra; 2º - Sugerir, em 

matéria de legislação e de polícia, os meios mais adequados para reprimir a obra e a 

propaganda anárquica, sempre respeitando, bem entendido, a autonomia legislativa 

e administrativa de cada Estado; 3º - Consagrar o princípio que todo ato anárquico, 

tendo os caracteres jurídicos de um delito, deve, como tal, e quaisquer que sejam os 

motivos e a forma, ser enquadrado nos efeitos úteis dos tratados de extradição; 4º - 

Consagrar o duplo princípio de que cada Estado tem o direito e o dever de expulsar 

os anarquistas estrangeiros, encaminhando-os, observando as regras uniformes, à 

vigilância e eventualmente à justiça do Estado a que pertencem; 5º - Estipular por 

engajamento mútuo a defesa de toda circulação de impressos anarquistas, bem como 

de toda publicidade apta, com ou sem intenção, a favorecer a propaganda anárquica” 

(MANTOVANI, 1988:124-125).

Ao colocar em primeiro lugar o problema de estabelecer uma definição jurídico-legal 

do ato anarquista, o programa ressalta aquilo que constituiu uma tarefa urgente. 

E tratava-se de um problema fundamental, na medida em que nenhum parlamento 

ou corte da Europa havia definido claramente a questão. Assim, o Advogado Geral 

da corte de Mônaco, Hector de Rolland, propôs uma definição do “ato anarquista” 

descrevendo-o como “a ação que tem por objetivo a destruição através de meios 

violentos de toda organização social. Anarquista, portanto, era simplesmente quem 

cometia tal ação” (apud JENSEN, 1981:327). Mas a questão, aparentemente simples, 

revelou-se imediatamente polêmica e delicada. A delegação inglesa recusa resolu-

tamente a definição, ao mesmo tempo em que declara inútil qualquer tentativa de 

definição. “Nós não perseguimos as opiniões. Para nós, a única questão é esta: existe 

delito, sim ou não? Se o ato é delituoso, tal como o assassinato ou seu incitamento, 

ele não se torna ainda mais pelo fato de ser anarquista” (apud MASINI, 1981:123-

124). Não obstante, dependia da definição da anarquia como ato delituoso a possibi-

lidade jurídica de cada país europeu subscrever a extradição dos exilados acusados 

de “anarquismo”.

Recusando a definição proposta pelo Advogado Geral de Mônaco, a delegação inglesa 

explicitou a contradição que ela comportava. A concepção que descrevia o anarquis-

mo consistindo em atos de violência contra qualquer organização social poderia ser 

largamente aplicada também ao socialismo e a todo ato violento de revolução, con-

sista ele na substituição violenta de um parlamento por um reinado ou de um reinado 

por um parlamento. Ao saudar a proposta da conferência, o jornal inglês The Econo-

mist retomava precisamente este aspecto. Afirmando que a defesa social contra os 

anarquistas é dever absoluto dos governos, ponderava, entretanto, que “a experi-

ência ensina que essa defesa pode muito facilmente transformar-se em perseguição 

dos heréticos conforme o credo das diversas escolas conservadoras e na condenação 

de qualquer idéia não favorável à ordem social atual” (apud VENÉ, 1973:153). Porter 

também mostrou como a idéia de uma polícia política repugnava o liberalismo inglês 

da primeira metade do século XIX, que percebia na produção de leis e de agências 

destinadas a reprimir a subversão um efeito verdadeiramente contraproducente. 

“Provoca desgosto nas pessoas e, conseqüentemente, rebelião. Elas não seriam in-

comodadas – não teriam nada com que se aborrecer – se fossem (como os vitorianos 

costumavam colocar) ‘livres’. Essa era a resposta para o problema da subversão, que 

não era um problema genuíno na visão dos meios vitorianos. Sistema e sociedade 

política eram melhor defendidos – paradoxalmente – não havendo defesa alguma” 

(PORTER, 1987:3). A melhor maneira de desacreditar movimentos de liberação, di-

ziam os vitorianos, é a de persuadir as pessoas de que elas são verdadeiramente li-

vres, e a ausência de uma divisão Britânica de Polícia Política era um meio de mostrá-

lo e também “um meio efetivamente legítimo e eficiente de ‘controle social’ [...]. O 
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jornal Daily News, em 1858, chamava a polícia política de ‘sistema repugnante para 

a verdadeira sensibilidade, sentimento e princípios de vida dos ingleses’” (Ibid.:4).

Existe no impasse da definição jurídico-legal do anarquismo uma dificuldade resul-

tante da própria matriz conceitual do liberalismo. Como afirmou Foucault (2004:11-

12), “o exemplo aterrorizante dos suplícios ou a exclusão pelo banimento não po-

diam mais bastar em uma sociedade na qual o exercício do poder implicava uma 

tecnologia racional dos indivíduos.” Mas de outro lado, a própria morfologia do ato 

anarquista colocava a racionalidade jurídica da época numa espécie de embaraço na 

medida em que não se enquadrava no modelo de infração política existente: o comp-

lô para derrubar o governo e tomar o poder. “As ‘agitações’ dos anarquistas não visa-

vam tomar o poder nem substituir um governo a outro: o que eram, portanto, esses 

atentados violentos ‘desinteressados’ a tal ponto de não se interessar pela tomada 

do poder?” (FOUCAULT, 2001:362-363) Meu argumento é que o impasse jurídico e o 

suposto insucesso político da conferência de Roma são reveladores de um fato im-

portante na história do Direito: o processo de psiquiatrização da anarquia, iniciado 

na segunda metade do século XIX, e a famosa definição do criminoso nato.

Foucault (2002:111 et seq.) mostrou como, na nova legislação criminalista a partir 

do século XVIII, o crime começa a possuir uma natureza e o criminoso torna-se um 

ser natural caracterizado por sua criminalidade; um ser cuja conduta criminosa pas-

sa a ter uma inteligibilidade natural. Deste modo, a necessidade da sua punição pas-

sa a exigir um saber que fosse ao mesmo tempo naturalista da criminalidade, e esse 

papel foi desempenhado pela psiquiatria. Foi o que procurou fazer o célebre livro de 

Lombroso (1998:23) dedicado aos anarquistas ao afirmar nesses a existência de um 

tipo criminoso completo. Mas também de toda uma extensa produção médico-legal 

que, observando o impasse judiciário na definição do ato anarquista, introduziu a 

personagem do anormal e estabeleceu através dela um princípio de classificação na 

lista geral dos crimes políticos. 

Para conferir a inteligibilidade necessária ao gesto desinteressado do atentado 

anarquista, a psiquiatria e a antropologia criminal substituíram a noção jurídica de 

responsabilidade pela noção médico-legal de periculosidade, enfatizando “que os 

réus que o direito reconhece como irresponsáveis porque doentes, loucos, anormais, 

vítimas de impulsos irresistíveis, são realmente os mais perigosos” e demonstrando 

“que aquilo que chamamos de ‘pena’ não deve ser uma punição, mas um mecanis-

mo de defesa da sociedade” (FOUCAULT, 2004:18). Com a noção de periculosidade, 

a responsabilidade recai não sobre os atos cometidos, mas sobre o estado perigoso 

dos indivíduos: aqueles que uma certa determinação congênita aumenta os riscos e 

as probabilidades de comportamento criminoso. Trata-se, portanto, não de reprimir 

atos, mas de normalizar sujeitos.

A psiquiatria e a antropologia criminal forneceram para o Direito uma solução para 

o problema repressivo. Deslocaram o problema da definição ampla e ambígua do ato 

anarquista – tal como apresentada na conferência de Roma, “a ação que tem por ob-

jetivo a destruição através de meios violentos de toda organização social” –, para o 

procedimento preciso e cuidadoso de decifração no sujeito da sua natureza perigosa. 

A ênfase são será mais sobre aquilo que se faz, mas sobre aquilo que se é. Foi nesta 

direção que um artigo publicado em 1890 nos Archives de l’Anthropologie Criminelle 

et des Sciences Pénales, escrito pelo psicólogo e criminalista francês Emmanuel Ré-

gis, distinguiu os verdadeiros regicidas dos falsos regicidas. “Os verdadeiros regicidas 

são aqueles cujos atentados contra uma alta personalidade foi a conseqüência direta 

e forçada de um estado de espírito particular. Ao contrário, os falsos regicidas são 

aqueles cujos atentados, mais aparentes que reais, foram puramente e simplesmente 

o fato do acaso, sem conexão imediata com um fundo de idéias. [...] Os primeiros 

querem destruir uma personagem importante e tudo neles converge para essa idéia; 

os outros dirigem-se à homens em relação aos quais na realidade não desejam ne-

nhum mal, perseguindo unicamente reivindicações pessoais.” (RÉGIS, 1890:6, 9)

Todavia, nesta objetivação do verdadeiro sujeito regicida, foi necessário fazer ainda 

uma distinção importante na medida em que, entre os verdadeiros regicidas, existem 

aqueles que são absolutamente loucos e agem como loucos. “São delirantes vulgares 

[...]. E, exceto o fato de seu atentado torná-los subitamente célebres, não oferecem, 

enquanto doentes, qualquer interesse especial.” (Ibid.:10-11) Coisa muito diferente 

ocorre com esta outra categoria de regicida “que forma uma classe verdadeiramente 

à parte e merece um estudo particular. Os indivíduos dos quais ela se compõem são 

os regicidas puros, os regicidas-natos ou de temperamento” (Id.). Portanto, é a na-

tureza desse regicida puro, nato, dessa categoria especial e merecedora de estudos 
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particulares, que é preciso determinar. Segundo Régis, “a primeira coisa que chama 

atenção nos regicidas é que eles não são nem absolutamente sãos de espírito, nem 

absolutamente alienados. [...] Em outros tempos seriam considerados como loucos 

lúcidos ou razoáveis, hoje são considerados desajustados [désharmoniques] ou dege-

nerados.” (Id.) Além disso, possuem “tendências impulsivas de caráter obsessivo e, 

acima de tudo, uma ausência de equilíbrio com aparências intelectuais mais ou me-

nos brilhantes, mas na realidade são anormais, incapazes de resistir às solicitações 

que os convocam.” (Ibid.:12)

Ao contrário do sujeito louco, cuja loucura é evidente aos olhos de todos e oferecida 

em espetáculo no hospital, no verdadeiro regicida ela se oculta sob as aparências do 

equilíbrio e da normalidade; ele esconde nas dobras de seu ser uma natureza degene-

rada que é preciso decifrar: a verdade da loucura, ao dissimular-se no fundo do regi-

cida puro, torna-o potencialmente perigoso, introduzindo a necessidade imperiosa 

de fazê-la emergir, torná-la transparente, conhecê-la. Por essa razão é fundamental 

demonstrar “que a maioria dos verdadeiros regicidas pertençam à classe dos dege-

nerados”. O que não significa que sejam fracos de espírito, mas são desajustados ou 

desequilibrados. Em outras palavras, não são exatamente loucos, “são semi-loucos 

em quem razão e loucura constituem um amalgama mais ou menos complexo. São 

desequilibrados, inteligentes na maior parte, mas de vontade fraca e de uma insta-

bilidade malsã; levam uma existência flutuante e incoerente e executam mil tarefas 

diversas sem jamais se fixarem, até o dia em que seu temperamento místico os fazem 

esposar com ardor a querela política ou religiosa da ocasião. Então, eles se exaltam 

e chegam por uma iniciação mais ou menos longa a transformar idéias de partido em 

verdadeiros delírios. [...] Na sua forma habitual, esse delírio se traduz pela crença 

em uma missão a cumprir, devendo ser coroada pelo martírio.” (Ibid.:18)

A distinção entre regicida nato e o “delirante vulgar” torna-se decifrável quando se 

procura reconstituir o encadeamento dos impulsos implicados nos atos de atentado. 

Segundo Régis, o atentado entre os regicidas não resulta de impulsos sofridos e in-

conscientes tal como ocorre com certas formas de loucura. Ao contrário, trata-se de 

um ato lógico, concebido com lucidez, longamente premeditado e preparado. Mas, 

não obstante, no fundo dessa lucidez de espírito e dessas aparências de razão encon-

tra-se os traços de indivíduos “doentes, desequilibrados, de vontade fraca, escravos 

de sua obsessão, penetrados por uma força cega e fatal”. (Ibid.:21) Isso estabelece 

numerosos pontos de analogia entre regicidas e criminosos (Ibid.:25). Além disso, 

diz Régis, é preciso lembrar “que o meio ambiente intervém para dar uma coloração 

especial às idéias mães do regicida conforme ao espírito e às tendências da época. 

Por isso sob os reis os regicidas eram sobretudo místicos religiosos, sob a revolução e 

o império eram místicos patriotas agindo pela república e liberdade: por isso, enfim, 

no presente eles são sobretudo místicos políticos sonhando com socialismo e com 

anarquia. Não há dúvida que um certo número de anarquistas exaltados que passam 

hoje pelos tribunais fazem parte da espécie de regicidas. Em outros tempos eles fo-

ram religiosos, hoje eles são anarquistas, eis toda diferença.” (Ibid.:28)

O Direito e a velha noção jurídica de responsabilidade tornaram-se impotentes para 

decifrar e revelar essa verdade escondida no fundo da natureza dos indivíduos. O 

Direito Positivo, com sua equação crime-punição, aparecia incapaz, sobretudo, de 

objetivar este sujeito cujo crime contra a soberania estava envolto num estranho 

desinteresse pelo poder. É somente com a psiquiatria que se passará a ter duas linhas 

de objetivação: do crime e do criminoso. Ao designar o criminoso como celerado, 

monstro, louco, anormal, desenha-se imediatamente um novo tratamento que lhe 

será correlato. Ao mostrar os regicidas como “desajustados ou degenerados heredi-

tários, de temperamento místico que, penetrados por um delírio político ou religioso 

complicado por alucinações, acreditando-se chamados ao duplo papel de justiceiros 

e de mártires”; ao objetivá-los como “anormais, geralmente matóides ou semi-loucos 

tornados criminosos pelo único fato de serem doentes”, então, a partir disso, a con-

clusão da descrição psiquiátrica é evidente, diz Régis. “Quando o regicida é mani-

festamente delirante e alucinado (...) não é permitido hesitar e o internamento em 

um asilo de alienados é a medida que se impõe. De qualquer modo, é isso que mais 

os angustia; um tratamento semelhante quebra seu orgulho pois ele considera ver-

gonhoso ser tratado como louco: logo ele que se considera herói e mártir.” (Ibid.:32)

A incapacidade do aparato jurídico-policial em definir o ato anarquista aparece de 

modo explícito também nas formulações de uma personagem do cenário político bra-

sileiro, Rui Barbosa. Impressionado com o assassinato do Rei da Itália Umberto Pri-

mo pelo anarquista Gaetano Bresci2, Barbosa escreve artigos contra o anarquismo a 

partir de agosto de 1900. Discorrendo sobre “O perigo anarquista”, afirma que “entre 
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os criminalistas o anarquismo ainda não encontrou amigos, como tem encontrado 

nos homens de letras, entre os sábios, entre os cultores dos estudos positivos.” E 

Rui Barbosa diz que “não são os juristas”, nem tampouco “os penalistas clássicos, 

nem é a escola jurídica, na Itália e na França, mas é ‘a nova escola’, a escola da an-

tropologia criminal, a única que se pronuncia pela irresponsabilidade das façanhas 

do anarquismo. Não são juristas Lombroso, Laschi, Ferrero, o Dr. Régis, todos esses 

escritores, que, nos últimos tempos, tem consagrado à epidemia do anarquismo, sob 

a sua forma de sangue, estudos especiais” (BARBOSA, 1933a:56-57). 

Impotência do direito para definição do crime de anarquismo, mas consagração da 

psiquiatria e da antropologia criminal como saberes para determinação da punição 

pela definição da natureza monstruosa e anormal. Para Rui Barbosa, na medida em 

que o anarquismo se configura como “verdadeira diátese social” a dificuldade de 

combatê-lo está na correta distribuição de sua repressão, num regime que seja ao 

mesmo tempo severo e humano. No artigo intitulado “Reprimir, mas prevenir”, Rui 

Barbosa identifica no anarquismo uma “impulsão funesta e monstruosa”, uma “pato-

logia do espírito humano”. Assim, como ocorre com toda patologia do espírito, e “em 

respeito à humanidade do enfermo”, o que se aconselha é o tratamento dos hospitais. 

O tratamento do hospital, diz Rui Barbosa, além de evitar fazer “à sociedade o mal 

irreparável de asselvajá-la, retrocedendo-a à moral da vingança”, concede a essa so-

ciedade o irrenunciável exame da psicologia do criminoso (BARBOSA, 1933b:67-70).

3.  DEFESA SOCIAL: A NOVA 
RACIONALIDADE JURÍDICA

No processo de psiquiatrização da anarquia e das desordens sociais a partir do sé-

culo XIX percebe-se um pano de fundo constituído pelo impasse e dificuldade efe-

tiva do direito em estabelecer uma repressão que fosse ao mesmo tempo “severa e 

humana”, em outras palavras, que levasse em conta não apenas a humanidade do 

criminoso, mas que também não fizesse retroceder a sociedade à moral da vingança. 

Neste sentido, ao invés de promover simplesmente a repressão dos atos, tratou-se 

de estabelecer uma terapêutica dos espíritos. Torna-se necessário decifrar na alma o 

mal que se oculta sob as formas do bem e revelar no fundo do sujeito a natureza do 

seu ser. Nesse momento, desenha-se a curiosa personagem do monstro e do anormal. 

Através dela, a psiquiatria não apenas toma as manifestações anarquistas como cri-

minosas, também insere a inteligibilidade de suas ações no interior da velha alegoria 

do homem da floresta. “É a luta do homem selvagem pela vida, do homem primitivo, 

sem respeito aos direitos alheios, eis o princípio que invocam todos os criminosos, 

o princípio selvagem e brutal da força absoluta, da força triunfante, da negação do 

direito e da liberdade, em virtude do qual, cada vez mais e de modo mais ou menos 

consciente, agem todos os ladrões, todos os larápios, todos esses que lesam seus 

semelhantes nas suas pessoas e bens [...]. É o princípio dos povos bárbaros e aquele 

de todos os bandidos, bandidos coroados ou simples indivíduos: ‘a força prima sobre 

o direito’. Princípio pelo qual, na cegueira do instinto, o animal obedece, impelido 

pela fome, a devorar seres mais fracos que ele, é a negação da justiça, da sociedade 

humana, do direito” (BÉRARD, 1892:614-615).

Nessa trama, o problema repressivo é recentrado. Os juristas tentaram, sem sucesso, 

definir o crime de anarquismo utilizando a velha noção jurídica de responsabilidade 

que estabelecia a equação crime-punição; a psiquiatria, com êxito absoluto, inseriu 

o anarquista nesse grande processo de normalização das desordens sociais pelo pro-

jeto de Defesa Social delineado pela psiquiatria no final do século XIX ao estabelecer 

não mais a equação dos atos, mas a objetivação dos sujeitos e a decifração da sua 

natureza. Adolphe Prins, na primeira metade do século XX, insistiu que, se é verdade 

que “a concepção da defesa social, completamente diferente da concepção clássica 

da pena e muito mais ampla que essa última, pode ser concebida independentemente 

do estado de responsabilidade”, no entanto, não é possível jamais concebê-la “in-

dependentemente do estado psíquico do indivíduo.” (PRINS, 1910:15) Deste modo, 

se “a doutrina da responsabilidade apóia-se na hipótese de um homem normal do-

tado de uma vontade inteligente e livre”, a hipótese da defesa social é a do homem 

anormal, do indivíduo “que nunca está conforme, desde o irregular, o excêntrico, 

o indisciplinado, o boêmio, o vagabundo em busca de aventuras, até o insuficiente 

mental e moral, até o maníaco, até o alienado ou o idiota profundo” (Ibid.:19).

Esta extensão dos comportamentos desviantes é apenas o reverso de um fenômeno 

estrutural. Um dos aspectos da vida moderna, dizem os novos juristas, foi o aumento 

do número de acidentes pelo desenvolvimento do maquinismo e da atividade indus-

trial e a conseqüente extensão da legalidade e do direito para milhares de criatu-



434 435

ras que anteriormente não gozavam de proteção jurídica. Com isso, a criminalidade 

deixa de ter a raridade de outrora para tornar-se uma das formas da vida social mo-

derna. Daí a necessidade de perceber como “entre o homem honrado que faz o bem 

por amor ao bem e o criminoso que faz o mal por desejo do mal existe uma dilatada 

zona de múltiplos matizes” (Ibid.:24) dos quais não é preciso descuidar e cuja varie-

dade, fluidez e complexidade a fórmula geral e simplificadora da noção de respon-

sabilidade é incapaz de apreender. “Aquilo que quero fazer ou não fazer depende 

do meu caráter, e meu caráter depende de circunstâncias sobre as quais não tenho 

nenhum poder; encontra-se submetido, sobretudo em sua formação inicial, à fatores 

dos quais não disponho. Jamais podemos considerar em seu conjunto as condições 

desta formação primeira; jamais podemos representarmo-nos o agregado primitivo 

dos pensamentos, dos sentimentos, das vontades, das inumeráveis forças psíquicas, 

morais, físicas, que se entrecruzaram, se confundem, se penetram e se fundem para 

compor uma individualidade.” (Ibid.:39)

Será preciso remontar o encadeamento lógico dos estados sucessivos que motiva-

ram a ação para extrair dela seu segredo. Neste processo, o ato em si importa pouco 

para a defesa social, uma vez que, no fundo, não reflete outra coisa que “a aparição 

momentânea das paixões na superfície do mundo, a explosão efêmera do desejo cri-

minoso”. Mas deste momento de lampejo é preciso refazer o elo das “energias longín-

quas, cujas vibrações se propagam como os raios luminosos que em noite estrelada 

ferem o olhar mesmo após ter-se extinguido o astro dos quais emanam.” (Ibid.:40) 

O problema agora, mais complexo, é menos a repressão dos atos do que a contenção 

dos riscos. Um juiz que condenasse uma dona de casa por ter infringido as prescri-

ções sobre a conservação da via pública, diz Prins, certamente asseguraria a limpeza 

e a livre circulação; mas o faria “sem investigar se essa mulher é excêntrica, negli-

gente, indisciplinada ou rebelde e se age intencionalmente ou não.” (Ibid.:60)

A escola jurídica da Defesa Social tornou possível o restabelecimento do Direito sem 

a exigência de provar a culpa, colocando em prática o que certamente foi uma das 

invenções mais importante das sociedades de controle (ou sociedades de segurança, 

segundo Foucault). Desde o século XVIII, como mostrou Foucault (2000), fábrica e 

cárcere foram duas instituições permeáveis uma à outra pela disciplina dos corpos, 

distribuição espacial, controle e composição das forças. Ocorre, no entanto, neste 

começo do século XIX, uma outra simbiose que estaria destinada a perdurar até nos-

sa atualidade: a noção de risco. Prins percebeu como a legislação bismarckiana em 

matéria de acidentes de trabalho fez nascer a idéia de risco profissional. Com esta 

noção, não era mais preciso estabelecer a culpa do patrão ou do operário: bastava 

comprovar o acidente para que a lei regulasse imediatamente o cálculo de uma inde-

nização. Esta técnica securitária transferida do direito trabalhista para o direito civil 

substituiu, no novo direito alemão, a teoria da Culpahaftung pela teoria da Causahaf-

tung (cf. PRINS, 1910:63). A técnica securitária no direito trabalhista buscou cessar 

a violência dos conflitos entre patrões e operários. O sistema de seguros colocado em 

funcionamento apresentava a exigência dos direitos independente da reorganização 

da sociedade, tornando suficiente a reparação dos sofrimentos ocasionais. Assim, 

“o operário acidentado, doente ou desempregado não exigia mais justiça diante dos 

tribunais ou em praça pública. Faz valer seus direitos perante instâncias administra-

tivas que, após examinarem o fundamento da sua demanda, paga-lhe indenizações 

predeterminadas. Não é proclamando a injustiça da sua condição que o operário po-

derá beneficiar-se do direito social, mas na qualidade de membro da sociedade, na 

medida em que ela garante a solidariedade de todos (DONZELOT, 1994:138).

Já no âmbito do direito penal, a noção de risco encontrou uma aplicação igualmente 

profícua: torna-se o novo ângulo pelo qual passa a ser considerada a individuali-

dade moral do culpado. Por exemplo, Lombroso afirmou a existência na sociedade 

de certos indivíduos com necessidade de admirar e entusiasmar-se pelo martírio, e 

de fazerem-se mártir; que possuem um certo gosto pela perseguição e acreditam-se 

vítimas da prepotência e malvadeza humana. “Escolhem seu partido político a reve-

lia dos perigos que esse representa, como certos alpinistas escolhem para escalada 

a montanha cujos precipícios são os mais profundos e os cumes mais inacessíveis. 

Para eles não existe melhor excitamento do que as teorias anarquistas [...]. E nada é 

mais perigoso que dar as suas fantasias um cadáver justiçado. Vaillant condenado se 

torna mártir; a sua tumba é lugar de peregrinação contínua; a lenda começa, cresce, 

floresce, alimentada por uma chuva de sangue” (LOMBROSO, 1998:95-96).3

Esta disposição explica como a anarquia, que antes recrutava os seus “heróis” entre 

os candidatos à galera, hoje os encontra entre os indivíduos honestos. De Ravachol, 

que dinamitava em silêncio e na discrição para assegurar a fuga, chega-se a Vaillant 
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e Henry que atiram suas bombas na absoluta certeza de serem presos; ou Caserio que 

usa o punhal sem qualquer possibilidade de escapar à guilhotina. Enfim, “do homem 

que comete o atentado, diremos assim, anônimo, chegamos ao homem que friamen-

te dá sua vida pela morte de um homem odiado, e comete o atentado sabendo de 

antemão que sua cabeça está naquele momento perdida.” (Ibid.:97). Quanto maior 

o “fanatismo político” e a honestidade do autor do atentado, mais este se torna in-

diferente às conseqüências do seu ato. Tomará gosto pelo sacrifício e cometerá o seu 

delito a todo custo. Por isso a pólvora, o fogo e a guilhotina de nada adiantam contra 

a “hidra anarquista”, pelo contrário, aumentam pela excitação aos perigos e ao mar-

tírio o vigor de seus “fanáticos”. Seria preciso usar da astúcia e da habilidade, nunca 

excitando contra si mesmos propósitos violentos, mas sempre procurando usar nas 

relações de política interna, e sempre mais que se possa, a força moral: sensatez, 

calma e frieza, “sem recorrer cegamente, tão logo o perigo se mostre, ao terror e à 

guilhotina que produzem os mártires e excitam no partido que se quer destruir o 

espírito de luta e de resistência” (Ibid.:100). 

Foi este princípio de diferenciação reivindicado pela escola da defesa social que 

permitiu ao direito penal aprimorar o problema repressivo. Ocupa-se da natureza do 

indivíduo, não da cota de vontade que intervém no seu ato ou da quantidade de 

punição correspondente, com o objetivo de conjugar “severidade e benevolência na 

medida concreta da necessidade social; medida concreta, por sua vez, que se rela-

ciona com o estado psíquico permanente do delinqüente.” (PRINS, 1910:71) Foi essa 

justa medida que indicou as vantagens políticas dos manicômios. O envio para lá 

“dos epiléticos ou histéricos seria uma medida mais prática, especialmente na Fran-

ça onde o ridículo assassina. Por que os mártires são venerados; dos loucos se ri – e 

um homem ridículo não é jamais perigoso” (LOMBROSO, 1998:100).

Sobre o anarquista foi constituído o discurso do monstro político e do anormal no 

final do século XIX e começo do século XX, por uma razão fácil de apreender. Ao es-

tabelecer a diferenciação entre os reformadores sociais, a psiquiatria afirmou que 

“os anarquistas não sonham nem em melhorar nem em reformar; sonham em des-

truir; enquanto as outras escolas propõem um ideal social mais ou menos realizável, 

os anarquistas ignoram absolutamente aquilo que propõem fazer: o que querem é 

destruir, e destruir por todos os meios possíveis, o roubo, a pilhagem, o assassi-

nato, o incêndio” (BÉRARD, 1892:616). Daí conclui-se: “todos os crimes de direito 

comum erigidos em sistema de combate, eis a anarquia!” (Ibid.:625),  “nada mais 

que a revolta de bandidos de direito comum contra a lei” (Ibid.:630). Entretanto, 

não se trata de qualquer criminoso, mas do criminel fin-de-siècle que lança mão das 

descobertas da química moderna – pistola, dinamite, nitroglicerina – e assassina 

em nome de ideais da modernidade – solidariedade, liberdade, igualdade. Este indi-

víduo, incapaz de se integrar ao recente mundo industrial, que odeia a moral, rene-

ga as leis, comporta-se de maneira extravagante, exagerada e desequilibrada, teve 

seu caráter observado e estudado numa riqueza de detalhes e minúcias. Foi preciso 

revelar nessa personagem a natureza do crime e o fundo da conduta criminosa, e 

para isso desenvolveu-se e se estabeleceu sobre uma população de operários, essas 

“fezes da miséria européia” (BARBOSA, 1933a:55), esse “viveiro da epilepsia e do 

histerismo” (BARBOSA, 1933c:80), toda uma observação próxima e meticulosa, e um 

policiamento exaustivo.

Mas seria um erro ver nisso simplesmente repressão: foi antes uma fina tecnologia de 

governo das condutas que emergiu a partir precisamente da figura exorbitante do 

anormal. “Degenerados, insuficientes, incompletos, anormais profundos, mostram-

se como perigosos quando convertem-se em criminosos. Porém, mesmo fora da cri-

minalidade constituem uma ameaça para si mesmos e os demais, visto que entregues 

as suas próprias forças são incapazes de seguir uma vida regular e tornam-se tanto 

mais inquietos quanto mais jovens são e mais abandonados estão. O Estado não pode 

ficar indiferente em relação a eles e deixa-los à iniciativa privada. Ainda nesta esfera 

é obrigado a garantir a ordem social. Então, a defesa social se manifesta na sua for-

ma mais elevada e mais fecunda: já não é a repressão, é a proteção e a assistência.” 

(PRINS, 1910:73) O anarquista criminel fin-de-siècle constituiu o objeto pelo qual o 

discurso psiquiátrico efetuou um processo de diferenciação na economia das con-

dutas da população operária que produziu novas técnicas de governo. Introduziu, 

certamente, efeitos negativos de exclusão como a expulsão de estrangeiros; mas 

produziu igualmente efeitos positivos de inclusão da população operária no interior 

de diversos mecanismos de controle e que ainda são os nossos.
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4. NOTAS EXPLICATIVAS

1  Para maiores detalhes sobre o terrorismo anarquista em ver AVELINO, 2008 espe-

cialmente cap. 4.

2  Na noite de 29 de julho de 1900 o Rei Umberto Primo é morto por um disparo no 

coração após uma cerimônia na Villa Reale di Monza; o episódio ficou conhecido 

como a tragédia de Monza.

3  Após ser guilhotinado em 05 de fevereiro de 1894, aos 33 anos, a tumba de Auguste 

Vaillant no cemitério de Ivry foi local de grande peregrinação, desaparecendo sob 

as flores. Uma mensagem, deixada entre as folhas de uma palmeira, dizia: “Porque 

fizeram beber a terra / Na hora do Sol nascente / Rosado, augusto e salutar / As 

santas gotas do teu sangue / Sob as folhas desta palma / Que te oferece o direito 

ultrajado / Dormes teu sono soberbo e calmo / Ò mártir!... Tu serás vingado” (MAI-Tu serás vingado” (MAI-

TRON, 1975:235).
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