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APRESENTAÇÃO

RESPONSABILIDADE. RESPOSTA.

O III Congresso Nacional de Psicanálise, Direito e Literatura irá discutir o texto “Responsabilidade e 

Resposta”, de Jean Laplanche. Um dos argumentos do autor é a crítica ao adágio “o homem é o lobo do 

homem”. A metáfora corre o risco de nos fazer situar no campo do animalesco o mal-estar oriundo da 

convivência humana. Pressupor tal natureza perversa seria o primeiro passo para o consentimento de 

que é possível pensar na escolha moral de cada um motivada por uma mesma razão: seu “lado lobo”. 

Desse ponto de vista, a velha noção de “reponsabilidade” cai bem: uma subjetividade essencial compar-

tilhada por todos é convocada a se retratar. Nada mais distante da psicanálise: é por ser sujeito entre 

sujeitos e, principalmente, por ser, de forma radical, marcado pelo outro, que devemos articular respos-

tas singulares diante de cada desejo e de cada relação. Para os impasses éticos não há responsabilidade 

universal, mas resposta singular e comprometida com a história de cada um.

Fábio Belo
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1. NARCISISMO E RESPONSABILIDADE

1.1 Introdução 

Numa passagem do texto “A questão da análise leiga”, de 1926, Freud nos apresenta uma refle-

xão que, embora singela, contém a marca de sua genialidade. Vejamos do que se trata, em suas próprias 

palavras: 

Nas principais estradas da Itália, as torres de cabos de alta tensão trazem a ins-

crição sucinta e impressionante: ‘Chi tocca, muore [Quem tocar, morre]’. Isso 

está perfeitamente calculado para regular o comportamento de transeuntes 

em relação a quaisquer fios que estejam pendentes. Os avisos alemães corres-

pondentes exibem uma verbosidade desnecessária e ofensiva: ‘Das Berühren 

der Leitungsdrähte ist, weil lebensgefährlich, strengstens verboten [Tocar as 

linhas de transmissão é, por ser perigoso à vida, rigorosamente proibido]’. 

Qualquer um que tenha amor à vida fará a proibição para si mesmo; e qualquer 

um que deseja matar-se dessa maneira não pedirá permissão” (p.268).

No texto em que propõe tal reflexão, isto é, “A questão da análise leiga”, ela lhe serve para tecer 

considerações a respeito da prática da psicanálise e da necessidade ou não da regulamentação oficial, de 

proibições ou autorizações, regulando essa prática. Mas podemos constatar que essa reflexão, aparente-

mente simples, tem implicações que vão muito além da regulamentação da prática da psicanálise e pode 

servir-nos como ponto de partida para abordar o tema escolhido como fonte de inspiração dos debates 

no presente colóquio, qual seja, “responsabilidade e resposta”. É o que trataremos de desenvolver em 

seguida. 

Ao lançar seu olhar crítico sobre o fenômeno em questão, Freud ressalta que o amor à vida é 

decisivo para regular o comportamento dos seres humanos em relação a situações que poderiam colocar 

a vida em risco. Nada mais óbvio, poderíamos dizer. Quais seriam então as implicações de maior alcance 

decorrentes dessa singela ilustração? Ora, o fragmento analisado por Freud indica-nos que o amor à vida 

é fundamental para que saibamos conter nosso corpo dentro de um espaço seguro, para que possamos nos 

manter dentro de certos limites. Ou seja, ele coloca em pauta a ligação existente entre o “amor à vida” e a 

“interdição”, representada, no fragmento em questão, pela interdição de tocar. Aqui já se evidencia uma 

ligação estreita entre a responsabilidade - no caso, a responsabilidade pela própria vida - e a interdição. 

Tendo ressaltado essa ligação, cabe-nos interrogar sobre a concepção de “amor à vida” aí formulada.
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1.2 Narcisismo e amor à vida

Não é difícil perceber que o amor à vida, no ser humano, não é algo natural, isto é, não é algo 

determinado por um instinto de autopreservação. Se assim fosse, como entender o comportamento da-

queles seres humanos que arriscam sua vida em prol de ideais, de ideologias, ou daquilo que, às vezes, 

irrefletidamente, chamamos de fanatismo? Se ainda resta no ser humano algo da ordem de um instinto 

de autopreservação, este só surtirá algum efeito se sustentado pelo narcisismo. Sim, para a psicanálise, é 

o narcisismo que assegura o amor à vida. Esta afirmação parece contrariar o mito que inspirou o conceito 

freudiano, uma vez que Narciso perdeu a vida, afogando-se no lago, justamente por um excesso de amor 

de si, por se apaixonar por sua imagem, refletida no espelho-d´água. No uso corrente do termo narcisis-

mo, este não denotaria também um excessivo amor de si, um fascínio desmedido pela própria imagem, 

impedindo a pessoa de viver, de se relacionar?

Com efeito, esta acepção do narcisismo foi a que primeiramente determinou a criação do conceito 

por Freud, pois ele surgiu para designar manifestações psíquicas que evidenciavam um investimento amo-

roso exagerado no próprio Eu, levando até mesmo à megalomania e a um desligamento do interesse pelo 

mundo exterior. Todavia, ele logo percebe que tais manifestações significam, na verdade, a exageração 

patológica de um estado normal, um estado que se encontra invariavelmente presente num determinado 

momento da constituição psicossexual de todos os seres humanos (Freud, 1914/2004: 97). O narcisismo 

deixa, portanto, de conotar simplesmente um estado patológico e passa a significar também um momen-

to estrutural, correlativo da constituição do Eu. 

De forma breve, podemos dizer que o narcisismo significa investimento libidinal do próprio Eu, 

amor a si mesmo, ou seja, amor a uma imagem de si mesmo. Todavia, essa imagem de si não é aquela refle-

tida pelo espelho-d´água, como no mito, e sim aquela refletida pelo olhar e pelo desejo do semelhante. 

Isto quer dizer que uma criança só irá se perceber como um Eu, passível de ser amado, se o adulto assim a 

nomear, tomando-a, ao mesmo tempo, como um objeto de seu investimento amoroso. Em síntese, o amor 

de si, o narcisismo, depende do amor do outro, ou, como afirmou Freud, o narcisismo da criança reflete o 

narcisismo dos pais: “O comovente amor parental, no fundo tão infantil, não é outra coisa senão o narci-

sismo renascido dos pais, que, ao se transformar em amor objetal, acaba por revelar inequivocamente sua 

antiga natureza” (Freud, 1914/2004 : 110).

Portanto, o investimento narcísico dos pais é o que possibilita a constituição do Eu na criança, ou 

seja, a constituição de uma instância do aparelho psíquico que passa a representá-la, proporcionando-lhe 

o sentimento de unidade e de identidade com aquela imagem que foi projetada pelo outro. Doravante, 

é essa imagem narcisicamente investida que poderá assegurar o “amor à vida”, suprindo a insuficiência 

do instinto de autopreservação no bebê humano. Uma passagem do livro de Laplanche,“Vida e morte em 

psicanálise”, poderá ajudar-nos a tornar mais clara essa idéia: 

Por que é necessário que se force frequentemente as crianças a comer; por que 

é necessário propor-lhes “uma colher para o papai, uma colher para a mamãe”, 

isto é, uma colher pelo amor do papai, uma colher pelo amor da mamãe, se não 

é pelo fato de que o apetite é sustentado e substituído, na criança, pelo amor? 

(Laplanche, 1985 : p. 54). 

O apetite é apenas um exemplo do fato de que a ordem vital, de modo geral, é sustentada, no 

ser humano, pelo narcisismo. Estamos afirmando, portanto, a estreita relação entre o narcisismo e a 

responsabilidade pela vida. 

Mencionamos acima o fato de que o ser humano é capaz de arriscar a própria vida em prol de 

ideais. Assim, responder pela própria vida não só equivale a manter-se vivo, mas também a preservar 

sua integridade como ser humano, no sentido de resguardar os valores que foram erigidos como ideais 

a perseguir.

Um desses valores fundamentais, no sentido em que está no fundamento da cultura e que cons-

titui, portanto, o ser humano como um sujeito dotado de consciência moral, é a consideração pelo 

outro, ou seja, a responsabilidade pelas próprias ações em relação ao semelhante. Mas como se passa 

de um estado de narcisismo, como amor de si próprio, para a possibilidade de consideração pelo outro? 

Como se passa da responsabilidade pela própria vida à responsabilidade, também, pela vida do seme-

lhante? Com essas interrogações adentramos o tema da interdição e das renúncias.

1.3 O narcisismo como fundamento para as interdições do período Edipiano

A observação de Freud com a qual introduzimos nosso texto faz referência à interdição de to-

car: tocar os fios de alta tensão é perigoso à vida. Ora, a interdição de tocar é a primeira com a qual a 

criança é confrontada, conforme salientou Anzieu (1985). Basta observamos uma criança pequena, 

ensaiando os primeiros passos e tentando alcançar os objetos à sua volta, para constatarmos as reite-

radas proibições de tocar feitas pelo adulto que cuida dela. São proibições que tanto visam a protegê-la 

de perigos para sua integridade corporal, quanto a convocam a respeitar os limites espaciais entre seu 

corpo e o corpo do outro, o limite entre aquilo do que pode se apropriar e aquilo a que deve renunciar 

para respeitar o desejo do outro. Ainda segundo Anzieu, a interdição de tocar é um pré-requisito para 

as interdições Edípicas (Anzieu, 1985 : 136-155). Podemos acrescentar que ela é necessária à superação 

da primeira configuração narcísica do Eu em direção a uma configuração ulterior, na qual o narcisismo é 

superado e, ao mesmo tempo, conservado no Ideal de Eu. Conforme afirma Freud: 

Como sempre no campo da libido, o ser humano mostra-se aqui incapaz de re-

nunciar à satisfação já uma vez desfrutada. Ele não quer privar-se da perfeição 

e completude narcísicas de sua infância. Entretanto, não poderá manter-se 

sempre nesse estado, pois as admoestações próprias da educação, bem como 

o despertar de sua capacidade interna de ajuizar, irão perturbar tal intenção. 
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Ele procurará recuperá-lo então na nova forma de um ideal-de-Eu. Assim, o 

que o ser humano projeta diante de si como seu ideal é o substituto do narci-

sismo perdido de sua infância, durante a qual ele mesmo era seu próprio ideal.” 

(Freud, 1914/2004 : 112) 

Estamos habituados a pensar, a partir de Freud, que a gênese da consciência moral e, portan-

to, do sujeito ético, encontra-se na instalação das interdições Edipianas, que levam à constituição do 

superego, pela interiorização da Lei fundamental da cultura que é a proibição do incesto. Mas é preciso 

lembrar que as interdições do período Edipiano só se instalam sobre a base do narcisismo. Da mesma 

forma que é o amor do outro que sustenta o apetite na criança, como mencionamos acima, é também 

o amor do outro que a leva a fazer renúncias. É nesse sentido que Bleichmar apontou a relação estrei-

ta entre o narcisismo e a constituição do sujeito ético ao discutir sobre a função do outro para além 

da triangulação e das relações de aliança. Esta autora argumenta que a problemática ética passa pelo 

modo como o adulto se coloca diante da criança em sua dupla função, isto é, tomando-a como objeto de 

seu investimento libidinal, mas, ao mesmo tempo, pautando os limites de sua apropriação sobre o corpo 

da criança ao exercer um amor sublimatório, capaz de considerar a criança como um sujeito desejante 

(Cf. Rays C. A.P. & alli, 2007, p.85). 

Então, nesse jogo especular que constitui o narcisismo, a responsabilidade pela própria vida, a 

vida do sujeito em vias de constituição, funda-se na responsabilidade do outro por ele e é condição para 

que este possa vir a responsabilizar-se também pela vida do outro, ou seja, é condição para o seu devir 

como sujeito ético. Em outros termos, o narcisismo assim compreendido, é pré-condição para a instalação 

das interdições e a interiorização da Lei, com a conseqüente constituição do superego. 

Para tornar mais clara essa antecedência da responsabilidade relativamente à interdição e, ao 

mesmo tempo, a estreita ligação entre uma e outra, é pertinente retomar uma passagem de Lévi-Strauss 

quando este tenta compreender as origens mais primitivas dos laços sociais, ao observar as caracterís-

ticas e o papel do chefe de uma tribo indígena com uma estrutura social elementar, os Nambiquara do 

Brasil. Já de início, afirma ele, convém notar que o chefe não encontra respaldo para suas múltiplas fun-

ções, “nem num poder específico, nem numa autoridade publicamente constituída. É o consentimento 

que está na origem do poder, e é também o consentimento que mantém sua legitimidade” (Lévi-Strauss, 

1955/2007: 293). Interrogando-se sobre como o chefe cumpre suas obrigações, encontra a seguinte res-

posta: “O primeiro e principal instrumento do poder consiste na sua generosidade” (Ibid., p. 293). 

A observação dessa tribo indígena, somada a outras observações, leva o antropólogo francês 

a recusar “a velha teoria sociológica, temporariamente ressuscitada pela psicanálise, segundo a qual o 

chefe primitivo encontraria seu protótipo num pai simbólico [...]”, para alinhar-se a Rousseau e seus con-

temporâneos que “deram provas de uma intuição sociológica profunda quando entenderam que atitudes 

e elementos culturais como o “contrato” e o “consentimento” não são formações secundárias, conforme 

pretendiam seus adversários, e Hume em especial: são matérias-primas da vida social, e é impossível ima-

ginar uma forma de organização política em que não estejam presentes” (Ibid., p. 297).

Ora, não poderíamos compreender o contrato e o consentimento como avatares daquilo que, nas 

origens do sujeito psíquico, seria o narcisismo em sua ligação com a responsabilidade, tal como desenvol-

vemos nos parágrafos precedentes?

Feitas essas considerações, passaremos a abordar o tema do abuso sexual de crianças, no intuito 

de ilustrar o que desenvolvemos até o momento a partir de alguns fragmentos clínicos.

2. RESPONSABILIDADE E RESPOSTA NO ABUSO SEXUAL DE CRIANÇAS

2.1 A assimetria adulto/criança na situação antropológica fundamental segundo Jean Laplanche

O crime de abuso sexual de crianças caracteriza-se, principalmente, pela relação assimétrica en-

tre o adulto e a criança e isso, por si só, já basta para caracterizá-lo como uma violência contra a criança, 

mesmo que seja praticado sem coerções físicas ou outros atos violentos. Assim, a presunção da violência 

do agressor ou inocência da vítima é o que concorre para a responsabilização por crimes sexuais pratica-

dos contra crianças.

É também a relação de assimetria entre o adulto e a criança o que constitui uma das premissas 

fundamentais da teoria da sedução generalizada de Jean Laplanche, caracterizando o que ele considera 

como a situação antropológica fundamental, isto é, a situação que comportaria os elementos universais 

no momento inaugural da constituição do aparelho psíquico, os elementos que seriam invariáveis para 

qualquer ser humano, independentemente de contingências históricas ou culturais. Pois bem, o que ele 

considera universal nesse momento inaugural do psiquismo é justamente a relação assimétrica entre o 

adulto e a criança, no sentido preciso em que o adulto, tendo o seu psiquismo constituído, possui um 

inconsciente feito essencialmente de resíduos infantis, enquanto o psiquismo da criança ainda está em 

vias de constituição. Sendo assim, o adulto é portador de uma sexualidade perversa polimorfa, tal como 

descrita por Freud no seu texto Três ensaios sobre a teoria da sexualidade. Tais conteúdos sexuais incons-

cientes irão parasitar, forçosamente, a interação do adulto com a criança que, por seu lado, não tem um 

inconsciente constituído, nem tampouco fantasias sexuais ou ativadores hormonais da sexualidade (Cf. 

Laplanche, 2007, p.196-197). Nessa assimetria, assim descrita, está o sentido da sedução generalizada, 

pois o adulto, em relação à criança, será sempre sedutor. Ao cuidar da criança, ao interagir com ela, o 

adulto lhe endereçará mensagens comprometidas com seus conteúdos inconscientes. Os gestos de cui-

dado em relação à criança, as falas ou olhares dirigidos a ela serão sempre “parasitados por outra coi-

sa”, pois, por parte do adulto, e num sentido unilateral, há sempre a intervenção do inconsciente (Ibid., 

p.197). Por se tratar de conteúdo inconsciente, o adulto desconhece esse “a mais” que é veiculado em 

seu endereçamento à criança. No entanto, essas mensagens comprometidas com seu inconsciente, essas 

mensagens enigmáticas, segundo o termo proposto por Laplanche, possuem uma realidade efetiva e tem, 

portanto, o poder de interpelar a criança, sendo então, ainda segundo o termo de Laplanche, “implanta-

das” na criança, que será impelida a respondê-las, a dar-lhes sentido. 

O que importa, finalmente, destacar nessa situação antropológica fundamental é precisamente a 
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tentativa de tradução, por parte da criança, da mensagem enigmática implantada pelo adulto e o fracasso 

inevitável dessa tentativa. Esse fracasso é inevitável tanto pelo fato de que a criança não dispõe de meios 

suficientes para traduzir a mensagem, quanto pelo fato de que a mensagem veicula sentidos ignorados 

pelo próprio adulto que as emite e que, portanto, não poderá funcionar, junto à criança, como um assis-

tente de tradução perfeitamente adequado. A tentativa de tradução deixará “cair” os restos não traduzi-

dos das mensagens e esses restos, que não encontram lugar na tradução, irão constituir o inconsciente 

da criança. Essa tradução imperfeita, esse fracasso parcial de tradução é, assim, um processo normal, que 

equivale ao recalcamento, ou seja, ao processo de constituição do inconsciente.

Consideramos que essa breve retomada da teoria da sedução generalizada, a partir da relação 

de assimetria entre o adulto e a criança, seja suficiente para prosseguirmos nossa argumentação sobre o 

abuso sexual de crianças, formulando a seguinte interrogação: quando a sedução do adulto deixa de ser 

veiculada pelos cuidados com a criança e passa a ser atuada como abuso sexual, quais seriam as possibi-

lidades de resposta da criança ao que lhe ocorre?

2.2 O potencial traumático do abuso sexual ante as possibilidades de resposta da criança

Em recente pesquisa sobre os mecanismos identificatórios da criança vítima de abuso sexual, 

Mendes se interroga sobre os fatores intervenientes no estabelecimento do trauma psíquico em tal situ-

ação. Ora, o abuso sexual, em quaisquer condições, encerra um potencial traumático, mas, certamente, 

há fatores que intervém nessa situação de forma a elevar ainda mais esse potencial, sendo a cronicidade, 

o uso da violência física, a tenra idade da criança, ou o caráter intrafamiliar do abuso os mais citados na 

literatura sobre o assunto. A conclusão de Mendes, fundamentada na literatura especializada e em sua 

própria prática com crianças vítimas de abuso, é que tais fatores devem ser considerados lado a lado com 

o momento da constituição psíquica da criança por ocasião do abuso sexual, para que possamos avaliar 

melhor suas possibilidades de elaborar psiquicamente o que lhe ocorreu (Mendes, 2011, p. 75). 

Nossa própria experiência clínica aponta para uma conclusão semelhante, conforme tivemos a 

oportunidade de discutir em um artigo publicado em 2001, fundamentando-nos na teoria da sedução 

generalizada. Se o adulto é sempre sedutor, conforme diz essa teoria, isso não implica, obviamente, que 

se trate de um adulto perverso. Normalmente, trata-se de um adulto clivado em relação a seus conteúdos 

inconscientes e que desconhece o teor sexual de seu endereçamento à criança. As mensagens sexuais 

endereçadas à criança são recobertas por uma dimensão narcísica, amorosa, sustentada pelos ideais e 

normas sociais. O abuso sexual viola essas normas, rompe com esses ideais e deixa a criança na impossibi-

lidade de representar o que lhe ocorre, porque isto é excluído da linguagem compartilhada socialmente. 

O abuso veicula, portanto, nos termos da teoria da sedução generalizada, uma mensagem de difícil tradu-

ção. Com efeito, como poderá a criança traduzir o comportamento de um adulto que transgride normas e 

valores que ele deveria ser o primeiro a defender, sobretudo nos casos em que esse adulto é um membro 

de sua própria família ou um substituto deste? Dito de outra forma, como poderá a criança integrar em 

seu Eu a representação do ato de um adulto que, precisamente, a desconsidera como um Eu possuidor de 

um desejo próprio e a toma como um objeto de sua satisfação pulsional? Poderíamos ainda perguntar, 

segundo o que desenvolvemos na primeira parte deste texto: como poderá a criança confrontar-se com 

essa quebra da responsabilidade do adulto por ela, pelo seu devir como sujeito ético?

No artigo que mencionamos acima, intitulado “Transtornos da memória e fracasso do recalca-

mento na clínica psicanalítica da criança” (Melo Carvalho, 2001), buscamos mostrar como a tradução da 

mensagem veiculada pelo abuso sexual torna-se ainda mais problemática quando a vítima é uma criança 

com fracassos significativos na constituição de suas fronteiras intrapsíquicas. Retomaremos, de forma 

breve, o “caso Adriana”, analisado no referido artigo, para contrastá-lo com o “caso Aline”, que será tam-

bém apresentado de forma sucinta, com o objetivo de realçar as diferenças nas possibilidades de resposta 

dessas duas crianças ao abuso sexual.

Ambos os casos referem-se a crianças do sexo feminino, com sete anos de idade no momento dos 

primeiros avanços sexuais do adulto, que consistiam de toques sutis, no caso Aline, e de toques, exposi-

ção do corpo e solicitação de toques da criança no caso Adriana, sem uso de violência física.

Adriana, órfã de mãe e filha de pai desconhecido, morava com os avós maternos. Quando conta-

va oito anos de idade, foi levada pelos vizinhos ao juizado de menores para denunciar o avô por abuso 

sexual. Os avós, que já respondiam por processos anteriores, por negligência, foram então interditados 

e Adriana foi encaminhada a uma creche cuja supervisora solicitou o atendimento psicológico. Além de 

distúrbios de aprendizagem, a criança apresentava comportamentos exibicionistas na escola e iniciativas 

de jogos sexuais com as colegas da creche. 

Ao que tudo indicava, Adriana viveu os repetidos episódios de abuso sexual de forma passiva, isto 

é, sem opor-lhes defesas e isso não somente no sentido de tentar esquivar-se dos avanços sexuais do avô, 

mas também no que diz respeito às defesas intrapsíquicas. Ela não apresentava conflitos característicos 

de crianças, com uma estrutura neurótica, que vivem experiências semelhantes e que se expressam, prin-

cipalmente, por meio de comportamentos de retraimento e indícios de culpa. Não parecia haver, do lado 

desta criança, manifestações de um Eu que tenta afirmar-se contra os desejos do outro, nem de um Supe-

reu que tenta impor-se contra a ameaça dos próprios desejos incestuosos que teriam sido recalcados. Ela 

parecia estar comodamente instalada na posição de objeto do gozo do outro, usufruindo, aí também, sua 

cota de gozo. É necessário observar que essa posição de objeto do outro e o gozo daí advindo referem-se, 

ambos, às pulsões parciais, a uma sexualidade perversa e polimorfa. Não se trata da posição de um objeto 

de amor. É ainda preciso deixar claro que a ausência de manifestações sintomáticas típicas, e o fato de a 

menina parecer comodamente instalada naquela posição, não devem levar-nos a minimizar o potencial 

desorganizador do abuso para o seu funcionamento psíquico. 

Dadas as características acima enumeradas, bem como as características de sua relação transfe-

rencial nas sessões, trabalhamos com a hipótese de que, no caso de Adriana, o abuso sexual constituiu-se 

como um elemento perturbador a mais para um funcionamento psíquico já perturbado. Trabalhamos com 

a suposição de que suas relações originárias - marcadas também por mensagens sexuais, porém no senti-

do da sedução generalizada - não encontraram uma contrapartida no narcisismo de forma suficiente para 

conter tais mensagens num Eu-pele, num primeiro momento, e para que, a posteriori, fossem possíveis as 
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traduções, as simbolizações. Trabalhamos, portanto, com a hipótese de um fracasso do recalcamento, ou 

seja, um fracasso radical das possibilidades de responder às mensagens do outro, com os conseqüentes 

prejuízos para o estabelecimento das fronteiras psíquicas e da constituição das instâncias corresponden-

tes. A criança não podia barrar aquilo que lhe ocorria, pois sua configuração psíquica não dispunha de 

uma instância reguladora das interdições, não sendo assim possível o deslocamento dos investimentos 

pulsionais para o pensamento e sublimações de um modo geral. Sua resposta às mensagens do outro eram 

atuações repetitivas de uma sexualidade perversa e polimorfa, como o comportamento de exibicionismo, 

a busca de jogos sexuais com as colegas, ao lado de uma certa agitação, desconcentração e desinteresse 

pela aprendizagem. Finalmente, e de acordo com o que desenvolvemos na primeira parte deste texto, 

podemos dizer que as condições para a internalização das interdições não estavam vigentes no psiquis-

mo dessa criança que, repetindo as mesmas atuações do avô, indicava a impossibilidade de estabelecer 

fronteiras entre seu corpo e o corpo do outro, ou de estabelecer limites entre aquilo de que poderia se 

apropriar e aquilo a que deveria renunciar para respeitar o desejo do outro.

Diferentemente de Adriana, Aline manifestou uma oposição determinada à sedução do adulto 

desde os primeiros momentos. Ela vivia com a mãe, separada do pai desde os quatro anos de idade da 

menina. Raramente via o pai que havia se mudado para outra cidade, mas convivia constantemente com 

o atual companheiro da mãe, no qual esta última depositava enorme confiança e afeto. A mãe dividia com 

ele certos cuidados com Aline, como, por exemplo, buscá-la na escola quando, por motivos de trabalho, 

ela não podia ir. Foi numa dessas oportunidades que ele fez os primeiros avanços sexuais em direção à 

menina que, percebendo a inadequação daqueles gestos, sentiu-se perturbada e logo foi contar à mãe 

o que havia acontecido. Esta, no entanto, por confiar plenamente no companheiro, pensou tratar-se de 

fantasias da menina e repreendeu-a. A menina então passou a recusar-se a ficar a sós com o padrasto, o 

que a mãe interpretava como ciúmes, motivados por seu novo relacionamento e, ao mesmo tempo, oposi-

ção àquele que estava ocupando o lugar de seu pai. 

Essa determinação da menina em não ficar sozinha com o padrasto evitou a repetição crônica do 

abuso, que, no entanto, não cessou totalmente, ocorrendo, de forma intermitente, em algumas situações 

em que ela não podia evitar estar a sós com ele. Aline recorreu então a uma tia para confiar-lhe o que 

estava ocorrendo e esta, acreditando na menina, pode convencer a mãe de que a filha falava a verdade. 

Quando a mãe finalmente convenceu-se da veracidade dos relatos da filha e tomou as providências devi-

das, a menina já estava com 12 anos de idade. 

Pensamos que essa determinação em opor barreiras à livre atuação da sexualidade do adulto se-

dutor pode ser vista como um indicador de que, do ponto de vista da constituição psíquica, as interdições 

edípicas já estavam vigentes nessa criança. A relação transferencial da menina nas sessões também indi-

cava essa mesma direção. Em suas falas sobre o ocorrido e sobre o seu desejo de que a mãe levasse adiante 

os procedimentos para a denúncia do agressor, ela não expressava angústia nem culpa. E, no início, não 

apresentava nem mesmo o desejo de um acompanhamento psicológico, mas quis continuar vindo às ses-

sões quando percebeu que eu poderia ser sua aliada, sustentando, junto à mãe, a necessidade da denún-

cia. A angústia estava do lado da mãe que vivia um grande conflito entre seu amor e sua responsabilidade 

pela filha, por um lado, e, por outro, seu afeto pelo companheiro, do qual ela ainda guardava as lembran-

ças da solidariedade e companheirismo em momentos cruciais. Mesmo estando ferida e decepcionada 

com o comportamento dele, ainda tinha dúvidas sobre a propriedade de uma denúncia. Ao mesmo tempo, 

sabia que ficaria em dívida, não somente com a filha, mas também com o pai dela, que ainda não estava a 

par do abuso, se não levasse a frente esse processo.

Entendemos melhor a serenidade e determinação de Aline quando percebemos que a mãe as-

sumiu o ônus da carga de angústia e culpa pelo abuso. Certamente, a situação ativou elementos da ri-

validade edípica com a mãe e Aline pode afirmar, nesse momento, seu desejo de estar mais próxima do 

pai, expressando sua decisão de ir morar com ele. Se desejos incestuosos foram mobilizados pelo abuso 

sexual, podemos dizer que Aline tinha suas fronteiras psíquicas suficientemente investidas para mantê-

-los recalcados, manifestando repugnância e nojo pelo comportamento do padrasto. Seu desejo de apro-

ximação do pai, por outro lado, apontava para uma idealização deste e, portanto, uma sublimação de sua 

relação com ele: ela desejava o pai que poderia proporcionar-lhe segurança e melhores condições de vida.

As considerações acima levaram-nos a trabalhar com a hipótese de um psiquismo em que operava 

o recalcamento, com o consequente estabelecimento de fronteiras intrapsíquicas que resguardavam o Eu 

da intrusão de conteúdos da sexualidade infantil recalcada. O Eu, narcisicamente investido, pode, nesse 

caso, funcionar como instância tradutora/recalcante e traduzir o abuso sexual como um ato ilícito, repug-

nante e que deveria ser combatido.

A argumentação que acabamos de desenvolver, relativamente a esses dois fragmentos clínicos, 

corrobora a conclusão encontrada na literatura psicanalítica, anteriormente mencionada, segundo a qual 

o momento da constituição psíquica da criança, por ocasião do abuso, é um fator decisivo para a avaliação 

de suas possibilidades de elaboração do excesso de excitação desencadeado nessa situação. Devemos 

acrescentar que este é também um elemento decisivo para a condução do tratamento da criança. Acredi-

tamos que os aportes da teoria da sedução generalizada e, em particular, a noção de resposta à mensagem 

do outro em sua relação com o recalcamento, o narcisismo e o seu papel na constituição psíquica possam 

abrir novas vias em futuras investigações clínicas e, também, em casos em que os fatores intervenientes 

no potencial traumático do abuso sexual são diferentes daqueles que apresentamos. 

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS

No texto que serviu de fonte de inspiração para as intervenções no presente colóquio, Jean La-

planche desloca a responsabilidade sobre a resposta num percurso argumentativo que, brevemente retra-

çado, seria o seguinte: retomando a pergunta de Freud sobre a responsabilidade do sujeito pelos próprios 

sonhos, chega-se à reflexão sobre a “alteridade interna”, que atua no psiquismo no momento dos sonhos, 

assimilada por Laplanche ao resíduo da mensagem sexual do outro. Assim, o motor “inamovivel” das pro-

duções psíquicas é o enigma do outro, implantado no psiquismo; é esse enigma o responsável pelos so-

nhos, para responder à interrogação de Freud. Uma vez constituída essa alteridade interna, só resta ao 

sujeito tentar responder ao enigma do outro, o que equivale a dar-lhe sentido ou a traduzi-lo. É assim que 
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a responsabilidade desloca-se sobre a resposta. 

Ainda nesse mesmo texto, Laplanche adverte seu leitor de que não propôs uma teoria da respon-

sabilidade e que, ao propor o deslocamento da responsabilidade sobre a resposta, ele não teve tampouco 

a intenção de esboçar uma ética ou uma moral da psicanálise (Laplanche, 1999, p.172). Ora, o texto que 

acabamos de apresentar também partiu do tema da responsabilidade para chegar ao tema da resposta, 

acreditando, não obstante, que esse percurso contém elementos para uma teoria da responsabilidade 

no contexto da teoria da sedução generalizada. O principal desses elementos é a noção de narcisismo, 

entendida como condição de possibilidade para o advento do sujeito marcado pelas interdições, contri-

buição que devemos a S. Bleichmar, com seu fundamento nas teorias freudiana e laplancheana, e que 

procuramos desenvolver aqui segundo nosso próprio entendimento. Assumir que é possível formular uma 

teoria da responsabilidade no contexto da teoria da sedução generalizada não significa, todavia, esboçar 

uma ética ou uma moral da psicanálise e, sim, procurar, na constituição do sujeito, aquele ponto que 

determina sua possibilidade de desenvolver uma consciência moral, de submeter-se a uma ética que está 

para além da psicanálise ou é anterior a ela.

NOTAS EXPLICATIVAS

1 Trata-se do pai primevo de “Totem e Tabu” (Freud, 1913), que exercia, de forma unilateral, o seu poder 

sobre os filhos.

2 A base jurídica para o tratamento da questão do abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes no 

Brasil é o tripé formado pela Constituição Federal de 1988, o código penal brasileiro em seu Decreto- lei nº 

2.848, de 7/12/1940, alterado pela Lei  nº7.209 de 11/07/1984 e o Estatuto da Criança e do Adolescente, 

Lei nº8.069, de 13/07/1990 (Cf. Presidência da República, Secretaria especial de direitos humanos, Mi-

nistério da Educação, Guia Escolar – Métodos para identificação de sinais de abuso e exploração sexual de 

crianças e adolescentes, Brasília, 2004)
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1. INTRODUÇÃO

“Somos feitos de carne, mas temos que viver 

como  se fossemos feitos de ferro.” Freud

 A leitura do artigo de Laplanche (2001), e sua um tanto enigmática discussão sobre a responsa-

bilidade em torno do desejo, assim como as mensagens do outro, me trazem à memória a discussão de 

Santo Agostinho (354-430) sobre o pecado original. Assim, proponho, neste trabalho, fazer um paralelo, 

isto é, um confornto, entre a idéia de responsabilidade em torno do desejo e a idéia da culpa pelo pecado 

original.  

 Nessa relação, temos a sexualidade como denominador comum entre ambas. Como conclusão, 

reitero a pergunta de Nietzsche, ao se referir aos sonhos: “como dizer que não são meus?”, pois estamos 

frente a algo insolúvel que diz respeito à natureza humana. Talvez a lei, com sua função de proibir o que 

se deseja (Freud, 1912), indique que é a cultura que deverá se responsabilizar pelo desejo humano. 

 Mas antes mesmo de citar o Santo, destaco, ainda, algumas idéias de Laplanche no texto, que 

orientará minha discussão. A primeira delas, não necessariamente na ordem como aparecem no texto do 

autor, diz respeito à tarefa interpretativa, “tradutiva”, da psicanálise que revela uma sexualidade pertur-

badora. Cito o autor, comentando Freud: 

O que ele acrescenta aqui é uma imoralidade suplementaria: inclusive no caso 

dos sonhos que nos aparecem como não imorais, a análise descobre por trás, e 

com freqüência, desejos imorais. É dessa maneira, pois, que a psicanálise tor-

na o sonho mais imoral ainda, do que os autores haviam pensado, sendo que 

somente se apoiavam no seu conteúdo manifesto. Sem dúvida, o relato cons-

ciente do sonho pode refletir desejos imorais; mesmo quando não os revela 

abertamente, freqüentemente, e mesmo quase sempre, os esconde. Esta imo-

ralidade provém, lembra Freud, de moções de desejos “egoístas, sádicas per-

versas, incestuosas”. A partir desta importante generalização, Freud seguirá, 

então, o mesmo rumo que Nietzsche: como dizer que não são meus? “Deve-se 

assumir – nos diz – a responsabilidade pelo conteúdo do sonho? [...] A imora-

lidade dos sonhos é, certamente, do isso, do pulsional, mas o eu no pode se 

desculpar alegando que ele condena (p. 129).

 

 Laplanche introduz, então, o tema da culpabilidade, provavelmente como resposta, e nos fala de 

uma primazia daquela sobre a responsabilidade. Na página 127, onde cita o trabalho de Goldberg, lemos: 

“’Havendo ou não falta, de todos os modos és culpado’”. Não basta pagar, continua Laplanche, nem se-

quer renunciar, e cita novamente Freud, do Malestar na Civilização: “Assim, a renúncia pulsional, não tem 
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mais nenhum efeito plenamente liberatório”, para, então, comentar: “Utilizamos o termo comercial ou 

monetário ‘liberatório’ para a tradução: em efeito, quanto mais se paga, declara Freud nesse texto, mais 

se deve”. Podemos supor, então, que frente ao desejo, frente à sexualidade está a culpabilidade e esta úl-

tima é indicadora que, nalguma medida há que se responsabilizar ou, mesmo, é o efeito de uma assunção 

de responsabilidade perturbadoramente forçada. 

 Mas, eis que para Santo Agostinho, há uma culpa originária que instala uma culpabilidade cristã. 

Assim, culpa e culpabilidade se fundem e frente a Deus o homem terá sempre que responder por seus atos. 

Este trecho de oração, que me vem à memória, assim fragmentado e em espanhol, traduz bem essa idéia: 

“Yo confieso ante Dios todopoderoso y ante vosotros hermanos que he pecado mucho de pensamiento, 

palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi grandíssima culpa...”. 

E se há uma culpa originária, é porque há também algo que a produz. Trata-se do pecado original que, 

como representante do conflito entre a carne e o espírito – voltamos ao tema da sexualidade - será a mar-

ca da própria condição humana mesmo antes do próprio nascimento. Vejamos. 

 

2. A NUDEZ DOS PRIMEVOS PAIS E A ORIGINALIDADE DO PRIMEIRO PECADO: A DESOBEDIÊNCIA

  Santo Agostinho (1969a) afirma que o homem tornou-se mortal pelo pecado, antes do qual não 

precisava de alimentos porque seu corpo não podia ser destruído, e para explicar como Adão pecou e con-

denou a toda a humanidade recorre ao Gênese.

 “E estavam ambos nus”. É verdade, afirma Santo Agostinho, que os corpos dos primeiros homens 

que moravam no paraíso estavam nus, mas não se envergonhavam de está-lo. Nos seus corpos ainda não 

sentiam a lei que combatesse a lei dos seus espíritos. Só mais tarde estabeleceu-se a lei dos membros, 

como pena do pecado após sentirem a culpa da desobediência que foi castigada com justiça.

 A lei dos membros, pela desobediência, entra em combate com a lei do espírito, gerando pecado 

e tornando culpados os pecadores. A culpa, então, é a pena do pecado de desobediência.

 O corpo, assim, continua Santo Agostinho (1969a), passou à condição de mortal, após comer os 

frutos da árvore proibida no paraíso, condição esta também característica da carne dos animais. E como 

tais, o corpo também adquiriu “o mesmo movimento de concupiscência pelo qual nasce nos animais o dese-

jo da união com a finalidade de substituir com os que nascem aos que morrem” (1969a, p. 945).

 A queda dos primeiros pais tem também um valor “pedagógico”. Adão e Eva, culpados, recorre-

ram às folhas de figo para cobrir sua nudez, por um impulso interior e devido àquela conturbação, e isso 

é destacado pelo Santo “a fim de que servisse sua pena de prova aos ignorantes, de sinal de castigo aos 

pecadores e de instrução ao leitor” (1969a, p. 945). 

Continua afirmando que “o princípio de todo pecado é a soberba”, porque quando Adão foi interrogado 

por Deus, ele acusou Eva e ela, por sua vez, culpou a serpente. Portanto, Adão e Eva, diz Santo Agostinho, 

foram altaneiros, eles não confessaram o pecado, mas o lançaram sobre o outro. Foi a soberba, então, que 

Deus castigou através das dores da morte.

 Há aí um saber proibido que, posto em movimento, a começar por uma sedução, parece se mani-

festar juntamente com a descoberta da própria nudez, evidenciada pela “lei dos membros”. Revela-se, as-

sim a natureza humana na sua plenitude, próxima da natureza animal — a lei dos membros — porém, com 

a capacidade de escolha, para Santo Agostinho, que introduzirá a complexa discussão em torno do livre 

arbítrio. E isso implica na atribuição de responsabilidade pelas próprias ações, por um lado, e, por outro, 

num predomínio da consciência inclusive sobre o corpo. Mas, mesmo assim, o homem peca, constata o 

Santo, e se pergunta por que Deus teria permitido que isso acontecesse, ao criar o homem, sabendo de 

antemão que ele se tornaria um pecador por vontade própria? Porque, diz ele, existe alguma razão ocultís-

sima de Deus. É interessante notar que temos na formulação do dogma, nas razões ocultíssimas de Deus, 

a solução frente a uma contradição insolúvel, entre a lei do espírito e a “lei dos membros”, pois estamos 

também no âmbito da fe. O homem, diz Santo Agostinho, caiu na culpa e foi justamente instituído com a 

pena. 

 Temos, então, o submetimento da carne ao espírito devido às exigências da cultura, esta última 

representada exclusivamente por Deus. E isso pode ser considerado como algo tão próximo das idéias de 

Freud, que temos na figura do pecado e da culpa, como forças civilizatórias, a tradução dos efeitos do 

conflito instalado decorrente da renúncia à satisfação pulsional. E como “não se renuncia a um prazer já 

experimentado” (Freud, 1908/1989), o homem será levado inevitavelmente ao “pecado”. Voltemos ao 

Santo.

Sendo todos pecadores, através de Adão, continua, é verdade que nem a criança recém nascida na terra 

estará limpa de pecado: “todos morrerão em Adão, porque nele todos pecaram” (1969a, p. 791). Mas, as-

sim como pela desobediência de Adão o corpo morreu e muitos foram constituídos pecadores, também 

por um, muitos se constituíram justos, “todos morrem em Adão, todos são vivificados por Cristo” (p. 791).

Como aos nossos primeiros pais, continua o Santo, faltou-lhes a confissão, Deus castigou-os e ensinou-

-lhes que não deviam presumir em vão de si mesmos. 

 Por outro lado, mesmo castigado, o homem foi agraciado com o livre arbítrio, Isto é, a possibili-

dade de escolha, como graça divina, que se contraporia, como uma tendência para o bem, à tendência de 

escolha para o mal, por causa do predomínio da carne e do pecado original. No seu tratado sobre o Livre 

Arbítrio , o santo considera o homem livre para pecar ou não. Assim, o homem é responsável pelos seus 

pecados, a começar pelo pecado original, já que antes mesmo do pecado da carne, houve o pecado da de-

sobediência e da soberba, isto é, a infração de uma lei, a lei divina que interdita e castiga a transgressão 

(1969).  

São necessários, então, os sacramento que apaguem desde a idade infantil a pena do pecado original.

 

3.  PECADO ORIGINAL OU DA NECESSIDADE DE SE DECLARAR CULPADO,  

SER PUNIDO E RECEBER A ABSOLVIÇÃO

 

 É imprescindível salvar a criança, e o batismo, segundo Santo Agostinho (1971), evitará que a 

carne do pecado danifique a sua alma, já que essa união, carne – alma não permite que a alma da criança 

goste segundo o espírito. 
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Indica, dessa maneira, o batismo para a salvação das crianças e a confissão para a absolvição dos homens 

como os únicos caminhos para a salvação da alma, pela Graça de Deus e a mediação de Cristo. 2

Cristo, como mediador, nos leva de volta à Freud, em Totem e Tabu (1912/1991), obviamente não com a 

idéia de pecado, mas de certa forma com a idéia de culpa e necessidade de redenção. Nesse texto, Freud 

se refere à culpa trágica3, por ele reinterpretada, como a necessidade de oferecer, para o castigo pelo 

assassinato do pai, alguém que represente aos filhos culpados, um herói, nos diz, que se sacrifique. 

 O pecado original, dessa forma, tem por pena a culpa da desobediência não confessada que passa 

a ser redimida por Cristo, através dos sacramentos da Igreja Católica, esposa de Deus e mãe de todos os 

homens. Santo Agostinho afirma a autoridade da Igreja, quando no seu discurso reúne em torno dela a 

culpa, a punição e absolvição numa relação de sujeição inevitável.

E tais são as proporções do pecado original, que justificam a necessidade de redenção, porque:

Naquele único pecado, que entrou no mundo por um único homem e passou a 

todos os homens, de forma que até as crianças devem também ser batizadas, 

podem ser considerados muitos pecados, se o decompomos em certas partes 

de que consta. Porque ali houve muita soberba, por ter querido o homem ser 

mais dono de si mesmo do que estar sob o domínio de Deus; sacrilégio, por 

não ter acreditado no Senhor; homicídio, por ter se precipitado na morte; 

fornicação espiritual, pois a integridade da mente humana foi violentada por 

sugestão da serpente; furto, porque se apropriou de um alimento que estava 

proibido; e avareza, porque desejou mais do necessário. Sem dúvida, houve 

também algum outro pecado que poderia ser descoberto após diligente exame 

(1971, vol. VI, p. 97).

 Essas idéias de Santo Agostinho, principalmente em torno da defesa do pecado como origem de 

todos os males, vão delinear uma imagem maligna de criança que deveria ser combatida para se alcançar o 

perdão divino. A criança, que traz o pecado original desde o ventre da sua mãe, representa a condenação 

da humanidade e tende sempre para o mal. Se deixássemos fazer à criança o que lhe agrada, sem dúvida, 

afirma Santo Agostinho (1974), precipitar-se-ia no crime. A criança não é, portanto, inocente. E uma das 

provas dessa tendência para o mal da criança está nas suas próprias Confissões: “Agora, se fui concebido 

na iniquidade e foi no pecado que minha mãe me alimentou no seu seio, onde os suplico meu Deus, onde 

Senhor eu, teu servo, onde e quando fui inocente? (1974, p. 83)”.

 Não é pecado desejar o seio chorando, tal como a criança o faz, se pergunta, atribuindo a esse 

desejo a prova da natureza má da criança. Parece que Santo Agostinho descobre que junto com o leite, a 

mãe oferece seu peito4 e isso é perturbador, por um lado, para o pecador que se confessa, mas extrema-

mente prazeroso para a criança. Considera, então, que a essa falta de virtude da criança, deverá, pois, 

corresponder uma ação rígida e drástica por parte dos adultos. 

 Estas idéias influenciarão o pensamento adulto sobre a criança, pois Agostinho, na sua qualidade 

de santo, irá revelar por séculos5 a perturbadora relação do homem com a sua carne, e a concepção em 

pecado dos seus filhos. Assim, e com toda autoridade (não esqueçamos que Santo Agostinho, antes de 

se converter, experimentou todos os pecados mortais!) normatiza a relação pais e filhos, condenado, por 

exemplo, toda ternura dirigida aos filhos, pois levaria necessariamente ao pecado, o que dizer, então da 

amamentação voluptuosa.  É muito interessante como se intui aí, que a ternura é um subrogado do erotis-

mo, do sexual, e como a criança, por sua vez, responde de alguma maneira à sexualidade adulta, temos aí 

as mensagens enigmáticas de que nos fala Laplanche na sua teoria da sedução generalizada.

 Assim, é de se supor que se trava um verdadeiro combate, que representaria um choque entre 

duas forças opostas, entre o bem e o mal, o desejo da criança e a repressão do adulto. E o mal está per-

sonificado na serpente, que seduz Eva, que seduz Adão, que leva ao pecado e à queda.  Aliás, será o 

mal, a serpente, ou o demônio, que durante muitos séculos assombrará a humanidade e nos porá em 

contato com o lado mais escuro do ser, principalmente quando o medo do demônio ganhará proporções 

inquisitoriais. 

 É o demônio que toma posse dos corpos, deixa marcas, promove orgias e deve ser combatido. 

Aliás, entre os grandes medos no Ocidente, Delumeau (1989) atribui ao demónio um lugar de destaque, 

principalmente a partir do século XI e XII6. Medo esse que culminará com a concepção do Malleus Male-

ficarum, publicado por Kramer e Sprenger em 1484, que tem por objetivo principal combater a lei dos 

membros. 

 Encontramos-nos novamente nas trilhas da psicanálise, não somente porque as possuídas pelo 

demônio, nos dizia Charcot, eram na realidade doentes de histeria, mas principalmente porque em torno 

desse mal, haveria sempre algo da ordem genital (Freud, 1914/1990). É isso precisamente que chama a 

atenção de Freud, embora que Charcot nunca tivesse assumido essa “etiologia”, o mesmo deve-se dizer de 

Breuer (1893-1985), quando se referia a assuntos de alcova sempre presentes nos casos de histeria. Será 

Freud, então, que assumindo o papel da serpente, oferecerá mais uma vez os frutos da árvore da ciência 

do bem e do mal, revelando o desejo e tornando-o, dessa maneira, “mais imoral do que parecia ser”. Estou 

me referindo à sexualidade —à carne — que entra em confronto com as leis do espírito, gerando grandes 

conflitos ou se se quer, ainda falo do pecado, do mal.  

 E frente ao pecado, teremos sempre um perseguidor que castiga a desobediência e um homem 

que é, por natureza, um subversivo atormentado.

 Voltemos a Laplanche (2001), desta vez quando nos fala da sedução e do enigmático, no caso de 

Job, e continuemos com deus e o castigo, assim nos diz: “... esse perseguidor que é na Bíblia uma sorte de 

personagem absolutamente ambivalente, uma espécie de Deus/Satã, posto que Satã e Deus estão absolu-

tamente mancomunados para por  Job a prova” (p. 138-139). Ora, a perseguição de Deus, vai causar não 

somente o reconhecimento/repressão da sexualidade descoberta — cobrem-se os genitais —, mas preci-

pitará o homem na direção de uma natureza humana. Perdida a imortalidade, será necessário substituir 

aos que morrem, pelo pecado da carne. E se se trata do primeiro homem, teria sido o próprio Deus que o 

joga para dentro de uma cena incestuosa – aí está a plenitude do humano -, para povoar a terra7. 

 O mal também estará personificado pelas heresias que serão fortemente combatidas por Santo 
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Agostinho8. Temos assim grandes disputas e a confirmação da responsabilidade pelo pecado. Interessa-

-nos aqui principalmente as idéias de Pelágio, que defendem a ausência do pecado original e, portanto, 

a não necessidade de confissão, batismo e absolvição, mas uma sujeição à lei e à razão, a partir do livre 

arbítrio.  O homem para Pelágio é são, íntegro, e tem a força de salvação como algo inerente a si mesmo. 

Desse modo, o pecado de Adão não condenaria a toda a humanidade, pois Deus não seria tão injusto, 

apenas teria sido um mau exemplo, sem efeitos no tempo. Diga-se o mesmo de Cristo, que veio não como 

redentor, mas como um herói, um santo, cujo exemplo e dedicação modifica e cura. Não estando sujeitos 

os homens à autoridade da Igreja, não seria necessário nem o batismo, posto que as crianças nascidas de 

Adão, segundo a carne, estão livres de pecado e de culpa (Santo Agostinho, 1969). 

 Essas idéias levarão a uma verdadeira revolta popular, causando distúrbios nas festas de São João 

Batista, quando milhares de pessoas se recusaram a batizar seus filhos, e a advertência do Santo aos pe-

lagianos: “Mas não abusem desta longanimidade da Igreja, é bom que se corrija. Como amigos lhes damos 

este conselho: [...] não contradigam a regra da fé, não contradigam a Verdade, não contradigam a Santa 

Igreja, que todos os dias se esforça em redimir o pecado original das crianças” (1969, p. 375).

Santo Agostinho irá combater não somente estas idéias dos pelagianos contra o batizado e a supremacia 

da Igreja, mas as dos donatistas que também a questionavam. Resumidamente diremos que Donato põe 

em dúvida a validade do batismo e a moralidade dos padres. Um pecador, afirma Donato, não pode batizar 

nem ordenar, portanto, os sacramentos da Igreja são nulos (Santo Agostinho, 1969).

 Sem dúvida que atrás destas disputas que leva a Igreja se impor, defendendo os textos da Sagra-

da Escritura, onde se recomenda a predestinação (Santo Agostinho, 1971), temos de fato uma luta pelo 

poder. E que meio mais eficaz de controle que o de submeter ao homem, desde seu nascimento! 

Contudo, apesar dessa evidência histórica, podemos supor que a mitologia cristã também está nos tra-

zendo a revelação de uma experiência perturbadora do ser humano, em relação a sua sexualidade – o 

pecado original – perante a qual não é possível responder racionalmente. Está ai a complexa discussão 

de Santo Agostinho, em torno do livre arbítrio, pois a capacidade de escolha do homem, para ele, recairá 

sempre na direção do pecado. Assumir a responsabilidade, como culpado, o homem não terá outra es-

colha, para o Santo, a não ser se submeter. E por falar em assumir responsabilidade, para finalizar, me 

enveredo pelos caminhos da clínica psicanalítica com uma lembrança. 

 Uma paciente relata que, numa análise anterior, a analista havia lhe dito que a insistência em 

continuar brigando com os pais e irmãos, como uma espécie de retaliação pelo sofrimento a ela infringido 

nos anos infantis e juvenis, durava muito tempo e que estava na hora de sair de essa posição infantil. Ao 

que desafiadoramente a paciente teria respondido perguntando o que aconteceria se ela não quisesse 

deixar essa posição, pois não sabia se queria deixar de brigar. “Então você deverá se responsabilizar por 

isso”, foi a resposta que ouviu, o que, segundo ela, a teria perturbado muito e a feito temer. Por que ou do 

que exatamente deveria se responsabilizar? Optou pela renúncia.

 Pois bem, se se trata de tomar as idéias de Santo Agostinho, sobre o pecado original, como me-

táfora para discutir a impossibilidade de discutir a responsabilidade sobre o desejo, podemos dizer que se 

trata, por um lado de uma mensagem enigmática dos pais para os filhos, gerados da carne e, por outro, o 

pecado será o resultado de um trabalho de recalcamento oferecido para a cultura, assim como o estabele-

cimento das leis. 

 A responsabilidade pela sexualidade fica, portanto, sem resposta, direi apenas que uma vez peca-

dores, sempre pecadores, só nos resta aceitar a bela frase de Saramago (1991, p. 161), no seu Evangelho 

segundo Jesus Cristo: “Deus não perdoa os pecados que manda cometer”.
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NOTAS EXPLICATIVAS

1 A complexa e extensa obra de Santo Agostinho será, aqui, mencionada com bastante simplicidade, como 

pretexto para discutir o tema proposto. 

2 Apesar de Santo Agostinho ter se inspirado na filosofia platônica, da busca da verdade e da pureza pelo 

espírito e pelo sofrimento deste, porque preso à carne, sente a necessidade de um Mediador. Platão re-

fere-se à pureza da contemplação e a semelhança da alma com a verdade. No entanto, Santo Agostinho 

encontra entre o espírito e a sabedoria “um oceano de cóleras”, constatando a impossibilidade de seguir 

o espírito pela sua servidão carnal. Afirma, então, a necessidade do Mediador, de Cristo, para chegar à 

verdade, a Deus (1971).

3 A culpa trágica, da Antiguidade Clássica, não se refere a uma culpa moral, mas seria uma espécie de con-

seqüência ordenadora do excesso – a hýbris – do herói, que pretende satisfazer aquilo que é prerrogativa 

apenas dos deuses e isso é algo que afeta a todo o guénos, fazendo sobreviver a culpa, e a necessidade 

de castigo por todas as gerações do transgressor (Martínez, 2003). Contudo, podemos supor que nessa 

definição de interdições, do que é do divino e do que é dos homens, está a moral, ou uma moral no sentido 

superegóico “ideal”.

 

4 [...] a criança quer leite e a mãe lhe oferece, junto com o leite, o peito” (Bleichmar, 2005, p.129).

5 No século XII, as idéias do pecado original e a culpa ganharão um novo vigor pela pena de Santo Tomás 

de Aquino, na Suma Teológica (1967), quando reitera que toda criança é fruto do pecado e se morta sem 

o batismo deverá ser julgada pela sua inocência em relação à culpa de não ter recebido os sacramentos, 

mas não em relação à culpa do pecado original: “Havendo ou não falta, de todos os modos és culpado”.

6 As idéias sobre o pecado e o mal, de Santo Tomás de Aquino, são um exemplo.

7 É verdade que na Bíblia consta que a terra já estava povoada, o que entra em direta contradição com a 

idéia de criação, por Deus, dos primevos pais. Sem dúvida, trata-se de uma saída honrosa para retirar de 

cena qualquer possibilidade incestuosa.

8 Temos na obra de Santo a menção a 88 heresias (Santo Agostinho, 1967), entre elas podemos mencionar 

o paganismo, maniqueísmo, donatismo, novacianismo, sabelianismo, pelagianismo e arrianismo, contra 

as quais, afirma Santo Agostinho (1971), era necessário defender a Divina Escritura com mais afinco.
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1. INTRODUÇÃO

“Todas as famílias felizes são parecidas entre si”. 

 “As infelizes são infelizes cada uma a sua maneira”.

 Tolstói (2003 [1877]: 9) 

 A famosa abertura de Ana Karenina merece atenção: as famílias felizes talvez sejam apenas uma 

abstração idealizada, um modelo que esconde a inevitável infelicidade – ou o mal-estar, como Freud pre-

feriu nomeá-la – de viver junto. Essa mesma frase, no entanto, aponta para algo bastante caro à psica-

nálise: cada um é infeliz à sua maneira, cada família irá produzir um mal-estar específico, oriundo de 

interações amorosas muito particulares.

 O objetivo desse texto é debater o artigo “Responsabilidade e resposta no crime de abuso se-

xual”, de Maria Teresa de Melo Carvalho. Para fazer isso, gostaria de contrapor dois tipos de interação 

familiar: o abuso sexual infantil e a indiferença. Desejo mostrar que a teoria da sedução generalizada, 

proposta por Jean Laplanche, nos autoriza a pensar num continuum cujas fronteiras entre o abuso sexual 

e o sexual mortífero de interações marcadas pela indiferença ou outras formas de violência mais simbóli-

cas são difíceis de demarcar. Para levar a cabo esse objetivo, analisarei o livro Cicatrizes, de David Small.

2. FÚRIA SILENCIOSA

 

 No seu artigo, Carvalho (2011) faz uma excelente leitura de uma passagem de Freud na qual ele 

diz que “qualquer um que tenha amor à vida fará a proibição [de não tocar nos cabos de alta tensão] para 

si mesmo; e qualquer um que deseja matar-se dessa maneira não pedirá permissão” 1. Para a autora, essa 

passagem mostra que o amor à vida depende de alguma interdição. Para que uma criança se perceba como 

um Eu, passível de ser amada, o adulto que cuida dela deve ser interditado de trata-la como objeto de seu 

gozo. O amor à vida é, antes de tudo, o amor que alguém teve por nossa vida. A autora ainda adverte: 

 [...] a problemática ética passa pelo modo como o adulto se coloca diante da criança em sua dupla 

função, isto é, tomando-a como objeto de seu investimento libidinal, mas, ao mesmo tempo, pautando os 

limites de sua apropriação sobre o corpo da criança ao exercer um amor sublimatório, capaz de considerar 

a criança como um sujeito desejante. (Carvalho, 2011: 5)
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  Poderíamos pensar num continuum que vai da indiferença absoluta dos adultos com relação aos 

bebês até o abuso sexual propriamente dito. Entre esses dois extremos os matizes são os mais variados 

possíveis. O “investimento libidinal” de cada família, para lembrar ainda uma vez Tolstói, será singular. O 

que me parece importante é destacar o caráter sexual e constitutivo desses investimentos. Sexual porque 

sempre aportado por um outro que excita e apazigua o corpo do bebê. Constitutivo, pois são esses inves-

timentos que introduzem o narcisismo ali onde havia apenas corpo.

 Vejamos como David Small, através de sua narrativa autobiográfica, permite-nos ver algo desse 

processo constitutivo e sexual. Na primeira parte de seu livro, Small (2010) lembra que sua mãe “tinha 

uma tosse chata”, “às vezes, chorava em silêncio às escondidas” e “batia as portas dos armários da co-

zinha”. Para o autor, essa era a “linguagem dela” (Small, 2010: 17). Sua mãe permanecia em “retrações 

furiosas e silenciosas” durante dias, às vezes semanas. Nada era dito, nada era explicado. O pai e o irmão 

também não comunicavam muito: o primeiro boxeava um saco e o segundo treinava percussão em tambo-

res. O próprio David arranjou uma forma de se expressar sem palavras: fica constantemente doente.

 Nos desenhos que fez para retratar o tratamento que recebia por seu pai, que era médico, pode-

mos perceber como se dá a implantação do sexual através dos cuidados básicos:

 Para Laplanche (1992), a implantação do sexual se distingue da intromissão justamente pelo seu 

caráter violento. O adulto pode investir o corpo do bebê de várias formas. Fazendo carinho, dando banho, 

carregando; mas também praticando esses cuidados que o pai de David faz. É importante destacar que 

temos uma diferença dessas cenas com relação àquelas do abuso sexual: o cuidado médico, mesmo que 

intrusivo e um tanto violento, tem um sentido, tem um contexto de cuidado. No caso do abuso o sentido é 

um só: o gozo do adulto e a exclusão da criança como sujeito de desejo.

 Os cuidados médicos do pai de David, no entanto não eram suficientes para contrapor a “fúria 

silenciosa” de sua mãe, representada como uma grande onda negra:

 Observem que a primeira resposta à fúria materna é traduzi-la como uma onda negra. Essa tradu-

ção, como mostra o segundo desenho, não impede que seus efeitos sejam produzidos. Lembramos aqui 

das agonias primitivas descritas por Winnicott (1989), sendo uma delas o medo de cair para sempre. Essas 

agonias se devem à ausência de um holding materno suficientemente bom. É como se a mãe deixasse toda 

sua excitação para a criança metabolizar sozinha; sendo incapaz de fazê-lo, pois precisaria também da 

ajuda da mãe que não serve para apaziguá-la, ela vive essas excitações de uma maneira mortífera.

 Façamos uma breve interrupção para articular o que estamos trazendo com o tema desse Con-

gresso. Quando Laplanche (1999) propõe o deslocamento da responsabilidade para a resposta, ele deseja 

apontar para o caráter singular da responsabilidade no campo do humano. A resposta é uma maneira 

singular de se responsabilizar por aquilo que me sucede. Ora, David se responsabiliza pelo que sua mãe 

faz com ele. Ele elabora a resposta que pode: seus desenhos, suas metáforas, suas sensações. Numa cena 

(Small, 2010: 58-60), ele coloca uma toalha amarela sobre a cabeça imitando os cabelos loiros de Alice e 

tenta viver um mundo à parte como a personagem de Carroll fizera. A fantasia da criança é uma primeira 

resposta aos “abusos” dos adultos. Evidentemente, essas elaborações dependem e muito de como chega 

o sexual do adulto até a criança: se há muita violência, podemos imaginar que a capacidade criativa da 

criança também fica comprometida, pois é com o material narcísico também aportado pelo adulto que a 

criança lida com essa sexualidade depositada nela.

 

3. O SONHO COMO MODO DE RESPOSTA

 

 Em seu artigo, Maria Teresa, traz dois casos clínicos. Duas meninas são abusadas sexualmente 

– uma pelo padrasto e outra pelo avô. A descrição dos dois casos deixa bastante claro que cada uma res-

ponde à violência de uma forma singular. Essa é a primeira resposta que damos à questão levantada pela 

autora: “[...] como poderá a criança confrontar-se com essa quebra da responsabilidade do adulto por 

ela, pelo seu devir como sujeito ético?” (Carvalho, 2011: ). Em primeiro lugar, portanto, é preciso insistir, 
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a criança confronta-se com essa quebra do pacto ético de forma singular: cada uma com as condições que 

tem, com as possibilidades que consegue inventar. Essa é a grande lição da psicanálise sobre a responsa-

bilidade: não há uma regra universal a partir da qual alguém possa tomar uma decisão de como se portar 

diante do outro.  É esse o sentido da conclusão do texto de Laplanche (1999) e de Carvalho (2011): não 

se trata de fazer uma ética da psicanálise, mas de oferecer ao sujeito a possibilidade de “reelaborar sua 

resposta, à estrangeriedade do sexual, nele em primeiro lugar, fora dele talvez” (Laplanche, 1999: 172).

 No caso de David, podemos verificar que ele produz um sonho importante aos 14 anos, logo após 

uma cirurgia para remover um tumor cancerígeno no pescoço. Por essa época, fica claro, David já nutria 

um profundo ódio por sua mãe e por seu pai. A mãe era indiferente ao seu sofrimento. O pai também silen-

ciava o sentido da cirurgia – David só veio a saber que teve câncer porque leu por acaso uma carta do pai 

endereçada a uma tia sobre sua doença. Pois bem, logo após ver sua longa cicatriz, David tem um sonho:

 Nesse sonho, David aparece como um pequeno morcego na chuva. Sua mãe aparece como um 

guarda-chuva. Como vemos, ela é incapaz de protegê-lo da tempestade. Lembremos que Laplanche come-

ça o texto “Responsabilidade e resposta” retomando a passagem de Freud na qual ele afirma se devemos 

ser ou não responsáveis por nossos sonhos. Proponho um deslocamento nessa questão: o sonho já é uma 

forma de se responsabilizar por nossos desejos. Forma singular de resposta ao desejo do outro. O sonho 

de David ainda guarda o desejo infantil de ser protegido pela mãe. Trata-se de um sonho traumático, pura 

repetição do estado de desamparo sentido diversas vezes pela criança diante de um adulto frio como a 

tempestade. Mais uma vez é o elemento líquido – a onda, a tempestade – que vem traduzir esses afetos 

maternos de difícil retenção.

 David então começa a manifestar seu ódio aos 15 anos. Rouba o carro, responde os pais: é agres-

sivo, bate as portas, não conversa. Isso faz com que ele seja levado ao psicanalista. David o representa 

como o coelho de Alice, sempre com um relógio na mão. Numa cena, o analista lhe diz: “você tem vivido 

num incrível mundo de besteiras, David. Ninguém fala a verdade para você. Mas eu vou falar a verdade. 

Está preparado? Sua mãe não ama você. Me desculpe, David. É a verdade. Ela não ama você.” (Small, 2010: 

255-7). As páginas que se seguem mostram paisagens chuvosas (ibid.: 262-267) até que a chuva vai se-

renando e apenas sobram as marcas da chuva sobre o chão. David vivencia sua análise de forma muito 

positiva. Ele reconhece que seu analista preocupa-se com ele e que o tratava como “um filho predileto”. 

Ao longo de sua análise, David ia se encontrando e sua família “parecia se esfacelar rapidamente” (ibid.: 

272).

 O que uma análise produz do ponto de vista da responsabilidade? Não se trata de dizer que uma 

análise faz o sujeito assumir a responsabilidade pelos seus atos. Se assim fosse, ela não iria ser diferente 

de algum tratamento moral ou religioso. Trata-se, antes, de fazê-lo pensar em como tem respondido aos 

desejos dos outros e aos seus próprios. Respostas que são uma maneira de “submeter-se a uma ética que 

está para além da psicanálise ou é anterior a ela” (Carvalho, 2011), de compor com o outro e consigo 

mesmo melhores pactos de convivência. “Melhores” quer dizer, nesse contexto, pactos menos comprome-

tidos com o recalcamento, acordos onde o papel de cada um fique mais claro e regras de convivência mais 

abertas ao reconhecimento do desejo como algo singular (isto é, cada um reconhecendo o outro como 

outro mesmo e não como um outro eu obrigado a seguir aquilo que eu desejo para ele).

David, ao compreender que sua mãe não o amava, pode elaborar uma resposta mais interessante 

do que o pacto de silêncio e ódio que o mantinha unido a ela. Num último sonho relatado, ele sonha que 

está dentro de uma casa e seu carrinho de controle remoto fica preso lá fora. Ele vê sua mãe varrendo um 

caminho que leva até o asilo no qual sua vó materna está internada. Sua mãe o convida para ir até o asilo. 

Ele não vai. Observem que o menino de 6 anos que perde o carrinho de controle remoto ainda está na 

cena, mas agora ele consegue responder ao chamado da mãe – de repetir a loucura materna – com uma 

recusa sem angústia e sem violência.

 “Não fui” (Small, 2010: 327): é com essa frase que David termina seu relato. Talvez alguém possa 

dizer que a resposta marcada pela negativa seja uma resposta menor, ainda comprometida com o desejo 

recusado. Não concordaria com essa visão. No caso de David, dizer não ao abuso silencioso da mãe é uma 
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resposta interessante. Lembremos ainda que David, certo dia, surpreende a mãe numa relação com uma 

outra mulher (cf. Small, 2010: 274). Essa cena é importante, pois ela permite que David possa responsa-

bilizar a própria mãe pelo modo infeliz de levar a vida. Não é David o responsável pela tristeza materna, 

mas é a própria mãe por não ter coragem de assumir uma parte importante de sua vida sexual.

 

4. CONCLUSÃO

 Para concluir, gostaria de comentar a imagem que David faz de sua cicatriz:

 Também fica claro, ao longo da história, que David atribui a responsabilidade a seu pai pelo cân-

cer. Afinal, foi o tratamento médico do pai, que usava raios-x para curá-lo de sinusite, que provocou sua 

doença.

 O que me parece importante nessa imagem, entretanto, é apontar para o caráter intrusivo do 

abuso. A abertura, os pontos muito visíveis, o horror de ter sido “aberto”, cortado, mutilado. A cicatriz 

funciona aqui como uma marca da intervenção do outro no seu corpo. Ela parece metaforizar bem como 

essas intervenções nos marcam. Por outro lado, mostram também nossa capacidade de regenerar, de re-

compor o que foi cortado pelo outro.

O texto de Maria Teresa deixa bem claro que o abuso sexual impede a criança de constituir as 

tópicas psíquicas, as fronteiras que vão permitir vivências satisfatórias. A criança ficará entregue a uma 

excitação sem nome. O trauma exigirá repetição e a dor dificilmente irá cessar sem a ajuda de um analista. 

Meu comentário vai no sentido de chamar a atenção para o caráter ainda mais amplo do abuso. É impor-

tante ressaltar, no entanto, que não estou defendendo que o abuso sexual tem o mesmo peso e os mesmos 

efeitos que o abuso provocado por uma mãe deprimida ou um pai simbolicamente violento. Só desejo 

insistir no fato de que esses outros abusos não diretamente genitais são tão sexuais como os crimes de 

pedofilia. É para esse sexual que devemos, enquanto psicanalistas, estar atentos. É com relação a ele que 

o sujeito deve se responsabilizar, construindo suas respostas, cada vez mais singulares, em permanente 

diálogo com a moral sob a qual vive.

NOTA EXPLICATIVA

1 O texto de Freud é “A questão da análise leiga”, de 1926.
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1. INTRODUÇÃO

Aquele que, num processo que julga um torturador 

de crianças, reclama, aos berros, por uma punição — 

“Punição imediata!” — [...] é o mesmo que, desde a 

infância, grita: “Não é justo!”. Aquele que tem sede 

de justiça — todos nós, enfim — é o mesmo que clama 

contra o ataque interno, contra o torturador que há 

dentro de si mesmo (LAPLANCHE)

Convidado a refletir sobre o tema da ética, a partir do texto “Responsabilité et réponse” (LAPLAN-

CHE, 1999), talvez cause estranheza que eu tome a liberdade de tratar, nesta oportunidade, de um assun-

to que, primariamente, nem é psicanalítico, nem jurídico, tampouco literário, mas que, como problema 

social e educativo, pode ser melhor entendido se articulado, justamente, aos campos de conhecimento 

congregados neste evento: refiro-me à violência na escola.

E se o faço não é somente porque, em minha carreira acadêmica elegi esse fenômeno como objeto 

de estudo, mas também porque ele remete à proposta inicial de debater uma compreensão sobre a ética 

que, no melhor dizer de Laplanche, se funda sobre a resposta aos enigmas inconscientes. O próprio La-

planche (1999) não se furtou a fazê-lo, ou, ao menos, a enunciar a tese a partir da qual se pode pensar 

psicanaliticamente uma ética descentrada: a responsabilidade, própria à ética, está permanentemente às 

voltas com a problemática da resposta humana, efeito da nossa condição de seres de inconsciente — sen-

do a violência (inclusive a que se manifesta na escola) uma experiência que causa sofrimento (às vezes 

horror) e testa mais radicalmente os limites e possibilidades da ética.
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Da perspectiva laplancheana (LAPLANCHE, 1988, 1992, 1997, 1999), é razoável admitir, na base 

dos processos psicanalítico, jurídico e literário, ao menos um elemento comum — o permanente esforço 

humano, em distintos níveis e formas, de tradução das mensagens enigmáticas, tão estrangeiras quanto 

estranhas, constitutivas do inconsciente de cada um: pela análise, pelo ordenamento jurídico ou pela 

criação artística de textos, pode-se desconstruir — tendência predominante, no caso da psicanálise — ou, 

senão, construir — tendência mais forte, no caso do direito e da literatura, significados produzidos em 

razão do fato de sermos seres marcados por nossos inconscientes, movidos por nossos mistérios, a um só 

tempo, únicos, subjetivos e, paradoxalmente, compartilhados, todos às voltas com as questões da sexua-

lidade infantil, perversa e polimorfa como a pretendeu Freud (1976/1905). Constituídos, também, graças 

à exposição aos desejos inconscientes de nossos pais e mães, fomos seduzidos (no sentido laplanchea-

no) para uma existência marcada pelo prazer e pelo mal-estar, o que nos leva a sermos hermeneutas de 

nós mesmos (LAPLANCHE, 1995, 1997), teorizadores de nossa sociabilidade, de nossos acordos sociais, 

e autoteorizadores de nossa subjetividade e de nosso estranhamento em razão do que ameaça nossas 

identidades, ao ponto de repercutir naqueles mesmos pactos de convivência.

Se a Teoria da Sedução Generalizada concebe a constituição o psiquismo humano num contexto de 

alteridade é porque pressupõe a Situação Antropológica Fundamental, ou seja, o encontro assimétrico 

entre adultos dotados de inconsciente sexual recalcado, enviando mensagens (absolutamente impercep-

tíveis à consciência) sobre crianças que, originalmente desprovidas desse traço, não dão conta dos signi-

ficados sexuais recalcados, mal traduzidos por elas e, finalmente, substrato dos inconscientes em forma-

ção nos infantes. Essa conjunção, na verdade esse desencontro de psiquismos, é, pois, responsável pelo 

choque fundador do que, na subjetividade na criança, virá a ser o aparelho psíquico tal como concebido 

por Freud, dividido internamente — divisão essa que, simultaneamente, promove motivações humanas 

fundamentais e expõe nosso psiquismo a uma fragilidade insuperável, quando tais motivos entram em 

conflito.

Com essa moldura teórica, este texto interpreta a violência como um tipo de resposta que, certa-

mente subjetiva, adota linguagens culturalmente estabelecidas na tentativa de traduzir enigmas asso-

ciáveis ao inconsciente sexual, infantil e recalcado— tentativa essa malsucedida, não só por conta da 

impossibilidade de esgotar o inconsciente, mas, sobretudo, por causa da sua forma e do seu conteúdo 

destrutivos. Daí, logicamente, o apelo à responsabilidade, capaz de contrabalançar padrões violentos, e a 

pergunta pelos limites da eficácia desse apelo: se toda resposta é contraditória, o que garante o sucesso 

da responsabilidade?

Proponho, então, como argumento aberto, ser a alteridade, tão perturbadora e invasiva no plano 

inconsciente, a necessária fiadora, no plano consciente, do êxito da ética. Para examinar essa ideia, num 

primeiro momento, apresentarei definições para a violência e a violência na escola, tratando do terrível 

episódio da Escola Municipal Tasso da Silveira, no Rio de Janeiro, passado em abril deste ano, para pensar 

a violência e o horror que desperta como esforços de resposta aos enigmas decorrentes da estrangeridade 

no psiquismo humano. Em seguida, discutirei a possibilidade de pensar a ética a partir de bases não nor-

mativas próprias ao psiquismo inconsciente. Ao final, sugerirei que resposta e responsabilidade terminam 

por aparecer indissociáveis e permitem a investigação de situações-limite, como a gratuidade mortífera 

daquele caso.

2. A VIOLÊNCIA E O HORROR QUE ELA DESPERTA: RESPOSTAS HUMANAS

Afirmar que a violência é um tipo de resposta pode parecer chocante: à primeira vista, se tomada 

em seu sentido moral, a palavra “resposta” é exatamente o avesso da violência, próxima à noção de res-

ponsabilidade, cujo significado, no campo filosófico e jurídico, indica “situação ou característica daquele 

que pode ser chamado a ‘responder’ por um fato” (LALANDE, 1999, p.959), ou seja, a assumir as conse-

quências de uma ação ─ pressupondo-se, nessa assunção, o acordo social entre pessoas livres e iguais. 

Nessa direção, não é possível, na Contemporaneidade, entender a violência como expressão do exercício 

pleno da responsabilidade, justamente porque com ela em geral se quebra do pacto social, inviabilizando-

-se a sociabilidade.

Porém, quando deixamos (provisoriamente) as dimensões jurídica e filosófica e assumimos a expli-

cação psicanalítica, a violência pode, sim, ser entendida como resposta aos enigmas da alteridade, que 

reafirma uma posição culturalmente em geral valorizada: a da atividade. Entendida aqui como todo ato 

em que haja o intencional abuso de força para subjugar, humilhar ou mesmo eliminar outra(s) pessoa(s) 

na relação de poder estabelecida socialmente, a violência é, por definição, como bem aponta Laplanche 

(1994), um fenômeno estritamente humano, já que potencialmente carregado de significados de nature-

za sexual: “ela está ligada às fantasias sexuais que habitam nosso inconsciente [...]”.

Luís Maia (1991, 1993), na esteira de Laplanche, desenvolveu a tese de que, na violência, o traço 

sexual tem uma conformação que, além de sádica, pode ser também (senão primariamente) narcísica: o 

desejo de autonomia em relação à alteridade, o desejo de autossuficiência está na raiz da violência, a qual 

nega a dependência em relação aos outros que são submetidos ou destruídos. Ainda que eventualmente 

a própria natureza sádica do pulsional sugira uma explicação satisfatória, a violência termina por ser 

filtrada pelos interesses egoicos de ganhar segurança total em relação aos ataques de seu inconsciente, 

projetados sobre a figura do objeto externo — a outra pessoa.

Destruição do outro, movida seja pelo impulso sádico inerente à sexualidade pulsional, seja pela 

força da imagem narcísica (e, por definição, também sexual, já que autoerótica), a violência supõe o 

desejo de aniquilar a diferença e a alteridade em nome da semelhança e da comodidade. Nessa perspec-

tiva, é, então, uma resposta possível aos enigmas da sexualidade infantil recalcada, tanto porque essa 

sexualidade, na sua origem, é intrusiva e traumatizante, contendo sua própria carga de violência psíquica 

(LAPLANCHE, 1998), quanto porque aparece, a posteriori, no indivíduo com um psiquismo consideravel-

mente formado (crianças no final da infância, adolescentes e adultos), como uma linguagem que serve 

para realizar o desejo narcísico de manter-se numa posição ativa, inversa àquela condição que permitiu 

o surgimento de enigmas no bebê e, mais tarde, na criança. Lembra Laplanche (1998) que, na violência, 

inconscientemente, esse outro é, primariamente, o da sedução originária, o adulto, e que a destruição ou 

submissão visa, precisamente, curto-circuitar a alteridade, impedindo que ela seja reconhecida.
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Desse modo, não se fala, da perspectiva psicanalítica laplancheana, em violência gratuita, na-

tural, nem animal: por sua intencionalidade e sua marca sexual infantil e inconsciente, a violência é 

necessariamente humana, histórica e, de certo modo, aprendida, ao menos no que diz respeito aos 

códigos culturais de sua manifestação.

Na relação com a educação e, mais particularmente, a escola, a violência pode assumir diferen-

tes aspectos: violência contra a escola, quando geralmente discentes buscam impedir seu funciona-

mento, depredando seu patrimônio, por exemplo; violência da escola, quando educadores utilizam-se 

de dispositivos institucionais para segregar e reproduzir submissões; e violência na escola, quando a 

instituição é usada como lugar para repetição de padrões de relacionamento social agressivos, seja 

entre discentes, seja entre discentes e docentes, seja entre os próprios docentes (CHARLOT, 2002). Nas 

situações concretas, várias vezes, misturam-se essas categorias de análise, dada a complexa realidade 

que caracteriza as relações entre os diferentes atores escolares.

Um caso recente repercutiu na mídia, na opinião pública e entre os especialistas: o do massacre 

de crianças e adolescentes na Escola Municipal Tasso da Silveira, no Rio de Janeiro, em que um ex-

-aluno de 23 anos, após planejar meticulosamente seu atentado, lá entrou armado, conseguindo matar 

12 alunos e ferir outras 24 pessoas, antes de suicidar-se, numa tragédia em vários aspectos similar às 

ocorridas nos Estados Unidos, Alemanha e Finlândia.

A matança perpetrada por Wellington Menezes de Oliveira — cuja “carta-testamento” dá sinais 

de desequilíbrio mental, ao revelar uma lógica em que ele se considerava superior por ser sexualmente 

puro e se identificava com os animais — foi claramente violência na escola: o desempenho do assas-

sino parece ter revelado treino para o uso de armas num país cuja cultura armamentista é histórica, 

reproduzindo-se na escola padrões que se firmaram fora dela.

Mas o ocorrido também se qualifica como violência contra a escola, pois o atirador atentou contra 

o funcionamento da unidade de ensino, interrompendo seu funcionamento por mais de uma semana, 

seja para destacar-se como nunca conseguira antes, seja, quem sabe, para deixar a posição periférica 

ocupada quando aluno, na relação com seus colegas — lugar esse a que ele foi associado, a partir da 

investigação de sua identidade.

Do ponto de vista psicanalítico, não parece excessivo inferir-se da violência do assassino tanto 

sua condição primária de alvo de violência em ocasiões anteriores quanto, sobretudo, o caráter nar-

císico — sexual, então — com que ele, talvez a vingar-se de sua posição anterior — ele foi descrito 

como alguém desinteressante e socialmente isolado —, celebrizou-se. A violência foi a resposta com-

portamental, numa espécie de mensagem muito mais significativa que a carta em papel, a prováveis 

enigmas de natureza erótica inconsciente na vida psíquica de Wellington Oliveira. É certo que ele se 

valeu de dispositivos culturais que preparam o terreno para a violência: por exemplo, o fácil, ilícito e 

estimulado acesso a armas, de um lado, e, de outro, o isolamento e o preconceito a que são destina-

dos os diferentes entre os pares (depois, alguns se creem puros e superiores) são duas variáveis que 

podem ser vistas sem muito esforço no caso. Mas, se o padrão externo é aprendido, no plano mais 

profundo, o assassinato em massa fez parte de uma cena suficientemente arquitetada para oferecer-se 

como resposta odienta e narcísica a feridas que não se aprendem, mas se recebem, oriundas do trauma 

provocado pela estrangeridade própria ao inconsciente e, nas origens, ao desejo parental — no caso 

de Wellington, provavelmente psicótico em surto, esse desejo pode ter tido ainda mais força de intro-

missão, permitindo a passagem a um ato de correspondente natureza violenta, cuja potência é várias 

vezes intensificada.

Todavia, mais que admitir especular sobre as razões de um homem morto, importa discutir agora 

a reação da população, para quem a celebração narcísica de um homem só pode ganhar sentido como 

o horror de ver crianças e adolescentes expostos a altíssimo grau de absurda vulnerabilidade: se a vio-

lência de um pode ter sido uma resposta a seus enigmas, certamente que a forma pela qual ele morreu 

e os poucos dados substanciais conhecidos sobre como ele viveu tornam-no facilmente associável ao 

enigmático, diante do qual a resposta é também violenta. Pessoas fora da escola, durante o tiroteio, 

gritavam pedindo o linchamento, numa cena bem próxima àquela imaginada por Laplanche (1999), 

citada como epígrafe deste texto. A casa de Wellington Oliveira, longe de ser poupada segundo os seus 

desejos, no dia seguinte às mortes em série na escola foi duramente depredada, como numa espécie de 

deslocamento do ritual de linchamento, frustrado pela morte do atirador.

Julgar o violento como um monstro, um animal inumano é dar um sentido ao horror, feito de pro-

jeções, distanciando-se daquele que, por ser também humano, está próximo demais e obriga a retomar 

um certo nível de consciência, ainda que brevemente e por vias terríveis de ver, do que somos capazes, 

para defendermo-nos “contra o ataque interno, contra o torturador que há dentro” (LAPLANCHE, 1999, 

p.171) de todo ser humano — também constituído por seus desejos sexuais infantis de natureza sádica, 

em geral recalcados a ponto de permitirem, ante o horror, posicionar-se do lado dos inocentes.

O horror é, nesse sentido, ele mesmo também uma resposta à carnificina. É uma experiência que, 

se parece primária, supõe também uma cena que lhe dê significado; está fortemente associado ao que 

se vê, ao que entra pelos olhos, e quanto a isso não é demasiado admitir que Wellington Oliveira quis 

preparar um espetáculo de horror, para ser visto e lembrado, como se pudesse por essa última expe-

riência comunicar a todos seu valor, louco e mortífero Narciso. Porém, se o horror é secundário, por 

assim dizer aprendido, não apenas o que se mostra aos olhos causa sofrimento, mas o próprio modo de 

ver o absurdo já é horror, já é significação, já é esforço de tradução do recalcado.

Ante o absurdo — essa experiência de falta de significado, que nos aproxima de do inconsciente, 

concebido como resto a provocar o movimento de significação (LAPLANCHE, 1997) e a resistir a toda 

integração coerente (LAPLANCHE, 1999) — o horror é já um esforço de inclusão de certos incompreen-

síveis na cadeia de significados, em narrativas que aprendemos a aceitar para ordenar nossa relação 

com o mundo externo e a vida psíquica. Se recuamos ante o horror, podemos encontrar, simplesmente, 

a experiência imediata de perplexidade que não exclui nem mesmo a dor do outro — em particular in-

vestida se o sadismo tornar-se orientador dos padrões de relacionamento social. Com esse passo atrás, 

achamos não o lobo natural, nada perplexo, mas “a figura emblemática de nossa própria crueldade” 

(LAPLANCHE, 1999, p.167). Testemunha-se, assim, o outro interno, estrangeridade torturante que cos-

tumamos projetar sobre os outros, mais ainda quando eles são violentos.
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3. A RESPONSABILIDADE ANTE O HORROR: A ALTERIDADE QUE MATA TAMBÉM CURA

Se, a alteridade, experimentada como estrangeira e estranha, é fonte irredutível de violência, há 

algo que se possa esperar da cultura, há saídas possíveis para aquela violência em que, por nosso cruel 

erotismo infantil e recalcado, estamos todos implicados? Laplanche, em outro texto (2008, p.167), já nos 

advertira que “a psicanálise não é uma disciplina normativa, [...] não pode traçar caminhos de liberdade”.

Parte da força dessa posição deriva da crítica inteligente e respeitosa das teses freudianas sobre 

a viabilidade da cultura e da sociedade. Em “Responsabilité et Réponse” (1999), critica a ideia de uma 

ética montada sobre o trágico paradoxo que nos acorrentaria àquela mesma condição da qual buscamos 

afastar-nos: divididos, com nossos inconscientes, segundo Freud (1976/1929) estaríamos condenados à 

hipocrisia ou, na melhor das hipóteses, e à inibição, jamais bem sucedida de todo, dessas forças naturais 

e egoístas. Laplanche resume a negação freudiana em relação às ambições de uma ética racional fundada 

num psiquismo conflituoso:

Uma ética do superego? É claro que isso não está em questão, pois o superego 

é “feroz e obsceno”, segundo a formulação bem imaginativa, proposta por La-

can, à sombra de Melanie Klein. Uma ética do id? Encontrou-se essa expressão 

ainda em Lacan, com formulas como “não ceder ao próprio desejo”. [...] Enfim, 

uma ética do ego é rejeitada como uma ilusão (LAPLANCHE, 1999, p.153).

Com um aparelho psíquico inconsciente que rejeita em grande parte prestar-se como suporte para 

as normas, estaríamos impotentes diante de uma necessidade a que jamais poderemos atender satisfato-

riamente? Entre o espinho e o frio naquela noite escura, cada porco-espinho da fábula de Schopenhauer, 

retomada por Freud (1921) para tratar da ambiguidade de nossas relações sociais sugere um não como 

resposta. Não é por sermos atravessados por nossa condição de estrangeiros na própria casa que estamos 

perdidos para o laço social.

Muito ao contrário. Não só as virtudes recomendadas por Freud para o trabalho da psicanálise (pru-

dência e humildade para permanecer, como analista, aberto para ouvir flutuantemente) são valiosas, 

mas, se admitirmos que a solução para o paradoxo da relação, aparentemente inviável, entre resposta 

(não normativa) e responsabilidade (normativa), encontra-se na alteridade, até mesmo os três campos 

recusados por Freud como fundamento para a moral podem servir como inspiração para pensar-se a res-

ponsabilidade a partir de sugestões psicanalíticas. Cada um desses campos, tendo seu negativo, também 

oferece subsídios para conceber-se, nos fundamentos da responsabilidade, elementos do mesmo psiquis-

mo dividido que gera o problema moral. Assim:

a) Se o superego, além de perseguidor insaciável, também interdita, com isso, permite 

a passagem a um sistema de valores e a uma gratificação simbólica por identificação 

com as figuras parentais: só há responsabilidade em função de valores exequíveis;

b) Se o id não pode ser satisfeito, é essa impossibilidade de gratificação última que dá 

espaço a uma moralidade que não seja pura obediência cega, mas um adiamento se-

gundo o princípio da realidade que inclui, ao menos em parte, no protelar, também 

um prazer, admitindo o desejo como uma (senão a maior) motivação: só há respon-

sabilidade em função de valores desejáveis;

c) Se o eu (em parte ao menos), por conta de seu vínculo a um psiquismo movido por 

pulsões, não pode do id tudo controlar, ou em tudo satisfazer ao superego, é esse 

limite que o pode preservar da ilusão narcísica de bastar-se a si: a essência da res-

ponsabilidade é a abertura para o outro, incluindo-se aí o exercício da tolerância 

para com sua estranha diferença externa (frequente e inconscientemente associada 

à estrangeridade.

Direito e Literatura, no plano consciente da normatividade e da criatividade; psicanálise, na dire-

ção oposta, pesquisando um inconsciente não disciplinável, significante ou integrável; os três podem, em 

sentidos opostos, pensar a responsabilidade, seja em sua viabilidade, seja em sua impossibilidade. Ora 

sintetizar uma narrativa significante, ora desfiá-la; desconstruir e, ao mesmo tempo, urdir a trama de 

significações novamente, não é esse o movimento, em dois tempos antitéticos, que define o trabalho de 

tradução promovido pela situação clínica da psicanálise, que mantêm o equilíbrio instável apresentado 

como bem-estar, saúde?

Significações e narrativas acertadas em comum, seja para fins de norma, seja para fins de fruição e 

reflexão, Direto e Literatura produzem e ajudam a conservar o mesmo movimento tradutor que, na cultu-

ra, é feito graças à alteridade em sua dimensão luminosa, chamemo-la assim. A violência, nesse contexto, 

pode ser sombria, mas a narrativa social que a processa remete, com maior ou menor força, para a recusa 

do horror, em nome dos valores vitais. Na escola, essa tendência remete à prevenção da violência e à 

superação de conflitos por vias pacíficas, num repetido esforço de formação de hábitos e mentalidades, 

cujo valor ainda não foi suficientemente reconhecido pelos educadores — também eles alteridades para 

o alunado.

Significações e narrativas questionadas, desmanchadas, investigadas individualmente em função 

de sua eficácia tradutora permitem, numa psicanálise, que a alteridade surja em seu caráter demoníaco, 

mais próximo do sexual infantil, mais sombrio, mais próxima à resposta que à responsabilidade. Nesse en-

quadre, a violência resiste à elaboração e, quando na escola, motiva a repetição de padrões socialmente 

indesejáveis, em que o outro é destituído de sua alteridade e transformado em puro objeto (ou, no caso 

da escola Tasso da Silveira, em alvo).

Esse é o terreno em que a clínica psicanalítica tem toda pertinência e maior eficácia — não é a 

situação clínica uma repetição da situação antropológica fundamental? — para, na melhor das hipóte-

ses, “ajudar a descobrir e a denunciar certos caminhos de alienação” (LAPLANCHE, 2008, p. 167). Mas, 

certamente, não é a clínica a única intervenção possível, sobretudo se na escola, por exemplo, houver 
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espaços de fala que permitam, ainda que minimamente, alguma elaboração psíquica em casos de efeito 

traumático da violência.

Não há, pois, responsabilidade possível sem a análise das respostas que conseguimos produzir em 

face dos enigmas, tanto os individuais, mais próximos de nossa sexualidade infantil e de nossos incons-

cientes, quanto os coletivos, mais próximos das grandes narrativas culturais. Tampouco haverá a possibi-

lidade de respostas mais abertas e dinâmicas — pensadas como critérios de saúde — sem que a responsa-

bilidade esteja no horizonte, garantindo os limites humanos que viabilizam, inclusive, uma psicanálise.

Para ambas, resposta e responsabilidade, a alteridade, em sua faceta demoníaca ou ideal, é indis-

pensável como condição sine qua non para a atribuição de sentido, inclusive através do horror, a situações 

de gratuita e irreparável violência.

NOTA EXPLICATIVA

1 Não se pode afirmar, dado o impacto da mortandade e sua imediata condenação (que, associadas à morte 

do autor dos crimes, logo o puseram no lugar de réu e o condenaram), se no passado houve violência da 

escola contra seu ex-aluno— identificável, por exemplo, em casos de bullying, pela indiferença ou negli-

gência dos educadores em intervirem na intimidação entre pares, de modo a preveni-la ou superá-la com 

estratégias não violentas.
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1. INTRODUÇÃO

Ao preparar o presente texto, a partir da leitura recomendada pela coordenação do evento, “Res-

ponsabilidade e resposta”, de Laplanche (1999). Fiquei bastante incomodado com a palavra “responsa-

bilidade”, sobretudo porque ela, ali, não me pareceu suficientemente discutida e definida.  Proponho-me 

aqui, então, problematizá-la.

Na medida em que me vejo como alguém treinado na neutralidade e no distanciamento psicana-

líticos — a frieza (Nüchternheit) proposta por Freud, de que fala Laplanche — o que de fato me incomoda 

é o uso da palavra responsabilidade num contexto psicanalítico, na medida em que ela por vezes parece 

tomar um certo tom moralista, sobretudo na vulgata lacaniana.
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2. RESPONSABILIDADE – TERMINOLOGIA E ANÁLISE

Não se trata, evidentemente, de responsabilidade deontológica, profissional — isso é externo — 

mas de responsabilidade do homem (ou mulher) analítico, daquele que deita no divã e que é o objeto di-

reto ou indireto de toda literatura psicanalítica. Penso, então, na responsabilidade do homo psicanaliticus 

sobre seu desejo como meta da psicanálise, seja no tratamento, seja fora dele, na medida em que parece 

ser isso que a psicanálise propõe para a sociedade como um todo.

Mas, o que é responsabilidade, que origem e que sentidos tem essa palavra? Antes de tudo, ela é 

uma representação e um valor filosófico e moral. Proponho, então, que passemos o vocabulário filosófico 

em revista

Há, no Brasil, duas fontes de definições que são bastante usadas, que são os dicionário filosóficos do 

italiano Nicola Abbagnano (1998) e o do catalão Josep Ferrater-Mora (s. d.). 

Abbagnano (1998) antes de tudo adverte-nos que “responsabilidade” é um conceito relativamen-

te novo, visto que só foi posto em uso no fim do século XVIII, a princípio em francês e, logo em seguida, 

em inglês. Vejamos que é o século das luzes, século do Iluminismo e notemos que o vocábulo “responsa-

bilidade”, que deriva de “resposta”, não se separa plenamente daquele de “liberdade” (e, portanto, tem 

um viés ideológico).  Trata-se de um termo limitador: a responsabilidade é proposta pelos empiristas 

ingleses como limite que se põe à liberdade, sobretudo à liberdade do governo. Diz Abbagnano: “em filo-

sofia, o termo foi usado nas controvérsias sobre a liberdade e acabou sendo útil principalmente aos empi-

ristas ingleses, que quiseram mostrar a incompatibilidade do juízo moral com a liberdade e a necessidade 

absolutas” (p. 855). Desse modo, diz ainda o autor, a definição de “responsabilidade” sempre se inscreve 

numa certa definição de liberdade. 

Além disso, Abbagnano, a título didático, diz-nos ainda que se fala de alguém responsável quan-

do a pessoa leva em conta em suas decisões as conseqüências de seu comportamento. Isso tem em vista 

um sujeito completa e claramente consciente da sua ação.

Sabemos, pois, que Laplanche abre seu texto (“Responsabilidade e resposta”) com uma citação 

de Nietzsche em que este último, com seu modo provocador, questiona se temos ou não responsabilidade 

em relação a nossos sonhos. Na verdade, diz que temos. Escreve o filósofo : “Quereis ser responsáveis 

por tudo! Mas não por vossos sonhos! Que lamentável fraqueza, que falta de coragem lógica! Nada vos 

é mais próprio quanto vossos sonhos! Nada, pois, é mais obra vossa!” (cit. p. Laplanche, 1994, p. 146, 

trad. minha). 

Esse poderia ser um trecho de Freud, diz Laplanche, e eu diria: poderia, mas não é e não sei se 

Freud se daria a liberdade de usar a idéia de responsabilidade aí, ao menos no sentido pleno do termo.

Se tomamos o conceito de “responsabilidade” tal como Abbagnano nos está propondo, como uma 

limitação consciente da liberdade, poderíamos nós, por nosso lado, falar dela em relação aos sonhos? 

Talvez não, pois Freud mesmo notou que nada pode limitar os sonhos a não ser a sua própria lógica inter-

na de solução de compromisso entre desejo e defesa. Mas, é claro, Nietzsche não está falando disso, mas 

do fato do sonhador reconhecer o sonho como obra sua, sobretudo os sonhos que lhe solapam a auto-

-imagem moral, e dizer, “sim, fui eu que fiz e fiz porque quis!”.

Desse ponto de vista não se trata exatamente de responsabilidade, mas de imputação, se levamos 

a sério o que diz Abbagnano (1998). O autor do dicionário faz questão de frisar que há diferenças entre 

as duas coisas, “imputação” e “responsabilidade”, sobretudo porque a imputação, penso eu, não implica 

necessariamente numa limitação da liberdade. 

Traz uma definição de Kant, assim enunciada: “A imputação (imputatio) no significado moral é o 

juízo em virtude do qual alguém é considerado como autor (causa livre) de uma ação que está submetida 

a leis e se chama fato” (Cit. p. Abbagnano, p. 855) e isso não é a mesma coisa que responsabilidade. No 

sentido em que Nietzsche, então, se refere ao sonho, quereria dizer, quanto a um sonho qualquer, que 

“esse sonho é meu, eu o fiz assim e isso reflete a minha vontade — na verdade, meu desejo”, mesmo quan-

do esse sonho encerra uma barbaridade.

Assumir-me aí neste sonho, no sentido de identificar-me como sua causa, implica uma responsa-

bilidade, no sentido de limitação da liberdade? A princípio não, ao menos diante da definição que temos 

até aqui. O que pode me impedir de sonhar sonhos semelhantes?

Vamos, agora, ao outro autor mencionado, Ferrater-Mora (s. d.). Segundo ele, diz-se que alguém 

é responsável quando essa pessoa está obrigada a responder por seus próprios atos. Aí, então, vejamos, 

inclui-se a idéia de resposta e de outro. Desse modo, a responsabilidade o é diante de alguém ou de algo 

a que essa resposta deva ser dada. Responsabilidade, aí, diz respeito à liberdade porque num mundo em 

que supostamente tudo estivesse determinado, isto é, em que a liberdade fosse excluída, a responsabili-

dade se desvaneceria. Portanto, “responsabilidade” envolve escolha.  

O tema da responsabilidade, para Ferrater-Mora (s. d.), envolve três grupos de problemas: o primeiro 

deles é o de se a responsabilidade tem ou não que ser aplicada a todos os atos da pessoa, inclusive aos im-

pulsos naturais. Tomando essa dúvida em conta, podemos nos perguntar: deve-se pedir responsabilidade 

ao sonhador pelo seu ato de sonhar? Ou, ainda, sonhar é um ato? 

Pensadores que tomam a pessoa como essencialmente espiritual, aceitam a primeira opção, isto 

é, que a responsabilidade afeta todos os atos do ser. E o sonho seria um ato? — pergunto novamente.  

Freud nos diz que sim, que atrás de todo um sonho caótico, há um ato psíquico com começo, meio e fim, 

como os sonhos (não tão) inocentes das crianças pequenas, em que um desejo e uma ação visando sua 

satisfação são facilmente discerníveis. Aliás, isso ainda coloca outra questão: se os sonhos são atos e 

o ser humano tem responsabilidade sobre todos os seus atos, as crianças têm responsabilidade sobre 

os seus sonhos? Se há uma relação de continuidade entre o sonho das crianças e o sonho dos adultos, 

haveria também uma relação de continuidade entre suas responsabilidades sobre o que produzem? Ou, 

contiguamente, se se quer: a psicanálise de crianças pequenas envolveria alguma espécie de assunção de 

responsabilidade em relação aos atos ou aos desejos? Ou, ainda, a análise em geral, envolveria alguma 

espécie de responsabilidade do analisando, excetuando, claro, aquelas óbvias (mas não sem interesse), 

que dizem respeito a pagamento e horários?..

Na seqüência do texto, Ferrater-Mora (s. d.) traz-nos a segunda problemática, que diz respeito a 

quantidade, isto é, aos graus de responsabilidade; e, em seguida, aporta a terceira problemática, que me 
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parece, aqui, mais interessante e que diz respeito ao outro da responsabilidade, isto é, trata-se de saber 

frente a qual ou quais entidades somos responsáveis por nossos atos; diante de quê ou de quem somos 

responsáveis.

Essas entidades são, sobretudo, de caráter pessoal, acrescenta Ferrater-Mora (s. d.), mas há autores que 

enfatizam ou a sociedade, ou Deus, ou o si-mesmo, de acordo com suas tendências teóricas.

Mas, a quem, pois, deveríamos satisfação dos nossos sonhos? Deveríamos à sociedade, por ter 

sonhado em prejudicá-la ou em infringir seus preceitos e leis? Talvez não, porque para ela um sonho, ou 

melhor, apenas um sonho, na maioria das vezes não chega a se configurar num ato externo à pessoa, ao 

menos, não chega a ser um ato social: “la vida es un sueño y sueños sueños son”, (Pedro Calderón de la 

Barca, poeta español, numa peça de mesmo nome, La vida es un sueño, que estreou em 1635).

Deveríamos a nós mesmos satisfações? Pode ser, porque o si-mesmo julga as intenções e um sonho mons-

truoso carrega consigo intenções monstruosas.

Deveríamos a Deus? Sim, para o crente isso é verdadeiro, sobretudo porque Deus é onisciente e 

nenhuma das intenções do fiel escapa de Sua divina vigilância.

Mas, tanto o si-mesmo, isto é, a consciência moral, como Deus são velhos conhecidos da psicaná-

lise e tiveram grande espaço na obra de Freud na forma de um sistema complexo que envolve as funções 

de ideal e de autovigilância, que é o sistema ideal de ego-superego-ego ideal, mais conhecido como sim-

plesmente superego.

No texto de Ferrater-Mora (s. d.), voltemos a ele, há uma espécie de “história” da aquisição da 

responsabilidade pelo ser humano, referida aos trabalhos antropológicos de Lévy-Bruhl, que nos faz lem-

brar muito das idéias de Freud. Segundo Lévy-Bruhl, só uma civilização bastante avançada adquire o sen-

tido de responsabilidade, que surge ligado à idéia de castigo, sendo, assim, ela aparece como algo pouco 

puro. O sentimento de responsabilidade só se destaca, tomando certa pureza, segundo Lévy-Bruhl, tal 

como o entende Ferrater-Mora (s. d.), quando surge o sentimento de culpa. Esse sentimento é primei-

ramente coletivo. Aos poucos, ele se desliga da sociedade para fundar-se em instâncias superiores, tais 

como a humanidade em geral, o mundo como entidade divina ou a razão universal (Ferrater-Mora, s. d., p. 

569). Essas entidades, apesar das aparências, estariam mais perto da pessoa humana. Se adicionarmos aí 

algo de Freud, que, sabemos, concordar com o geral dessas afirmações, uma outra entidade conquistada 

nesse suposto processo civilizatório é o superego, que é uma entidade ao mesmo tempo pessoal e supra-

pessoal, pois julga segundo parâmetros que estão para além do individual. E mais: a evolução do superego 

vai num sentido de cada vez maior abstração e cada vez mais distancia do particular.

Aliás, a esse respeito, poderíamos voltar às idéias de Laplanche e supor que, num primeiro mo-

mento, o ser, a criança, deve satisfações da mensagem sexual do outro justamente ao outro, que é a fonte 

dessa mesma mensagem e que irá muitas vezes interpelá-la, como Deus a Jó. Esse já é um momento ptolo-

maico, na medida em que a origem da mensagem é recalcada por todos, inclusive pelos emissores iniciais. 

Num segundo momento, o ser deve a si mesmo satisfações, na forma da interpelação superegóica; esse é 

um momento totalmente ptolomaico, pois o eu já se fechou gestalticamente, incorporando inteiramente 

a culpa. Para os dois momentos, vale a frase lapidar de José Saramago que está em O evangélio segundo 

Jesus Cristo: “Deus não perdoa os pecados que manda cometer”.

3. RESPONSABILIDADE E PSICANÁLISE

Pois bem, tomando tudo isso em conta, supor que a responsabilidade é algo importante na psica-

nálise, entendendo-se aí a psicanálise como sendo principalmente o processo analítico, significa o quê? 

Significa que o analista deve se situar do lado do superego e da culpa? 

A princípio, parece ser evidente que não. Então, que responsabilidade é essa, já que responsabili-

dade necessariamente tem a ver com culpa e julgamento? Responsabilidade, pois, diante de quem?

Podemos avançar um pouco mais e pensar no sujeito. Há uma idéia, muito difundida, de que o 

sujeito é aquele que é “consciente de seus pensamentos e responsável pelos seus atos” (Ghiraldelli Jr). 

A psicanálise, contudo, desde seu nascimento, relativizou essa idéia ao justamente mostrar, através de 

vários descentramentos, que o homem não era e nunca seria inteiramente consciente de todos os seus 

pensamentos. Desse modo, então, frente a essa idéia de sujeito, ele também não poderia assumir-se como 

inteiramente responsável por todos os seus atos? Mas, seja como for, Freud, através do célebre Wo Es war, 

soll Ich werden, de algum modo normatizou o processo analítico e fez do tornar-se consciente a sua meta. 

Se, portanto, “Eu” devo advir no lugar do id, este eu é profundamente consciente e, desse modo, intei-

ramente responsável? Talvez, para os lacanianos sim (pois, trata-se de um eu sujeito que ali advém), mas 

uma das grandes virtudes de Freud foi não predicar em demasia esse eu, a não ser como função e como 

instância. Freud, sobretudo, não predicou moralmente o “eu” que acabara de conceber. 

Do ponto de vista, então, de uma psicanálise do sujeito, a responsabilidade é a meta da análise: 

um sujeito consciente, ético, que se apropria de seu desejo e que responde por ele, mesmo que através 

de uma ética do desejo. É bonito isso, mas um analista que tenha conscientemente um objetivo para a 

análise não está ele, sem que o queira, também do lado do superego?

Como diz o próprio Laplanche não há que se ter objetivos de antemão para a análise e, nesse sen-

tido, a análise é uma anti-hermenêutica (1999b). Mas, isso também não é sem dificuldades.

Todos que praticam esse ofício sabem que o paciente desde logo coloca seu analista nesse lugar, 

tanto no da vigilância, quanto no do ideal, isto é, põe o analista no lugar do superego e tenta mantê-lo 

ali. O analista, por sua vez, busca manter-se neutro e não ocupar esse lugar. 

Podemos, no entanto, pensar que há na análise vários níveis. Um desses níveis é o da simples 

organização do psiquismo, em que ao menos se separa o eu e o outro. Para alguns, muito possivelmente o 

superego tem uma função aí. Isto é, para essa forma de pensar (que parece derivada da idéia de superego 

bom e superego mau, de M. Klein, o superego não é apenas vigilante e perseguidor, mas também provê 

separações e organização.

Desse ponto de vista o analista está do seu lado, do lado do superego. De fato, ele não tem como 

não ficar: ao analista cumpre preservar a separação entre o si e o paciente. Se ele não o fizer, corre o risco 

de ele próprio cair em confusão ou se ver enredado em muita loucura. Cumpre-lhe também manter o con-

trato terapêutico e o setting e isso sem dúvida é superegóico. Poder-se-ia acrescentar que esse nível orga-
5958



nizativo existe na análise de todo tipo de paciente e não somente daqueles mais fronteiriços e psicóticos. 

Evidentemente, esse nível da análise é mais proeminente nesses casos do que em outros.

Portanto, dizer que não se deve ficar do lado do superego e que a análise não tem metas é algo ingênuo. 

No entanto, Freud nos ensinou a lutar por essa posição, a de neutralidade e falta de metas. O Wo Es war, 

soll Ich werden é genérico demais, como já disse, é apenas metapsicológico e não é moral, ou seja, é forma 

sem conteúdo.

Os kleinianos têm uma diferenciação que os tranqüiliza. Vêem duas formas de superego: um su-

perego primitivo, que é esse que propicia as separações fundamentais entre o eu e o outro; e o superego 

edipiano, que é esse ligado a todos os sentimentos de culpa (e de gratidão também, eu diria) ligados ao 

complexo que tem esse nome. Quanto ao primeiro, é impossível a neutralidade, já quanto ao segundo, a 

neutralidade é muito importante.

No entanto, a prática nos mostra que é impossível a inteira neutralidade nos dois níveis, seja ele 

mais primitivo, seja ele edípico. Os movimentos do paciente nos fazem mover também, suas demandas 

nos angustiam, etc. E nós temos os nossos pontos fracos, as nossas reações, assim como nossas crenças  e 

ideologias (de que não conseguimos nos livrar totalmente), assim como temos nosso esforço de neutra-

lidade, mas não só neutralidade, também uma certa benevolência em relação ao que nos traz o paciente.  

O que se tem, então, é uma relação complexa, de maneira que a neutralidade aí é o nome dado a relações 

mais complexas. Kohut (1988, p. 43) diz algo interessante nesse sentido. Para ele tanto a interpretação 

quanto o tornar consciente são metáforas para relações bem mais complexas; fala, então, em internaliza-

ção transmutadora enquanto agente da cura. Isto é, situa na relação analista-analisando, enquanto seres 

psicológicos, o processo analítico e a imagem do analista e as identificações tem um papel importante aí.

Não sou kohutiano, não me interessam profundamente essas explicações, mas elas têm de inte-

ressante o fato de relativizar os conceitos freudianos. Isto é, de mostrá-los como metáforas para proces-

sos complexos que ocorrem entre duas pessoas numa situação muito especial que é a de análise.

Na verdade, podemos ir mais longe e afirmar que a descoberta da psicanálise, por Freud e Breu-

er, precede toda conceituação psicanalítica, sobretudo metapsicológica. Os fundadores, principalmente 

Freud, descobrem que certa situação, regulada de tais e tais maneiras tinha uma ação positiva sobre 

as neuroses. A explicação vem após e Freud fornece uma explicação psicológica, centrada no psiquismo 

individual. Na verdade, nesse momento ele não tinha a menor condição de fazer uma descentração coper-

nicana, não havia, elementos epistêmicos para tanto. Desse ponto de vista, então, o que os dois autores 

descobrem com suas pacientes fica como uma espécie de caixa preta, cuja explicação vem sempre depois 

e é isso que talvez permita linhas ou tendências em psicanálise uma tão diferente da outra. O que parece 

haver nessa caixa preta é algo que tem a ver com os dois parceiros analíticos, analista e paciente, e que 

Freud traduziu na metapsicologia. 

A neutralidade é algo desse gênero. Freud descobre que uma atitude meio distante, meio bene-

volente é importante para o tratamento. Ele não a teorizou, deixou para o depois, para nós, a teorização 

dessa atitude... é uma atitude que não alimenta o recalcamento e propicia uma transferência, isto é, man-

tém a “tina”. Seja como for é possível pensar que a psicanálise vem antes da metapsicologia...

Enfim, todos nós sabemos que a neutralidade é impossível, mas a buscamos continuamente e essa 

posição do analista, de se colocar nessa busca, é fundamental, uma vez que uma posição de acusação e 

exigência, que chamamos de superegóica, seja lá o que isso for, está sempre a nossa espreita. Como diz o 

poeta mineiro: “Lutar com palavras é a luta mais vã/Entanto lutamos mal vence a manhã”. E tudo nos diz 

que essa busca (da neutralidade), esse esforço, é bem recompensado e mesmo sabendo que a neutralida-

de não existe plenamente, nos esforçamos por ela e sabemos que esse esforço não será vão, tendo ou não 

uma boa teorização dessa atitude. 

Mas, enfim, a responsabilidade, o que ela é? Antes de tudo é uma crença, uma crença que, em 

psicanálise, na maior parte das vezes envolve a noção de sujeito. Pode-se tê-la (a responsabilidade como 

escopo) ao tratar de pacientes?  Freud combateu algumas crenças do analista, inclusive dele mesmo. A 

mais famosa é a medicalizante crença que chamou de furor curandis. Assim como o furor curandis, Freud 

nos ensinou a evitar qualquer expectativa em relação aos resultados da análise. Mas é verdade que não as 

temos? Sabemos que não é bem assim. 

Na verdade, a prática mostra que uma análise não vai naufragar simplesmente pelo fato de que o 

analista espera que o paciente, no fim da análise ou até mesmo ao entrar realmente em análise, torne-se 

responsável por suas representações e ações. Responsável aí significa que o sujeito pode tomar esses ele-

mentos psíquicos como seus e se responsabilizar pelas conseqüências que essa assunção tem no mundo e, 

sobretudo, nele mesmo como mundo. De fato, isso não é mais do que uma forma moral de interpretar o Wo 

Es war, soll Ich werden. Isto é, uma forma moral de falar do tornar consciente; e é, a meu ver, uma forma 

que fica do lado do superego, do superego edipiano. Se é assim, por mais sem problemas que seja, sempre 

introduz algo estranho no processo analítico.

Freud utilizou a expressão “amor à verdade”, muito mais que “responsabilidade”. Esse amor ver-

dade parece ser uma espécie de convite à ciência. Esse convite aparece bem claramente no último capítulo 

de Estudos sobre a histeria. Ali, Freud nos diz que o paciente é incentivado a olhar para si mesmo da mesma 

forma que Freud faz com ele. Isto é, o paciente é convidado a ser, juntamente com seu analista, uma espé-

cie de pesquisador de seu próprio mundo psíquico e um pesquisador tem que ter sobretudo neutralidade. 

É talvez essa neutralidade — conseguida pelo paciente de maneira pouco neutra, isto é, por amor a Freud 

— que propicia os primeiros momentos do processo analítico... Amor à verdade é algo que se aproxima de 

responsabilidade, mas para além do aspecto moral, tem esse aspecto científico que me parece bem mais 

conseqüente que “responsabilidade”.

4. ÚLTIMAS ANOTAÇÕES

Continuando com o exame do vocabulário, tem-se que a palavra responsabilidade também pode 

ser encontrada num outro dicionário de Filosofia. É aquele de Lalande (1997). Responsabilidade, ali, é a 

“situação ou caracter de qualquer um que pode ser chamado a ‘responder’ (‘répondre de’) por um fato” 

(Lalande, 1997, vol. 2, p. 926). A responsabilidade, então, é dividida em civil, penal e moral, ou seja, 

responsabilidade aí é sobretudo jurídica. A responsabilidade penal, por exemplo, é definida como a situ-
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ação ou caráter daquele que pode ser processado penalmente. Nesse âmbito, a responsabilidade pode ser 

sinônimo de punibilidade. Fala-se também em responsabilidade parcial e responsabilidade atenuada. Etc.

Nesse âmbito (jurídico), creio que a psicanálise tem muito e pouco para falar. Ela, sim, tem muito 

a opinar naquilo que Freud e seus discípulos diretos chamavam de Psicologia do crime. O próprio Freud 

escreveu algo a respeito, principalmente sobre aquilo que liga crime e sentimento de culpa anterior ao 

próprio crime. 

No entanto, o âmbito que creio que a psicanálise tem pouco a falar é justamente esse da respon-

sabilidade e imputabilidade. Trago um trecho de Laplanche a esse respeito: “O psicanalista só trabalha 

na realidade psíquica. Ele postula a igualdade do fantasma e da realidade. Nisso, ele está evidentemente 

desqualificado para legislar fora, para dar conselhos fora de seu consultório”. (Laplanche, 1992, p. 174).

A partir do momento em que se passa para a realidade material, continua Laplanche, o psicana-

lista não pode exprimir mais do que opiniões parciais.

Tendo em vista tudo que foi dito até aqui, eu diria que também aí — sobretudo aí —, no que diz 

respeito à responsabilidade penal e civil, o psicanalista se posiciona do lado do superego ao se supor 

capaz de emitir opiniões importantes, laudos e etc, porque se coloca num contexto de julgamento e de 

condenação e, sobretudo, que envolve uma não bem-vinda psicologização, uma ideologização do apare-

lho judiciário.

NOTA EXPLICATIVA

1 Aliás, aqui também trago Laplanche, quando ele diz que a psicanálise não tem que construir mitos, nem 

mitos supostamente científicos, mas deve interpretá-los. Creio que o mesmo serve para a culpa e seu 

derivado, a responsabilidade. O sentimento de culpa, a psicanálise deve interpretá-lo esteja onde estiver.
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1. INTRODUÇÃO

Marta Cardoso propõe aproximar a recusa ao ato no adolescente e a reação terapêutica negativa, 

ou seja, a recusa ao ato como afirmação da inação, uma das respostas possíveis ao luto próprio da adoles-

cência (perda do corpo e da infância) e também à falta de recursos que o adolescente experimenta frente 

às transformações pelas quais passa. Tal aproximação é frutífera em termos metapsicológicos para pensar 

uma das formas que os adolescentes encontram de enfrentar as questões próprias de seu tempo - tempo 

entendido aqui como tempo singular, aquele de seu corpo e de sua vida mental em transformação, e tam-

bém como tempo histórico coletivo, com suas determinações e discursos dominantes.

Neste sentido, a recusa ao ato é uma resistência radical contra a passividade frente às pulsões 

(o outro interno) e surge como isolamento, retraimento, limitação radical do espaço relacional. Tentar 

assassinar a pulsão para não sucumbir a ela, como afirma Roussillon e confirma Marta Cardoso.  Neste 

sentido, já um primeiro comentário, lembra as estratégias na neurose obsessiva, em que é preciso vigiar 

e se inibir para não agir, para não saber do próprio desejo – o que paradoxalmente se pode ler na clínica 

como uma atuação ativa para se defender. Defender-se da insistência pulsional que implica se haver com 

o outro e com as perdas aí implícitas. Não há saída, a libido é ativa e, mesmo na recusa, ela implica a ação 

de um sujeito.

Contudo, como bem marcou a professora, é também um apelo ao outro. Neste entremeio, está a 

questão da autonomia versus dependência do objeto. Como afirmação da negatividade, a inação, tal como 

a reação terapêutica negativa, mostra-se uma forma paradoxal de dizer não, uma recusa da passividade. 

Isso, porém, não retira o sujeito de sua subjugação ao outro. 
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A partir das elaborações de Marta Cardoso, gostaria de propor três questões que penso estarem 

conjugadas ao discurso contemporâneo e, por conseguinte, ao adolescente.

O primeiro ponto diz respeito ao que comumente chamamos consumismo, ou seja, a dependência 

do sistema econômico atual das relações de consumo e do incremento do consumo. Por esta via, o consu-

mo é estimulado de diversas maneiras, uma delas bastante pregnante ao adolescente: a marca, a grife, o 

nome que o torna igual supostamente diferenciando-o.  Consumir foi erigido como um dos ideais contem-

porâneos e alguns outros discursos normatizantes, quer dizer, também idealizados, acompanham o con-

sumo. Podemos falar, por exemplo, da imagem associada à riqueza, ao corpo perfeito e à competência. A 

sequência de articulação discursiva é quase invariavelmente a seguinte: se você tiver competência (para 

trabalhar, para estabelecer networks ou para roubar e ludibriar, não importa muito), você consegue di-

nheiro suficiente para ter conforto, imagem, amigos, sexo e cometer os excessos invejados pelos outros. 

Algumas das imagens e significantes a respeito deste discurso podem ser encontrados nas letras 

das músicas e nos clipes de muitos rappers (norte-americanos, principalmente, mas latinos também).  Há 

um elogio da riqueza e das imagens, dos excessos supostamente permitidos pela riqueza e pela imagem, 

mas nenhuma vinculação desta riqueza com outras questões que não sejam a competição e o desfrute 

reservado a alguns poucos.

Então, como primeira questão, será que poderíamos pensar a inação de muitos adolescentes 

como uma reação a este discurso que, ao promover ideais tão distantes, tão inatingíveis e pesados, indu-

ziria alguns adolescentes ao desamparo? Seriam a inação e a inibição uma resposta à impotência frente a 

uma demanda inscrita pelo outro e que ressurge do interior como imperativo? Afinal, como Marta Cardoso 

e outros autores defendem no texto “Desamparo e melancolia na adolescência contemporânea” (2006), 

os ideais produzem desorientação, desamparo e sentimento de impotência frente à sua exigência de con-

formação, alienação. 

Como segundo ponto de reflexão, introduzimos agora a questão do uso de drogas e da toxicoma-

nia. Poderíamos pensar que a droga surge para alguns adolescentes como forma extremada ou circuns-

tancial de laço quando a primeira resposta é justamente a inibição ou a inação? 

Mesmo para o adolescente que respondeu às suas questões com a recusa ao ato, continua a haver 

um apelo ao outro. Se neste percurso um outro surge com o oferecimento de um produto acessível cuja 

promessa é a de curto-circuitar o espaço entre os significantes, entre o desejo e seu objeto - além de, 

supostamente, produzir um laço identitário com o outro usuário – poderíamos pensar que o que esteja 

sendo oferecido é algo que permitira a passagem imediata da recusa ao ato ao recurso ao ato. 

Por um lado, lembrando Freud (1930/1980) no ‘Mal-Estar da Civilização’, a droga – generalizando 

um pouco – tem por função anestesiar as dores do corpo e do mundo, afastar as dificuldades, que no caso 

estamos focalizando na lida com as novas exigências pulsionais vividas pelo adolescente. Por outro, a 

droga, de certa maneira, ao aliviar o sujeito de enfrentar estas mesmas questões, aparece como se fosse 

uma resposta a elas. 

Desta forma, a questão da autonomia versus dependência também pareceria solucionada para o 

adolescente, pois ele pareceria ter alcançado a autonomia, a independência, ao realizar a escolha pela 

droga, que em geral é uma transgressão em relação aos ideais da sua genealogia.

Contudo, ele sucumbiria cada vez mais na dependência, não somente da droga em si, mas funda-

mentalmente do outro – que fornece, que ‘cuida’, e, no fim das contas, que ‘alimenta’. O outro passaria 

agora a ser externo e o objeto de desejo estaria fixado: ‘sei o que preciso – a droga – e sei quem  fornece’.  

É o fim do movimento desejante, este que implica sempre o que não pode ser completamente traduzido e, 

como um enigma permanente, incita o movimento constante.

O terceiro e último ponto para este debate, pois muitos outros poderiam ser propostos, se relacio-

na com a tese implícita no texto de Marta Cardoso de que podemos pensar a recusa ao ato do adolescente 

como tentativa de não aceder ao mundo adulto do desejo sexual, erótico e, portanto, não lidar com as 

dificuldades inevitáveis da satisfação sexual e do amor erótico entre parceiros sexuais.  De certa maneira, 

isso se liga ao fato de que os adolescentes apresentam dificuldade de lidar com o que chamamos luto de 

seu corpo, de sua infância. 

Proponho que reflitamos também nas dificuldades que os pais experimentam com a adolescência 

do filho.  Dificuldades que são ambivalentes, pois em geral experimentam também a realização de certos 

ideais deles mesmos, o narcisismo renovado que Freud demarcou desde “Sobre o narcisismo. Uma introdu-

ção” (1914/1980). Porém, entre as dificuldades dos pais está também o desligamento do filho infantil (ou 

infantilizado), a saída do filho de sua companhia para a eleição de objetos de desejo para além da família 

edípica, exogâmicos, em uma afirmação de seu desejo de autonomia no respeito à interdição incestuosa. 

Poderíamos dizer que os pais hoje experimentam também com dificuldade este luto, o que por 

vezes pode dificultar a consecução do luto dos próprios filhos adolescentes, principalmente na atualidade 

em função dos discursos contemporâneos em torno da adolescência como ideal de gozo e do mundo adul-

to como perigoso. Não estaria aí um pólo da dificuldade de muitos adolescentes para deixarem a proteção 

familiar e enfrentar as dificuldades da vida como adultos? Neste sentido, alguns adolescentes e jovens 

adultos quedariam desorientados em relação às demandas sociais por autonomia e ao desejo de seus pais 

de infantilização. Como decidir isso senão cedendo a um deles?

2. CONCLUSÕES

Nas questões esboçadas, percebe-se que a passagem do adolescente para o adulto continua a ser 

questão difícil. Porém, é crucial continuarmos debatendo-a na contemporaneidade, pois ela se assenta 

em um solo frutífero para refletir sobre as relações sociais e suas características. 

Ademais, os adolescentes nos mostram aquilo que sempre resta como impossível de se resolver 

plenamente. Afinal, aceder ao mundo adulto é concluir que o infantil de cada um deve ceder lugar ao su-

jeito que assume sua resposta frente àquilo que não é traduzível.

São estas as questões que derivei do instigante texto de Marta Cardoso e que deixo como possi-

bilidade de diálogo para que continuemos a discutir o mundo adolescente e a refletir sobre sua clínica. 
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NOTA EXPLICATIVA

* Esse texto é uma discussão do artigo de Marta Rezende Cardoso, publicado na Revista Ágora, vol. XIV, 

jan/julho de 2011. (Mestre em Teoria da Literatura pela UFMG/MG; Profª Associada do Instituto de Psico-

logia- Programa de Pós Graduação em Teoria Psicanalítica-Ufrj).
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1. INTRODUÇÃO

A tentativa de Hans Kelsen de fazer uma distinção nítida entre Ciência Jurídica e Direito no senti-

do amplo é um excelente ponto de partida para uma discussão sobre Direito e Psicanálise. A pretensão de 

se estabelecer uma teoria pura do Direito, expurgando-a de todos os problemas relacionados à moral, à 

justiça e à sociologia do Direito, reflete o ideal positivista de eliminar todo traço de subjetividade daquilo 

que seria uma norma jurídica absolutamente clara e objetiva, logo passível de ser aplicada sem distorções 

ou desvios em qualquer situação que se apresente. Entre os filósofos do Direito, as críticas a essa posição 

teórica são numerosas2, mas não é necessário ser um estudioso dessa área para perceber o caráter artifi-

cial da solução que Kelsen pretende dar a um dos maiores problemas com o qual se defronta a filosofia do 

Direito, a saber, a ausência de um referencial externo, supra-humano embora endereçado aos humanos, 

a partir do qual fosse possível estabelecer os fundamentos éticos, ou algo que pudéssemos considerar 

como valores absolutos a serem observados em qualquer situação e a qualquer tempo. Basta refletirmos 

rapidamente sobre a evolução das leis e das doutrinas jurídicas ao longo da história para constatarmos 

que os valores e princípios aparentemente consensuais e óbvios aos olhos de qualquer cidadão ocidental 

neste início de milênio não são exatamente os mesmos que inspiraram as leis que vigoravam em épocas 

não tão distantes da atual. A igualdade de direitos entre homens e mulheres, para citar um exemplo muito 

bem conhecido, não parecia tão evidente aos olhos de nossos antepassados há apenas poucas décadas 

atrás. Outro exemplo, desta vez bem mais atual, diz respeito ao direito dos animais. Um número crescente 

de pessoas tem se interessado pelas relações entre humanos e animais, fazendo com que aspectos até 

então amplamente ignorados pela grande massa de consumidores de carne passem a ser objeto de con-

siderações e constrangimentos de ordem ética. Donna Haraway, professora emérita do Departamento de 

História da Consciência da Universidade da Califórnia em Santa Cruz, eleva o confinamento de suínos ao 

nível de preocupação ética e, ao falar de “espécies companheiras” e de “animais trabalhadores”3, advoga 

a adoção de medidas “humanitárias” no manejo de animais destinados à produção de alimentos. Estarí-

amos caminhando em direção a uma nova consciência moral que nos constrangesse ou mesmo nos impe-

disse de consumir carnes produzidas em situação de desrespeito aos direitos dos animais?
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 Pois bem, se já não é confortável lidar com a constatação de que nenhuma Constituição e nem 

mesmo nenhuma filosofia do D ireito poderá se elevar acima da condição humana e suas contingências, a 

psicanálise vem acrescentar um novo fator de desalento para quem quer que ainda pretenda revestir de 

uma racionalidade positivista a criação e o uso das leis. Trata-se da constatação de que não só não existe 

uma instância acima de nós mesmos, mas que o próprio “nós mesmos”, ou seja, os próprios “eus” são 

instâncias divididas e submetidas a forças que lhes aparecem como estrangeiras. Esta “estrangeiridade” 

(étrangèreté) é precisamente o pivô em torno do qual Laplanche faz girar toda sua reflexão sobre o des-

locamento da noção de responsabilidade em direção da noção de resposta. Seu argumento principal se 

resume na ideia de que antes de pensarmos na responsabilidade das pessoas pelos seus atos, antes de nos 

apressarmos, por exemplo, a concluir que a sanção é um direito do criminoso e que ela tem para ele um 

valor terapêutico, deveríamos nos deter sobre as vicissitudes da resposta que uma determinada condição 

antropológica fundamental nos obriga a dar. A condição prévia para pensarmos sobre a importância e a 

possibilidade de responder por é o reconhecimento de que algo constitutivo da própria condição humana 

nos interpela e nos obriga a responder a, isto é, responder ao que nos vem do outro e se instala em nós 

como alteridade interna. Essa condição antropológica fundamental, para ir diretamente ao que interes-

sa, é a condição da criança exposta à sexualidade inconsciente do adulto e aos efeitos de desligamento 

que essa exposição produz. Para Laplanche, o aspecto mais decisivo do inconsciente é seu caráter não 

unificável, ou seja, sua impossibilidade de se organizar num todo coerente e se compatibilizar não só com 

as exigências de síntese e continuidade que regem a manutenção do nosso sentimento de identidade, 

nosso eu, mas também com a própria manutenção da integridade física, logo uma impossibilidade de se 

compatibilizar com o respeito à vida. Os elementos sexuais inconscientes que se apresentam à criança e 

participam da criação de verdadeiros corpos estrangeiros internos do psiquismo estarão sempre agindo 

no sentido da não integração, da dispersão dos sentidos e dos impulsos, do desrespeito ao que somos 

capazes de reconhecer como nós mesmos e, quiçá, do desrespeito aos princípios vitais. É nesse sentido 

que podemos dizer que eles são violentos na exata proporção em que são sexuais: eles atacam o próprio 

indivíduo e dele exigem uma resposta que com frequência se apresenta como violência dirigida ao outro 

e a si mesmo. 

2. DIREITO: A DIMENSÃO SEXUAL DA VIOLÊNCIA, SUA RELAÇÃO COM A AUTORIA E A PUNIÇÃO

No âmbito do Direito, onde a questão da condenação e punição da violência se coloca cotidia-

namente, é fundamental que se leve em conta que a violência é invariavelmente sexual e que a própria 

punição estabelecida pela lei pode se tornar um instrumento para o exercício dessa violência sexual. Se 

para os que são familiarizados com a psicanálise, os imperativos do superego aparecem nitidamente como 

inseparáveis dos imperativos da pulsão sexual, é preciso que os estudiosos do Direito se dêem conta de 

que a imposição da lei pode se confundir com um meio de satisfação dessas mesmas pulsões. A resposta 

exigida de cada um ao ataque interno da pulsão sempre poderá influenciar desde a sentença proferida 

pelo juiz até o tratamento dispensado ao condenado pela carceragem. 

Antes, porém, de avançarmos em nossas considerações sobre a resposta e a responsabilidade 

no Direito, consideramos necessário estender a reflexão sobre a alteridade a todo o campo da autoria. 

De fato, seria injusto restringir apenas à autoria criminal a dimensão de estrangeiridade e todos seus 

efeitos. Nas artes, na religião e na psicopatologia, para citar apenas campos diretamente abordados por 

Laplanche, a mesma questão se coloca. Foi certamente com a intenção de valorizar essa amplitude do 

problema da alteridade que ele escolheu o título Entre sedução e inspiração: o homem para a coletânea 

onde se encontra o texto “Responsabilidade e resposta”. No artigo que abre essa coletânea, “Sedução, 

perseguição, revelação”, o papel do outro na constituição psíquica é mais uma vez apresentado em ter-

mos de sedução generalizada e inconsciente da criança pelo adulto, para, em seguida, ser relacionado 

tanto à experiência religiosa de revelação quanto à experiência psicótica de perseguição; num e noutro 

caso o que está em ação é a estrangeiridade interna e sexual proveniente da sedução pelo outro e não 

algo que possa ser reduzido, respectivamente, a uma simples manifestação divina ou a uma projeção no 

exterior dos conteúdos hostis do próprio psicótico. Já no artigo que fecha a coletânea, “Sublimação e/ou 

inspiração”, ao defender a ideia de que a criação artística é vetorizada por um tipo de busca/investigação 

(quête), Laplanche afirma que o vetor da inspiração tem sempre a mesma direção da sedução, ou seja, 

parte do outro em direção ao artista e tem, portanto, uma direção centrípeta, por mais que o trabalho de 

busca mostre o esforço do artista e sugira uma direção centrífuga do processo de criação. 

No campo da literatura, que nos interessa particularmente neste colóquio, o problema da autoria 

se apresenta com frequência. Há muito se fala sobre a morte do autor, mas nem sempre a discussão sobre 

o que vem no lugar do autor morto atinge a profundidade que o tema requer. Na França, onde o problema 

da autoria vem se colocando de forma vigorosa, as abordagens de Roland Barthes e Michel Foucault con-

tribuíram para a destituição do autor/sujeito em benefício de uma certa autonomia da linguagem4 ou da 

“função autor” 5. Em contraposição a esse ponto de vista fortemente marcado pelo estruturalismo, a con-

tribuição ao estudo da autoria que poderia ser extraída das formulações de Laplanche sobre a inspiração6 

ou sobre a responsabilidade do sonhador pelo conteúdo dos seus sonhos7 certamente não se pautaria 

pela afirmação de uma autonomia da linguagem ou do simbólico, mas sim por uma forma de possessão 

na qual a destituição do autor estaria vinculada aos efeitos da mensagem do outro, ou seja, à inevitável 

transformação dessas mensagens em verdadeiros objetos internos atacantes, que funcionam como fonte 

da pulsão e descentram o sujeito na medida em que fazem prevalecer a passividade do eu perante as exi-

gências do inconsciente. 

3. DIFERENTES CONCEPÇÕES DO INCONSCIENTE: ESTRUTURA OU POSSESSÃO?

Chegamos assim a um ponto do texto de Laplanche sobre responsabilidade e resposta que nos pa-

rece fundamental para qualquer discussão sobre Direito e psicanálise, mas, ao mesmo tempo, portador de 

um grande poder de gerar resistências à psicanálise entre os estudiosos e profissionais do Direito. Trata-
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-se do ponto em que uma escolha se impõe entre duas concepções de alteridade, logo entre duas formas 

bem distintas de se pensar a responsabilidade das pessoas pelo que, a princípio, poderíamos considerar 

como seus atos. Se afirmamos, no início deste texto, que não existe um referencial supra-humano que nos 

permita apoiar o estabelecimento de princípios e valores fundamentais em uma instância acima das con-

tingências inerentes à condição humana, é preciso também afirmar que nossa concepção da alteridade 

não deveria se prestar a fazer entrar pela porta dos fundos aquilo que foi barrado na porta da frente. Com 

efeito, se recusamos o apelo à solução divina ou natural e nos distanciamos de qualquer fundamentalismo 

religioso, e se ao criticarmos também a perspectiva positivista, implicitamente sugerimos que a ciência 

não deve ser alçada à condição de critério absoluto da verdade; devemos também recusar uma concepção 

psicanalítica da alteridade que nos exponha ao risco de atribuir a outra instância com pretensões trans-

cendentais o poder não só de explicar nossos atos como o de ordenar ou prescrever normas de conduta. 

Em outras palavras, devemos escolher entre uma concepção de alteridade baseada no determinismo da 

linguagem e do simbólico e outra em que o descentramento resulta da contingência de cada encontro 

entre um adulto e uma criança, das vicissitudes de cada mensagem endereçada e recebida. 

A situação antropológica fundamental proposta por Laplanche baseia-se num primado da infância 

que não se define pelo aspecto temporal, ou seja, um antes que influencia um depois, mas essencialmente 

pela situação de dissimetria em que um ser em constituição encontra-se passivo e desarmado perante as 

mensagens do outro. Seria um erro pensar que esta situação encontra-se superada no adulto ou que esse 

outro possa ser pensado em termos impessoais, como a estrutura da linguagem, por exemplo. O primado 

da infância permanece no adulto como outro do adulto, como instância antropomórfica8, logo como algo 

passível de se manifestar como possessão. Há, portanto, uma significativa diferença entre ser “possuído” 

pelo grande Outro da linguagem, pelas leis que regem o significante, e ser possuído no sentido demoníaco 

indicado por Freud nos Estudos sobre a histeria. Como lembra Laplanche no artigo sobre responsabilidade 

e resposta, quando Freud elogia a teoria de Charcot sobre a histeria, é justamente a importância que este 

último concede à possessão que é destacada, pois ela permite superar a explicação “em primeira pessoa”, 

ou seja, a teoria simulatória segundo a qual tratar-se-ia de uma intenção de engodo e simulação por 

parte das histéricas. Laplanche reforça ainda mais a importância da possessão no pensamento de Freud 

ao lembrar o fato de que, convidado a escolher dez livros a serem levados para um ilha deserta, a obra de 

Johannes Weir intitulada De praestigiis daemonum et incantationibus ac veneficiis (Das ilusões dos demô-

nios, enfeitiçamentos e bebidas envenenadas) foi incluída entre eles. 

Nessa perspectiva da possessão demoníaca, que não traz aqui, é bom que se diga, nenhum apelo 

místico ou religioso, a alteridade que nos assombra não tem, por assim dizer, a dignidade da estrutura da 

linguagem, das leis do significante ou do registro simbólico, e sim o prosaísmo da sexualidade inoculada 

na criança pequena pela criança inconsciente no adulto. É uma perspectiva que Laplanche não associa a 

nenhuma ética nem a nenhuma moral da psicanálise e que só lhe permite afirmar, no parágrafo final de 

seu texto sobre responsabilidade e resposta, “uma ou duas coisas que [ele] acredito[a] saber” 9 (1999, p. 

172). Uma delas é que a situação analítica é o principal espaço, senão o único, onde o ser humano pode re-

elaborar suas respostas à estrangeiridade do sexual, em si mesmo em primeiro lugar e talvez “au dehors”, 

quer dizer, lá fora, na sociedade. Não há, portanto, nessa perspectiva da possessão nada que autorize a 

prescrição ou a interdição de condutas e práticas fundadas no que seria uma ética da psicanálise. Não 

caberia, para citar dois exemplos bem atuais, condenar todas as práticas, principalmente as cirúrgicas, 

que favorecem ou propiciam a mudança de sexo em transexuais; da mesma forma que não caberia contra-

-indicar a adoção de crianças por casais homoparentais em nome de uma ética do significante que, nesses 

casos, parece se distinguir muito mal de um moralismo fálico. Sobre esses dois pontos polêmicos, a saber, 

o direito à mudança de sexo dos transexuais e o direito dos casais homoparentais de adotar crianças, o 

máximo que a concepção laplancheana de alteridade nos permitiria dizer é que o sucesso ou o fracasso 

dessas empreitadas está diretamente relacionado à capacidade de resposta à estrangeiridade do sexual 

de cada pessoa envolvida. Em outras palavras, a teoria segundo a qual os seres humanos encontram-se, na 

época atual e ao longo da história da civilização, submetidos a uma condição antropológica fundamental 

que pode ser descrita em termos de sedução generalizada e inconsciente da criança pequena pela crian-

ça no adulto não autoriza nenhuma prescrição normativa e muito menos patrulhamentos ideológicos. 

Para os profissionais e estudiosos do Direito que esperam da psicanálise o estabelecimento de princípios 

universais capazes de iluminar a prática jurídica, a conclusão do texto de Laplanche sobre responsabili-

dade e resposta pode se revelar frustrante, pois sugere fortemente que o trabalho mirmecológico de cada 

psicanálise individual ainda é a única garantia do poder transformador que a psicanálise pode ter sobre 

a sociedade. Nenhuma intervenção em massa parece-lhe possível ou recomendável, tampouco nenhum 

algoritmo sociológico/comportamental revolucionário parece-lhe confiável. 

Se retomarmos agora a teoria de Hans Kelsen e considerarmos que ele propõe a existência de 

uma “norma fundamental” sobre a qual se apoiaria toda a construção de um sistema jurídico baseado 

exclusivamente em aspectos formais, o contraste com o ponto de vista laplancheano torna-se evidente. 

Exatamente lá onde Kelsen pretendia estabelecer a objetividade de procedimentos que obedecem rigoro-

samente a uma lógica e a uma hierarquia imune a equívocos, Laplanche vem propor um fundamento an-

tiformalista, que estabelece a presença irredutível da mensagem sexual do outro como instigação a uma 

resposta que não tem como não interferir em qualquer ato humano, inclusive os atos jurídicos. Cabe aqui 

uma rápida referência a Lévi-Strauss10, que fez o seguinte comentário ao constatar que os índios Nambi-

quara constituíam a expressão mais simples de sociedade que se poderia observar, a tal ponto elementar 

que se poderia supor que se encontrariam no estado de natureza, considerado por Rousseau como etapa 

anterior e como condição de existência das sociedades: 

Por trás do véu das leis demasiado elaboradas dos Cadiueu e dos Bororo, eu 

havia prosseguido minha busca de um estado que – diz ainda Rousseau – “não 

existe mais, talvez jamais existiu, provavelmente nunca existirá e do qual, po-

rém, é necessário ter noções exatas para bem se julgar nosso estado presente”. 

Mais feliz que ele, eu acreditava tê-lo descoberto numa sociedade agonizante, 

mas a respeito da qual era inútil eu me perguntar se representava ou não um 

vestígio: tradicional ou degenerada, ela me colocava, ainda assim, em presen-
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ça de uma das formas de organização social e política mais pobres que fosse 

possível conceber. Eu não precisava me dirigir à história particular que a man-

tivera nessa condição elementar ou que, mais provavelmente, a isso a reduzira. 

Bastava considerar a experiência sociológica que se passava diante de meus 

olhos. Mas era ela que se esquivava. Eu procurara uma sociedade reduzida à 

sua expressão mais simples. A dos Nambiquara o era, a tal ponto que nela só 

encontrei homens. (2007, p 299)

4. CONCLUSÃO

À semelhança de Lévi-Strauss, que termina por encontrar apenas homens onde esperava ter en-

contrado a forma mais simples e fundamental de sociedade, a conclusão de Laplanche sobre uma possível 

contribuição da psicanálise ao Direito nos afasta da pretensão de extrair da psicanálise um aporte da 

envergadura de uma ética particular ou de uma moral fundada na teoria do inconsciente, e nos conduz 

a constatar que a possibilidade de elaborar e, eventualmente, reformular as respostas individuais dadas 

ao ataque interno produzido pelas “coisas” inconscientes é o melhor que a psicanálise pode oferecer não 

ao Direito, em toda sua amplitude e abstração, mas aos homens que atuam no campo do Direito. Ou seja, 

no final das contas, somos levados a reconhecer no ponto de vista laplancheano apenas um pouco do 

conhecido pessimismo freudiano a respeito das massas e do funcionamento da sociedade, mesclado ao 

aforismo, velho conhecido dos psicanalistas, inscrito no pórtico do Oráculo de Delfos: γνῶθι σεαυτόν 

(gnōthi seauton), ou nosce te ipsum, para usar uma língua mais afeita à área do Direito, ou simplesmente 

conhece-te a ti mesmo, se preferirmos não dar um ar excessivamente douto ao que é, na verdade, muito 

simples, embora muito doloroso e dificílimo de ser alcançado. Conhece-te a ti mesmo, para qualquer psi-

canalista que leve a sério o inconsciente e sua essência sexual infantil, só pode significar um paradoxal 

desconhece-te a ti mesmo, ou seja, uma intimação de reconhecimento do caráter frágil, enganoso e impo-

tente da instância que gostaríamos de instituir como última, como uma espécie de ministro soberano e 

vitalício no supremo tribunal da consciência. 

NOTAS EXPLICATIVAS

1 Cf. Teoria Pura do Direito, 1999.

2 Cf, por exemplo, as críticas formuladas por Gustav Radbruch em Filosofia do Direito, 6. ed., Coimbra, 

Arménio Amado, 1997.

3 Cf. When Species Meet, University of Minnesota Press, 2008.

4 Cf., por exemplo, a seguinte passagem de ‘‘A morte do autor’’: “Na França, Mallarmé, sem dúvida o pri-

meiro, viu e previu em toda sua amplitude a necessidade de colocar a própria língua no lugar daquele que 

dela era até então considerado o proprietário; para ele, como para nós, é a linguagem que fala, não o 

autor; escrever é, através de uma impessoalidade prévia, [...] atingir esse ponto onde só a linguagem age, 

“performa”, e não “eu”: toda a poética de Mallarmé consiste em suprimir o autor em proveito da escritu-

ra.” (BARTHES, R. O rumor da língua, São Paulo: Brasiliense, 1988, p. 66)

5 Cf., por exemplo a seguinte passagem da conferência “o que é um autor”: “Falei de uma certa temática 

que se pode localizar tanto nas obras como na crítica, que é, se vocês querem: o autor deve se apagar ou 

ser apagado em proveito das formas próprias ao discurso. Isto posto, a pergunta que eu me fazia era a 

seguinte: o que essa regra do desaparecimento do escritor ou do autor permite descobrir? Ela permite 

descobrir o jogo da função autor.” (FOUCAULT, M. Ditos e escritos. Rio de Janeiro: Forense universitária, 

2001, p. 294)

6 Cf. LAPLANCHE, J. “Sublimation et/ou inspiration” in Entre séduction et inspiration: l’homme, 1999. 

7 Cf. LAPLANCHE, J. “Séduction, persécution, révelation” in Entre séduction et inspiration: l’homme, 1999.

8 Cf. LAPLANCHE, J. Court traité de l’inconscient. In: Nouvelle Revue de Psychanalyse, Paris, Gallimard, 

v.48. p.69-96, 1993.

9 LAPLANCHE, J. “Responsabilité et réponse” in Entre séduction et inspiration: l’homme, 1999.

10LÉVI-STRAUSS, C. Tristes trópicos, 2007.
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1. INTRODUÇÃO

A neurose obsessiva é considerada uma patologia intimamente ligada à problemática moral e a 

seus desdobramentos subjetivos.  Isso se deve a significativa importância que o sentimento de culpa ad-

quire nesta patologia, sendo expresso particularmente por meio de auto-acusações. 

O obsessivo evidencia de forma preponderante, através do sentimento de culpa, a busca pela 

responsabilidade por seus desejos. Encontramos nesta patologia uma compulsão a responsabilidade, que 

deve ser entendida como aponta Fábio Belo (2011), como uma resposta a um ataque advindo do id. A 

culpa aparece como a resposta, como a tradução que o sujeito obsessivo consegue fazer deste ataque do 

id.  A culpa parece, assim, uma resposta precária e desesperada de um ego que se encontra passivo diante 

da exigência pulsional.   

A resposta obsessiva, destaca Belo (2011), compele o sujeito a assumir a culpa inclusive pelos 

crimes que apenas desejou cometer, o que indica o caráter categórico deste sentimento.  Neste contexto, 

o desejar parece indicar uma transgressão, parece tornar-se uma ameaça ao respeito à lei, por isso precisa 

ser combatido e, até mesmo, punido. Tendo isso em vista, surge o seguinte questionamento: O sentimen-

to de culpa seria uma resposta que visa à manutenção da lei, uma resposta a ameaça de transgressão 

provocada pelo ataque pulsional? 

Visando encaminhar esse questionamento, nossa investigação centrar-se-á principalmente na 

problemática do sentimento de culpa e em suas conseqüências psíquicas.  Examinaremos aspectos que 

acreditamos estar na base de sua instauração, levando em conta a questão da dinâmica pulsional. Além 

disso, procuraremos indicar a importância da problemática da ambivalência, sublinhando suas diferentes 

nuances, aspecto que consideramos essencial para a compreensão da dinâmica psíquica subjacente a ação 

categórica do sentimento de culpa na neurose obsessiva. 

Nossa discussão está alicerçada, de maneira preponderante, na obra freudiana, sendo enriqueci-

da pela interlocução com outros autores. 
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2. CERIMONIAIS COMPULSIVOS: DESDOBRAMENTOS DA AUTOPUNIÇÃO

Em 1907, Freud escreve “Atos obsessivos e práticas religiosas”, indicando a proximidade entre os 

atos obsessivos e as práticas através das quais os crentes expressam sua devoção. Nesse texto, encontra-

mos o detalhamento de um dos pólos sintomáticos da neurose obsessiva: os rituais obsessivos ou atos 

compulsivos, caracterizados por obedecerem a leis desconhecidas que regulam o que é permitido e o que 

fica proibido. Segundo Freud, “[...] uma das condições da doença é o fato de que a pessoa que obedece 

a uma compulsão, o faz sem compreender-lhe o sentido – ou, pelo menos, o sentido principal” (FREUD, 

1907, p. 113). Trata-se desse “estranho” do qual o obsessivo se queixa: “é mais forte do que eu” e “não 

posso evitar”, referindo-se a seus pensamentos obsessivos ou a seus rituais compulsivos. 

A força da pulsão recalcada é vivida, portanto, como uma tentação perigosa, contra a qual o ego 

deve defender-se, cercar-se de medidas de proteção, como os cerimoniais neuróticos. Freud indica que 

O processo de repressão que acarreta a neurose obsessiva deve ser considerado 

como um processo que só obtém êxito parcial, estando constantemente sob 

ameaça de um fracasso. Podemos, pois, compará-lo a um conflito interminá-

vel; reiterados esforços psíquicos são necessários para contrabalançar a pres-

são constante do instinto (FREUD, 1907, p. 114). 

Logo, o ego está constantemente sob a ameaça do fracasso do recalque, o que exige um esforço 

constante para impedir tal emergência, provocando um grande dispêndio de energia. As medidas de pro-

teção podem tornar-se insuficientes contra a tentação, então, surgem às proibições, visando manter à 

distância as situações que podem originar tentações. “Sob esse aspecto a neurose obsessiva parece uma 

caricatura, ao mesmo tempo cômica e triste, de uma religião particular” (FREUD, 1907, p.111). Dessa for-

ma, na neurose obsessiva, o trabalho do recalque se prolonga numa luta estéril e interminável, na qual os 

cerimoniais compulsivos têm um papel fundamental.   

Os cerimoniais neuróticos consistem, à primeira vista, em meras formalidades destituídas de sen-

tido, porém, são sempre executados como se o sujeito tivesse de obedecer a certas leis secretas que não 

podem ser desrespeitadas, pois isso causa intensa angústia.  A angústia é gerada em função de uma ex-

pectativa de punição que assola o obsessivo, a qual adviria do sentimento inconsciente de culpa. 

Podemos dizer que aquele que sofre de compulsões e proibições comporta-se 

como se estivesse dominado por um sentimento de culpa, do qual, entretanto, 

nada sabe, de modo que podemos denominá-lo de sentimento inconsciente de 

culpa, apesar da aparente contradição dos termos (FREUD, 1907, p. 113). 

Os rituais e cerimoniais obsessivos surgem como uma proteção contra essa punição esperada. O 

sentimento inconsciente de culpa através da expectativa de punição instaura um circuito autopunitivo, 

que se expressa especialmente através de auto-recriminações. 

Tendo isso em vista, surge a questão: qual é a origem do sentimento de culpa na neurose obsessiva? 

Avançando na apresentação das ideias freudianas, procuraremos encaminhar essa questão.

3. O VIOLENTO COMBATE INTERNO: A AMBIVALÊNCIA EM QUESTÃO

Em seu mais famoso estudo de caso acerca da neurose obsessiva, “O Homem dos Ratos” (1909), 

Freud indica que o ponto nodal do conflito obsessivo é um desejo agressivo, o desejo de morte dirigido 

a um objeto amoroso (LAPLANCHE, 1980).  Este desejo está ligado à regressão à organização sádico-

-anal, que provoca a transformação das pulsões sexuais dirigidas ao objeto em agressividade, em ódio. A 

oposição precoce entre amor e ódio ganha destaque aqui, indicando o papel fundamental que o conflito 

ambivalente tem nesta patologia.  

É por meio da noção de regressão que Freud (1909) compreende a importância das fantasias sádicas 

próprias à organização sádico-anal na neurose obsessiva. A libido confrontada com o conflito edipiano 

regrediria à organização sádico-anal. Uma regressão dupla do objeto e da libido, o sujeito passa a buscar 

os objetos e os objetivos que caracterizam essa organização. Porém, as satisfações libidinais ligadas a ela 

tornam-se inaceitáveis para o ego, que as recalca. A luta estabelece-se, portanto, entre o ego e os desejos 

sexuais ligados à organização sádico-anal. 

Em função do temor da perda de amor o ego renúncia a satisfação da agressividade, que é recal-

cada. Nesse contexto a relação com o objeto passa a ser marcada por formações reativas à agressividade 

recalcada, como solicitude exagerada, excesso de cuidados, atenção constante, visando seu domínio e 

através dele reforçar o domínio do ego sobre a pulsão sexual. 

As auto-recriminações obsessivas estão ligadas ao retorno das representações recalcadas, as quais 

foram separadas da carga afetiva, que continua atuando na consciência. O afeto se desloca de uma repre-

sentação à outra, sob a forma de angústia. Esse é um dos aspectos fundamentais para compreensão da 

neurose obsessiva: angústia gerada pela exigência pulsional. Laplanche (1980) destaca que na tentativa 

de conter essa angústia, o ego lança mão de uma defesa com conotação moral, especialmente através da 

culpabilidade. 

Portanto, a moralidade é convocada como formação reativa aos desejos agressivos recalcados. O 

superego atribui ao ego tais desejos, o que causa um intenso sentimento de culpa.  “O efeito da renúncia 

instintiva sobre a consciência, então, é que cada agressão de cuja satisfação o sujeito desiste é assu-

mida pelo superego e aumenta a agressividade deste (sobre o ego).” (FREUD, 1930; p.132). A renúncia 

pulsional torna-se uma fonte de energia para o superego. A intensificação da agressividade do superego 

é sentida pelo ego através da intensificação do sentimento de culpa. O sentimento de culpa está então 

intimamente relacionado à agressividade. Dessa forma,

[...] a severidade original do superego não representa- ou não representa tan-

to- a severidade que dele [do objeto] se experimentou ou que se lhe atribui. 

Representa, antes, nossa própria agressividade para com ele. Se isso é correto, 
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podemos verdadeiramente afirmar que, de inicio, a consciência surge através 

da repressão de um impulso agressivo, sendo subseqüentemente reforçada por 

novas repressões do mesmo tipo. (FREUD, 1930; p. 133). 

O sujeito renuncia as próprias satisfações para evitar a perda de amor, porém a renúncia pulsio-

nal passa a intensificar o sentimento de culpa, pois alimenta a severidade do superego.  No entanto, o 

sentimento de culpa não se justifica para o ego, uma vez que as auto-recriminações dirigem-se a impulsos 

sádico-anais que foram recalcados. 

Independente disto, o superego atribui ao ego tais desejos e passa a puni-lo por isso. O superego 

assume a agressividade que retorna do mundo externo e a dirige ao ego. Logo, o superego é o responsável 

pelo retorno da agressividade sobre o próprio sujeito. Em função disso, podemos compreender melhor o 

papel central do sentimento inconsciente de culpa nesta patologia, que é experimentado como angústia 

– angústia moral, ou seja, angústia diante do superego. 

Neste contexto, o ego luta contra os desejos agressivos do id e contra as censuras do superego; isso 

instaura um auto-suplício interminável. O ego teme a hostilidade do superego e tenta evitá-la através da 

renúncia pulsional, o que a intensifica ainda mais, pois para o superego “[...] a renúncia instintiva não 

basta, pois o desejo persiste e não pode ser escondido do superego. Assim, a despeito da renúncia efetu-

ada, ocorre um sentimento de culpa” (FREUD, 1926, p. 131). 

O superego na neurose obsessiva apresenta uma característica especial, ele é o responsável pelo 

retorno das pulsões destrutivas sobre o ego, em outras palavras, ele é o responsável pelo auto-ataque vio-

lento que o obsessivo inflige a si mesmo.  Portanto, o superego do obsessivo é marcado por uma dimensão 

de violência e crueldade.

A autopunição obsessiva, que se expressa especialmente através das auto-recriminações, indica a 

satisfação das tendências do sadismo e do ódio relacionadas ao objeto, que retornam sobre o próprio eu. 

Assim, pelo caminho indireto da autopunição, o sujeito vinga-se do objeto original e evita a necessidade 

de expressar abertamente sua hostilidade. 

Percebemos, então, que na neurose obsessiva a pulsão não só é recalcada, como é revertida em seu 

oposto e retornada em direção ao próprio eu; o amor transforma-se em ódio e a atividade sádica, inicial-

mente orientada para o objeto, passa a dirigir-se ao próprio eu. Freud (1915) caracteriza esses dois mo-

dos de defesa contra o pulsional como sendo modos de defesa arcaicos, pouco elaborados, normalmente 

presentes no início da vida psíquica. Esse aspecto, aliado à ameaça constante de fracasso do recalque, 

nos conduz a pensar, por um lado, em uma fragilidade egóica diante do pulsional, em sua impossibilidade 

de estabelecer modos de defesa mais elaborados e bem sucedidos e, por outro lado, na força violenta do 

pulsional. 

Na dinâmica obsessiva predominam as formações reativas aos desejos hostis dirigidos ao objeto. 

Em outras palavras, o que predomina é a oposição ao desejo recalcado e a constituição de uma reação 

contra ele, um contrainvestimento de um elemento consciente, de força igual e de direção oposta ao 

investimento inconsciente. A formação reativa permite excluir da consciência a representação sexual e o 

sentimento de reprovação que está ligado a ela, e o substitui por uma virtude moral excessiva. 

O sadismo que foi recalcado, anteriormente dirigido ao objeto, segue sua ação no inconsciente sob 

a forma de ódio, que retorna sobre o eu. O eu permanece passivo diante das pulsões sádicas e tenta sair 

dessa posição passiva através de formações reativas, mas seu esforço não alcança êxito, e muitas vezes, 

intensifica as autopunições. 

Estabelece-se assim um conflito intenso entre os sentimentos conscientes de afeição que ficam 

exacerbados em função de tornarem-se reativos e, por outro lado, o sadismo que persiste no inconsciente 

sob a forma de ódio. Estamos no cerne do intenso conflito de ambivalência que encontramos nesta pato-

logia. Assim, uma das consequências do recalque do sadismo é a intensificação da ambivalência, o estabe-

lecimento de um violento combate entre amor e ódio. Portanto, o conflito entre amor e ódio torna-se um 

elemento fundamental para a compreensão da montagem psíquica subjacente à neurose obsessiva. Esse 

conflito está na base das auto-acusações obsessivas, aparecendo de forma emblemática nos cerimoniais 

compulsivos. Segundo Ménéchal (op. cit. 2000), a neurose obsessiva põe em evidência o lugar prioritário 

que o ódio ocupa na constituição subjetiva e, também, sua importância para o nascimento da moral. 

Combinado ao desejo agressivo dirigido ao objeto, Freud indica a proibição de contato com o objeto 

de desejo como sendo outro aspecto fundamental para compreendermos a dinâmica obsessiva. Estamos 

diante de outra nuance da problemática da ambivalência, que acreditamos poder nos indicar novos ele-

mentos para nossa investigação acerca da origem do sentimento de culpa. Procuraremos compreender tal 

nuance a seguir. 

4. A PROIBIÇÃO DO TOQUE: AVATARES DO DESEJO E DA PROIBIÇÃO

Em “Totem e Tabu”, Freud (1913) partindo de uma análise antropológica indicará o tabu de tocar – a 

proibição do toque, do contato com o objeto de desejo – como um aspecto fundamental na problemática 

obsessiva. Como destaca Couvreur (2003), esse tabu é erigido visando evitar que o desejo agressivo diri-

gido ao objeto seja satisfeito, pois o toque e o contato físico são a finalidade imediata dos investimentos 

objetais tanto agressivos quanto amorosos. 

A proibição do contato não se restringe apenas ao âmbito físico, mas estende-se ao âmbito psí-

quico, aplicando-se a tudo que põe os pensamentos em contato com o objeto interditado. Além disso, 

é necessário manter separados, sem comunicação, o desejo e sua proibição (COUVREUR, Op. cit.). Esse 

isolamento atinge seu objetivo através de proibições. Elas estendem-se de um objeto a outro por qual-

quer caminho, através do deslocamento do afeto, o que pode restringir significativamente o contato com 

o mundo externo. Dessa forma, as ações do obsessivo tornam-se cada vez mais restritas, restringindo 

também as possibilidades de satisfação, que podem ficar reduzidas aos sintomas. Embora o esforço das 

proibições seja o de manter separados o desejo e seu objeto (um esforço para evitar a satisfação), elas 

acabam por unir a defesa contra o desejo e sua satisfação – temos que atentar que se trata aqui de uma 

satisfação substitutiva. Isso ocorre especialmente nos rituais compulsivos. 

A ação obsessiva é aparentemente um ato de defesa contra o ato proibido, mas, 
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realmente, a nosso ver, é uma repetição deste. É uma lei da neurose que esses 

atos obsessivos se coloquem, mais e mais, a serviço do desejo e se aproximem, 

cada vez mais, da ação primitivamente proibida. (FREUD, 1913, p. 48).

O ato obsessivo, além de revelar o intenso conflito entre amor e ódio, como vimos, revela também 

um intenso conflito entre o desejo e sua proibição.  Este aspecto desvela, como já havíamos mencionado, 

outra faceta da ambivalência a qual este ato está submetido, um imperativo que conduz à ação, que obri-

ga de forma implacável, mas que ao mesmo tempo restringe, limita. Segundo Assoun (1994), esses aspec-

tos caracterizam o contrato compulsivo, marcado por um imperativo de “dever fazer”, tendo como pano 

de fundo um “interdito” de “não poder fazer”. Esse é o cerne da compulsão: defesa contra a tentação, de 

um perigo ligado a uma satisfação ilícita e medida de proteção contra o risco futuro de uma punição ou 

de uma “desgraça”. 

A compulsão representa a irrupção de uma pulsão inaceitável recalcada, que passa a dirigir-se a um 

objeto substituto, uma vez que a execução da pulsão desejada foi recusada no nível do objeto adequado. 

A compulsão é, portanto, uma forma de, em uma mesma ação, não repetir o ato proibido e praticá-lo. O 

ato obsessivo conjuga, assim, o desejo e sua proibição, porém a dimensão de proibição aparece já como 

punição pela satisfação obtida, como punição por seu descumprimento; em outras palavras, a dimensão 

de proibição se faz presente por seu negativo. Portanto, o ato obsessivo parece ser um ato destinado a 

agir pela culpa. 

O sentimento de culpa e a autopunição, formas da proibição se manifestar na neurose obsessiva, 

nos parecem indicar a realização do desejo proibido, embora isso efetivamente não tenha ocorrido. Dian-

te disso, como explicar essa dinâmica psíquica dominada pela culpa e pela autopunição? 

Acreditamos que outros aspectos apresentados por Freud em 1913 possam nos ajudar a pensar essa 

questão.

5. REGRESSÃO DO ATO AO PENSAMENTO: UM CRIME COMETIDO

Em 1913, Freud destaca a onipotência das ideias dos obsessivos. O obsessivo acredita que seus 

pensamentos inevitavelmente se tornarão realidade. Essa onipotência indica uma intelectualização e um 

isolamento defensivos, além do domínio de pulsões parciais, como as de ver e de saber. Freud compara 

o obsessivo ao homem primitivo que recorre ao animismo e à magia para tentar explicar o mundo à sua 

volta. Porém, o autor destaca que essa aproximação não cabe no que se refere à problemática do ato, pois 

no homem primitivo o ato substitui a ideia, já no obsessivo a ação encontra-se inibida e substituída pela 

ideia (COUVREUR, 2003). Isso indica uma regressão tópica do ato ao pensamento. A regressão do agir ao 

pensar apresenta-se como um processo de base, estruturante desta patologia. 

Freud indica que essa regressão é:

[...] favorecida por um outro fator que participa da gênese da neurose. En-

contramos, quase regularmente, na história dos obsessivos o aparecimento e 

o recalque precoces da pulsão sexual de ver e de saber. Esta relação da pulsão 

de saber com o processo de pensar torna esta aqui particularmente apta, nas 

diversas formas da neurose obsessiva das quais ela participa, para captar a 

energia que se esforça, em vão, por abrir para si um caminho até um ato, para 

atraí-lo em direção ao pensar em que se oferece a possibilidade de uma outra 

espécie de satisfação plena de prazer. Assim, com a ajuda da pulsão de saber, o 

ato substituto pode continuar a ser substituído por atos de pensar preparató-

rios (FREUD, 1909, p. 212).

O surgimento precoce e o recalque prematuro da pulsão de ver e de saber estão intimamente re-

lacionados à regressão do ato ao pensamento. O ato substituto é substituído, com a ajuda da pulsão de 

saber, por atos preparatórios do pensamento. O próprio pensamento é sexualizado, “[...] a satisfação ex-

perimentada ao atingir um resultado cogitativo é percebida como uma satisfação sexual” (FREUD, 1909, 

p. 212-213). O pensamento é sustentado por uma energia normalmente reservada às ações. Portanto, na 

neurose obsessiva, os processos de pensamento são atingidos por um desdobramento de energia, que se 

destina originalmente ao agir, o que lhe confere seu caráter compulsivo. 

Ménéchal (2000) destaca que o pensamento acerca da ação toma o lugar da ação efetiva. Dessa 

forma, um pensamento obsessivo ou compulsivo é aquele que, em consequência de uma inibição, repre-

senta um ato regressivamente. Na neurose obsessiva o pensamento equivale ao ato, ou seja, um desejo 

equivale a um ato, equivale a sua realização. Isso nos permite compreender por que a dinâmica psíquica 

nesta patologia é dominada pela culpa e pela autopunição e compreender, especialmente, por que o ato 

compulsivo conjuga o desejo proibido e a punição por sua realização. 

 Na base da autopunição encontramos um desejo agressivo recalcado, que, como vimos, é percebido 

como um ato realizado, como um crime cometido. Há, assim, um desdobramento importante que vai do 

pensamento do crime (desejo proibido) ao crime de pensamento (desejo percebido como ato realizado). 

O pensamento passa a ser crime, passa a indicar a realização do desejo proibido. Estamos, assim, diante 

de um crime de pensamento, cerne da problemática moral que marca esta patologia (LAPLANCHE, 1980). 

Neste momento nos parece que podemos encaminhar minimamente a questão acerca da origem 

do sentimento de culpa na neurose obsessiva. O sentimento de culpa parece originar-se justamente do 

desejo recalcado, percebido como crime cometido, uma vez que na dinâmica psíquica obsessiva não há 

diferença entre pensar e realizar. Isso ocorre, como vimos, em função do pensamento ter mantido sua 

característica infantil de onipotência e da regressão do ato ao pensamento. Dessa forma, o sentimento 

de culpa, expresso principalmente através das auto-acusações, aponta em direção ao desejo recalcado. 

O superego julga e condena o ego de forma implacável, sua ferocidade deve-se ao crime de pensa-

mento, do qual o ego não pode ser inocentado (LAPLANCHE, 1980). A distinção entre fazer algo mau e 

desejar fazê-lo, como vimos não se estabelece, o superego percebe os desejos como atos. Neste contexto, 

a problemática das raízes do sentimento inconsciente de culpa é retomada a partir de dois vértices: a im-

possibilidade de esconder os desejos recalcados do superego e a impossibilidade do superego distinguir 
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desejo e ato. Vemo-nos novamente confrontados com a problemática da fragilidade do recalque e com a 

questão da constituição dos limites intrapsíquicos na neurose obsessiva. 

Portanto, o sentimento de culpa tem suas raízes no conflito entre o ego e o superego. Estabelece-se 

uma batalha intrapsíquica, constitui-se uma cena interior. Trata-se de uma cena violenta, de julgamento 

e condenação, de exercício de poder e de subjugação. A seguir, buscaremos compreender melhor essa 

cena, de caráter violento e destrutivo, que domina as relações intrapsíquicas na neurose obsessiva.  

6. O NÚCLEO VIOLENTO: UMA CENA DE ESPANCAMENTO

Freud, em 1917, ao dedicar-se ao estudo do erotismo anal, destaca que nos neuróticos obsessivos 

“[...] podemos observar o resultado de um aviltamento regressivo da organização genital. Isso se expres-

sa pelo fato de que toda fantasia originalmente concebida em nível genital é transposta para o nível anal” 

(FREUD, 1917, p. 139). A organização sádico-anal é caracterizada por um modo de relação de objeto que 

Freud denomina “ativo” e “passivo”, sendo a polaridade atividade/passividade que passa a dominar as 

relações tanto intrapsíquicas quanto intersubjetivas. 

Esse aspecto indica que essa batalha travada entre ego e o superego, essa cena violenta de julga-

mento e condenação, seria orientada por uma fantasia, por um roteiro inconsciente. Logo, esse roteiro 

está submetido à lógica sádico-anal, submetido, portanto, à dialética atividade/passividade. Essa cena 

psíquica, cena sadomasoquista, leva-nos a pensar que a fantasia subjacente a ela, o roteiro inconsciente 

que a determina, também o seja. 

Buscando enriquecer nossa investigação deste ponto, abordaremos alguns aspectos indicados por 

Freud no texto “Uma criança é espancada” (FREUD, 1919). Neste texto, Freud (1919) analisa as fantasias 

de fustigação que alguns pacientes adultos contam em análise. Ele as compreende como sendo um traço 

primário de perversão, um traço passageiro uma vez que sobrevenha o recalque, uma formação reativa ou 

a sublimação. Freud busca compreender as fantasias perversas, que, segundo ele, não atuam apenas nas 

perversões, mas estão presentes em neuróticos, de forma inconsciente, desempenhando, inclusive, papel 

central na formação do sintoma neurótico. Porém, na neurose, devido à ação do recalque, elas não são 

atuadas como na perversão; o neurótico obtém sua satisfação por meio da fantasia. Assim, na neurose, 

essas fantasias não são atuadas, mas permanecem comandando a dinâmica psíquica. Como pontuamos, o 

recalque na neurose obsessiva é frágil; está sob ameaça constante de fracassar, o que indica que a reali-

zação da fantasia perversa recalcada é uma ameaça constante. 

 Freud destaca que esta construção fantasmática ocorre em três fases distintas, que variam de-

pendendo do sexo de seu autor. Nosso interesse dirige-se especialmente para a fantasia que caracteriza 

a segunda fase para a menina e que, para o menino, caracteriza a fase inicial. Acreditamos que ela pode 

nos auxiliar em nossa tentativa de aprofundar a compreensão acerca da batalha que se estabelece entre o 

ego e o superego, acerca dessa cena intrapsíquica de violência. 

Na segunda fase, a criança que está sendo espancada é aquela que produz a fantasia. A pessoa 

que bate é o pai. Freud indica que a fantasia “estou sendo espancada pelo meu pai” é inconsciente; ela é 

uma construção da análise e, portanto, não é lembrada, não consegue tornar-se consciente. Ele conside-

ra essa segunda fase a mais importante e mais significativa para ambos os sexos. 

Freud acredita que seria o sentimento de culpa que guiaria a fantasia – “estou sendo espancado 

pelo meu pai” –, conferindo a esta seu caráter masoquista. O sentimento de culpa estaria relacionado ao 

amor incestuoso que a criança alimentou pelo pai. Além disso, Freud acrescenta que essa fantasia não 

é apenas expressão do sentimento de culpa, mas também da regressão a uma organização anterior do 

desenvolvimento libidinal, a organização sádico-anal. Ser amado, em função da regressão sádico-anal, 

transforma-se em ser espancado pelo pai. 

 A compreensão da fantasia de ser espancado pelo pai é, assim, enriquecida; ela não seria apenas 

fruto de uma punição pelo amor incestuoso, mas também o substituto regressivo dessa relação. Esta fan-

tasia conjuga o desejo incestuoso e sua proibição através da punição. Esse é um aspecto central na dinâ-

mica obsessiva: o conflito edipiano não foi resolvido e o obsessivo permanece siderado ao conflito entre o 

desejo e sua proibição, a qual se expressa através da punição.  A fantasia inconsciente que serve de roteiro 

para a cena intrapsíquica violenta entre o ego e o superego  seria a fantasia de ser espancado pelo pai.  

A fantasia em torno da qual se organiza a dinâmica obsessiva é uma fantasia de espancamento, 

que põe em evidência, de forma deslocada, o conflito edipiano, mas que também evidencia, de forma 

não menos importante, a dimensão violenta e perversa do pulsional. O recalque impede que a perversão 

impere na neurose obsessiva, mas ela permanece como fantasia nuclear em torno da qual a dinâmica 

obsessiva é construída. O que resta no inconsciente parece ser uma inclinação à perversão, que precisa 

ser incansável e incessantemente combatida. Em outros termos, o obsessivo permanece aprisionado ao 

conflito entre lei e transgressão. Como aponta Ménéchal (2003), o obsessivo constrói uma problemática 

singular que o mantém no campo da neurose, mas mantendo uma ligação particular com o conflito edipia-

no, situada no limiar da perversão. 

 A fantasia de fustigação vem dar certa ordenação a essa dimensão destrutiva, enquanto roteiro 

que a organiza. Este parece ser um roteiro edipiano no qual se condensam a lei e sua transgressão, ou 

seja, um roteiro edipiano marcado por uma dimensão perversa. Dorey (2003) sublinha igualmente a im-

portância da fantasia de fustigação para a compreensão da neurose obsessiva. Ele considera tal fantasia 

como um ponto de contato entre neurose obsessiva e perversão, sugerindo, assim, a presença de uma 

dimensão perversa na primeira. 

Acreditamos ser possível indicar o sentimento de culpa na neurose obsessiva como uma respos-

ta que visa à manutenção da lei, como uma resposta a ameaça de transgressão provocada pelo ataque 

pulsional. Pensamos que o sentimento de culpa evidencia a singularidade da relação que o obsessivo 

estabelece com seu desejo. 
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1. INTRODUÇÃO

Este artigo pretende discutir a relação entre a angústia e o corpo, este como sua fonte e alvo, a 

partir da figura do corpo na literatura americana qualificada como “Southern grotesque”, tendo em vistas 

a angústia como resposta ao sexual recalcado em constante processo de reemergência.

 Este estilo literário foi assim nomeado por características em comum encontradas em autores do sudoes-

te norte americano nas décadas de 1930/40. Entre seus representantes encontram-se William Faulkner, 

Eudora Welty, Truman Capote, Flannery O ‘Connor e Carson McCullers. É sobre a concepção do estilo desta 

última autora que tomaremos como base para articular a presença da angústia e do corpo como sua fonte 

e alvo, como se apresentam na obra literária.

 Além disso, é preciso esclarecer que a angústia aqui será tratada conforme a segunda teorização 

freudiana da mesma, como exposta em Inibição, sintoma e ansiedade (1926/1996). A primeira concepção 

da angústia em Freud foi concebida logo nos primórdios da psicanálise, sendo esta a energia libidinal 

não escoada, armazenada, especialmente em sua ligação com o recalcamento da sexualidade, tal como 

Freud observara em seus trabalhos sobre a histeria. Esta energia presa criaria um excesso libidinal, que 

pelo próprio mecanismo da defesa, o recalque, se apresentaria cindida do componente representacional, 

manifestando-se como afeto, apenas. A angústia nesse caso seria um produto do recalcamento, sua con-

sequência (apud Ramos, 2003).

 A partir de 1926, Freud passa a conceber a angústia como um sinal interno que viria a alertar so-

bre um perigo eminente. Desta forma, esta seria anterior ao recalcamento, até mais, seria o próprio alvo 

do mesmo, estando aqui do lado do recalcante. Em Inibição, sintoma e ansiedade (1926/1996), o autor vê 

a gênese deste processo na relação mãe/criança, onde a angústia viria a assinalar o perigo de separação 

da mãe, vista como objeto primordial de proteção e sobrevivência, em outras palavras, não só uma situa-

ção real como muito comum (apud Ramos, 2003).

 Entretanto, Laplanche (1992) adverte  que Freud nunca elucidara completamente a diferenciação 

de angústia de real da angústia de pulsão. A angústia de real seria aquela que assinala um perigo real, 

externo e ligado à adaptação. Porém, é fácil observar nas crianças pequenas sua ignorância acerca do 

perigo, é somente através da intervenção do outro que a criança aprende que facas cortam, fogo queima 

e cair no chão, dependendo da altura, pode ser fatal. Assim, a angústia de pulsão se mostra mais efetiva 

no início da vida, este ataque interno, do qual não se pode fugir, ataque que é “ele próprio angústia” 

(LAPLANCHE, 1992, p. 105). Adiantando, o que com Laplanche iremos demonstrar adiante, este ataque 

pulsional nada mais é do que o sexual, a excitação sexual que surge como um corpo estranho na criança, 

advindo dos cuidados parentais. Entretanto, antes veremos a noção de corpo na literatura grotesca norte 

americana.
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2. ARGUMENTAÇÃO TEÓRICA

2.1 Um corpo grotesco

 A literatura americana conhecida como “Southern gothic” ou “Southern grotesque” possui en-

tre suas características marcantes os personagens considerados bizarros, marginalizados pela sociedade, 

sufocados por um ambiente áspero e moroso pelo calor, cujos temas em geral giram em torno da miscige-

nação, o desvio sexual e a violência. Vários críticos concordam em dizer que este estilo alia uma visão da 

modernidade na qual o homem é um ser alienado existencialmente e angustiado ( WHITE, 2009). 

 Entretanto, em 1941, McCullers fazia o seguinte comentário acerca do ‘gótico sulista’: 

No Sul, durante os últimos quinze anos, surgiu um gênero de escrita que é ho-

mogêneo o bastante para ter levado os críticos a rotularem-no de “Escola Gó-

tica”. Esse rótulo, no entanto, é infeliz. O efeito de um conto gótico deve ser 

similar àquele de uma história de Faulkner na evocação do horror, beleza e am-

bivalência emocional- mas esse efeito desenvolve-se a partir de fontes opostas; 

no primeiro, os meios usados são românticos ou sobrenaturais, no último, um 

realismo peculiar e intenso. A moderna literatura sulista deve mais à literatura 

russa, parece mais a progênie dos realistas russos (MCCULLERS, 2010, p. 294).

 McCullers continua afirmando que tal similaridade entre literatura sulista e russa se deve a um 

fator comum ao contexto externo dos dois ambientes: o pouco valor dado a vida humana. A mesma crítica 

em relação a Dostoiévski de crueldade foi transposta para autores sulistas, dos quais McCullers argumen-

ta ser uma distorção, já que a crueldade em si pode ser encontrada desde as tragédias gregas até o Antigo 

Testamento. A particularidade, então, dos dois estilos seria a forma com que tal crueldade era apresenta-

da: “A técnica é basicamente esta: uma corajosa e visível justaposição do trágico com o cômico, o imenso 

com o trivial, o sagrado com o obsceno, toda alma humana com detalhamento materialista” (MCCULLERS, 

2010, p. 295). 

 Para White (2009), a opinião de McCullers é válida no sentido de conferir uma qualificação mais 

apropriada ao estilo literário sulista do qual tratamos, que ao invés de gótico estaria mais próximo ao 

estilo grotesco. Para a autora o termo gótico invoca características do sobrenatural, dos quais a literatura 

sulista não trata, sendo que este termo de alguma forma contamina a visão crítica dessas obras. Assim, 

o termo grotesco viria a oferecer maiores possibilidades de leitura e representação, ou de certa forma, 

de traduções críticas que teriam uma visão mais ampla e verdadeira das mensagens viabilizadas nesses 

livros.

 Dessas mensagens, White (2009) nota uma proposta de transformação de categorias identitárias 

classicamente fechadas e completas em si mesmas, dando ao estilo ‘grotesco sulista’ seu caráter verda-

deiramente inovador e transgressor. Para tanto, White (2009) se apropria do conceito de grotesco de 

Bakhtin e sua característica fundamental: o corpo bicorporal. Segundo White, Bakhtin vê na construção 

do grotesco uma ênfase na realidade corporal, um corpo contorcido, corpo que é de excessos e exageros.

 No capítulo quinto de seu “A cultura popular na idade média e no renascimento: o contexto de 

François Rabelais” (BAKHTIN, 1987) o autor faz uma análise do grotesco em justaposição ao estilos lite-

rários cômicos da Idade Média, o bufão, no qual o riso é direto, ingênuo e sem malícia, e o burlesco, onde 

há um certo rebaixamento das coisas sagradas e possui malícia, mas o riso é indireto. O grotesco seria o 

extremo da arte cômica por seu exagero, sua profusão de imagens excessivas, exagero que se aproxima 

da monstruosidade. Nessas imagens grotescas encontra-se uma concepção especial do conjunto corporal 

e dos seus limites, fornecenco uma imagem de corpor bicorporal, interno e externo. Bakhtin ilustra essa 

concepção com uma série de exemplos retirados do “Pantagruel” de Rabelais: as referências às mijadas, 

ao sexo, aos orgãos destacados do corpo.

 Assim, a literatura renascentista, inspirada na arte clássica, projeta imagens de corpos acabados, 

rigorosamente delimitados, fechados e individuais, ou em outros termos, uma imagem de ‘bom tom’. Já 

o grotesco oferece as partes destacáveis do corpo, as partes inacabadas e de sua imagem propriamente 

interna, o corpo grotesco, assim, se aproxima do corpo na psicanálise. Na imagem do corpo individual da 

arte renascentista, a vida sexual, o comer, o beber, as necessidades naturais são transpostas e reservadas 

completamente no âmbito da vida privada, vida esta que viria a ser descortinada apenas em lugares apro-

priados: no consultório médico, no confessionário do padre e na sessão analítica. 

 Retomando White (2009), a autora afirma, com base em Bakhtin, que a característica do grotesco 

seria um tipo de personagem, definido pela deformidade física e mental. Na literatura sulista a autora 

cita o mudo de Faulkner em “O som e a fúria”, o corcunda primo Lymon de McCullers, em “A balada do café 

triste”, a perneta Hulga Hopewell de O’Connor em “Boa gente do campo” e o travesti de Capote em “Other 

voices, other rooms”.  White  afirma, assim, que a literatura sulista enquanto concebida como grotesca é 

transgressiva pois permite desafiar a normatividade das formas, pertuba pois ama o abjeto em constante 

estado de vir a ser, e afirma: “The canivalesque grotesque is a strategy of resistance”   (WHITE, 2009, p. 

59).

 Na sequência, iremos entrar na concepção psicanalítica de Laplanche para verificar como este 

corpo de excessos, esta deformação física e mental se introduz no humano através do contato com o outro 

e com a sexualidade, sendo esta sim o sinal de perigo que aciona a angústia e molda a formação de um ego 

corporal, questionando os próprios limites do que é interno e externo.

2.2 O sexual no corpo, um grotesco inseparável

 A teoria laplancheana gira em torno do enigma, enigma do sexual inconsciente que parasita o 

humano e se manifesta pelas distorções típicas dos processos primários, deslocamento e condensação, e 

pela solução de compromisso tópico que se dá entre as censuras pré consciente e conscientes. O incons-

ciente em si não comunica nada, mas a pulsão que o habita é transbordada para as vias pré conscientes e 

conscientes, que organizam e moldam estes conteúdos caóticos, que são a sexualidade perversa polimór-
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fica, como observada nas crianças ainda pequenas.

 Desta forma, Laplanche (1985) irá resgatar o papel essencial do ego nesta perspectiva, não só 

como instância psíquica mas também como um ego, que ao menos a princípio, é corporal. O ego não exis-

te desde sempre no psiquismo humano, a princípio coincide com a superfície do indivíduo, mais especifi-

camente, com a periferia que o delimita. Neste ponto, podemos notar a própria formação do ego-corpo 

por meio dos toques higienizadores e embaladores que a mãe dirige à criança, que como visto, imprimem 

marcas que ultrapassam a simples manipulação corporal. Laplanche (1992) irá pontuar que o ego não 

deve ser concebido como um período único, separado do resto e fechado sobre si mesmo, é um processo 

que aponta para a individualidade do ser humano e pode ocorrer de formas variadas em cada um. O ego 

como instância propriamente dita irá tomar forma no segundo momento do recalcamento originário, 

momento onde já se faz presente uma defesa em relação à excitação sexual excessiva, excesso pulsional 

que será traduzido e que se pode observar nas teorias sexuais infantis em relação ao nascimento e à posse 

de diferentes orgãos genitais. 

 Para Laplanche (1985) a sexualidade parasitária do psiquismo adulto se transmite à criança por 

implantação, por este contato que toca o corpo por fora e, logo depois,  transcende para dentro, numa 

junção do que é interno e externo, como os limites bicorporais do corpo no grotesco. Desse enigma que 

surge a partir do sexual implantado, o sujeito entra no constante processo de tentar traduzí-lo, processo 

sempre falho por sua impossibilidade de integralização dos dejetos significantes que formam e povoam o 

inconsciente (LAPLANCHE, 1999).

 Assim, vemos que na literatura ‘grotesca’norte americana, como em todo processo artístico, en-

contramos essa atividade tradutora, sendo que, nesse estilo literário pode-se averiguar a angústia como 

emergência de uma resposta ao sexual parasitário, que age como um outro interno estrangeiro, estranhe-

za que se configura nos personagens bizarros e mal acabados2 que habitam as histórias desses autores.

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS

 Apesar das breves apresentações acima feitas sobre o estilo literário ‘grotesco sulista’ norte ame-

ricano e sobre a Teoria da sedução generalizada de Laplanche, esperamos ter conseguido apontar para as 

possíveis relações entre o ego corporal, assim como o ego como instância organizadora do psiquismo e o 

corpo no grotesco.

 Partindo da concepção de angústia de pulsão, conforme resgatada por Laplanche (1988/1992), 

podemos perceber que o ego corporal, neste estado ainda inicial do humano, se vê tomado pelos signi-

ficantes enigmáticos veiculados pelo adulto cuidador e são vividos como um excesso libidinal incômodo. 

Este excesso dispara o sinal de perigo que se manifesta como angústia, sendo este afeto a mola recalcante 

do próprio sexual/pulsional em nascimento. Esta angústia teria assim seu surgimento no corpo egóico e 

seu descarregamento no próprio. Do corpo egóico também pode-se pensar na sua condição de deformado 

pela sexualidade do outro, no movimento de corpo contorcido, conforme assinalado por Bakhtin (1987) 

em relação ao corpo no grotesco.

 Acerca da angústia na literatura ‘grotesca sulista’ vemos, com base nos apontamentos críticos 

sobre a mesma conforme menciondos por White (2009), que esta se mostra como uma das características 

marcantes, mas que também aparece francamente vinculada ao corpo deformado, física ou mentalmente, 

ampliando a noção da angústia como um sinal deste sexual parasitário que irá, muito precocemente, 

se alojar no corpo e formar o psiquismo humano, dando aqui suas relações com o ego corporal, em seu 

estado inicial e, em momento posterior, no ego como instância psíquica, responsável pela censura recal-

cadora, que Laplanche irá denominar como uma tradução que inevitavelmente fracassa.

 A este fracasso, retomemos o caso da Carson McCullers, que sofreu várias mazelas corporais des-

de a infância, entre estas, a febre reumática que deixaria suas marcas que se manifestaram como uma 

série de derrames em 1947, deixando-a com parte do corpo paralizado, até o derrame fatal que daria fim a 

sua vida, vinte anos depois (WHITE, 2009). A este algo que não se pode fugir, o sexual pulsional, une-se a 

doença, dando à autora fontes inesgotáveis de tradução e retradução deste enigma, que no caso poderí-

amos traduzir  como um ‘por que comigo?’, impulsionando sua atividade autoteorizante, que se extendeu 

por toda sua vida. A esta vicissitude soma-se a identificação óbvia que a autora possuia com pessoas e 

personagens bizarros, deformados, desviantes e marginalizados, expondo em seus romances e contos 

recortes das vidas dos mesmos. 

 Além disso, podemos perceber que a mesma transgressão que a psicanálise gerou ao defender a 

existência das moções sexuais no psiquismo humano, constitui uma forma de resistência em defesa do 

que é humano, assim como a literatura grotesca, conforme as visões de Bakhtin (1987) e White (2009), 

desempenhando um papel social e cultural em defesa da universalidade do humano. Em contraponto às 

imagens do corpo na arte clássica, do corpo belo, bem acabado e educado, o grotesco põe em evidên-

cia este corpo que é inacabado, que defeca, que se excita e transborda em fluidos, corpo muitas vezes 

desagradável e que reativa as marcas de quem lê, gerando no leitor a angústia de seu perigoso sexual 

camuflado. 

 Para finalizar, concedamos algumas palavras a McCullers e sua visão transgressora e ao mesmo 

tempo afirmativa da particularidade universal da existência humana:

Se somente as convenções tradicionais forem usadas, a arte morrerá, e a ex-

pansão de uma forma de arte está sujeita a parecer estranha e esquisita à pri-

meira vista. Qualquer coisa em desenvolvimento precisa passar por estágios es-

tranhos. O criador que é incompreendido por romper com as convenções pode 

dizer a si mesmo: ‘Pareço estranho para você, mas, seja como for, estou vivo’ 

(MCCULLERS, 2010, p. 308).
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NOTAS EXPLICATIVAS

1 O carnivalesco grotesco é uma tática de resistência” (WHITE, 2009).

2 Apenas para reafirmar nossa ideia, o termo ‘mal acabado’aqui é tomado como oposição aos personagens 

ditos de ‘bom tom’ conforme crítica de Bakhtin, e que podemos encontrar facilmente na literatura român-

tica, onde ‘mocinhos’ são representados como belos e moralmente íntegros, deixando as falhas físicas e 

morais apenas para os vilões.

REFERÊNCIAS

BAKHTIN, M.  A cultura popular no renascimento e na idade média: o contexto de François Rabelais. São 
Paulo: Hucitec, 1987.

FREUD, S.  Inibições, sintomas e ansiedade. In: S. Freud, Obras psicológicas completas de Sigmund Freud . 
Rio de Janeiro: Imago, 1996 (original publicado em 1926), V. XX.
______. Três ensaios sobre a teoria da sexualidade, In S. Freud, Obras psicológicas completas de Sigmund 
Freud. Rio de Janeiro: Imago, 1996 (original publicado em 1905), V. VII.

LAPLANCHE, J.  Court traité de l’inconscient. In J. Laplanche, Entre séduction e inspiration: l’homme (pp. 
67-114). Paris: Quadrige, 1999.
______.  Novos fundamentos para a psicanálise. São Paulo: Martins Fontes, 1992.
______.  Vida e morte em psicanálise. Porto Alegre: Artes Médicas, 1985.

MCCULLERS, C.  A visão compartilhada. In C. McCullers, O coração hipotecado (pp. 305-309). São Paulo: 
Novo Século, 2010.
______. Os realistas russos e a literatura sulista. In C. McCullers, O coração hipotecado (pp. 294-301). São 
Paulo: Novo Século, 2010.

RAMOS, G. A. Angústia e sociedade na obra de Sigmund Freud. Campinas: Editora da Unicamp, 2003.

WHITE, S. G.  Revisiting the Southern grotesque: Mikhail Bakhtin and the case of Carson McCullers. In H. 
Bloom, Bloom’s modern critical views: Carson McCullers (pp. 57-72). New York: Bloom’s literary criticism, 

2009.

* MESTRANDA EM PSICOLOGIA, UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ
** DOUTORA EM PSICOLOGIA CLÍNICA- PUC SP UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ

9998



DA CULPABILIDADE À 
RESPONSABILIDADE: 
UMA INTERLOCUÇÃO 
ENTRE O DIREITO E A 
PSICANÁLISE
Autora: MARIA ELISA F. G. CAMPOS*

Apresentadora: Maria Elisa F. G. Campos

Contato:  elisafgcampos@yahoo.com.br

Instituição: Universidade Federal de Minas Gerais/MG

Palavras-chave: Culpabilidade. Responsabilidade. Psicose. 

Recebido em: 03/04/2011

Analisado em: 19/04/2011

Sumário

1. INTRODUÇÃO. 2. SOBRE A NOÇÃO DE CULPABILIDADE 3. SOBRE 

A RESPONSABILIZAÇÃO DOS CONSIDERADOS INIMPUTÁVEIS. 

4. CULPABILIDADE E CULPA DO PONTO DE VISTA DA PSICANÁLISE. 

5. A NOÇÃO DE RESPONSABILIDADE NA PSICANÁLISE: RESPOSTA 

DO SUJEITO 6. DO ASSENTIMENTO SUBJETIVO AO CONSENTIMENTO À 

APLICAÇÃO DA LEI. 7.  CONCLUSÃO. NOTAS EXPLICATIVAS. REFERÊNCIAS.

1. INTRODUÇÃO

Neste trabalho procuraremos discutir as interfaces entre o Direito e a Psicanálise em relação às 

noções de culpabilidade - importante instituto jurídico de aplicação da lei penal, e a responsabilidade, 

termo que lhe é correlato, quando se pensa no advento da noção de culpa, a partir de Freud. Para tanto, 

faremos um breve percurso por essa noção no Direito para, em seguida, podermos contextualizar suas 

implicações, do ponto de vista da Psicanálise2.   

2. SOBRE A NOÇÃO DE CULPABILIDADE  

Conforme Senra (2004), a culpabilidade é uma situação interior, fase subjetiva do crime da qual 

advém o resultado previsível de dano ou de perigo. O Direito Penal tem um princípio da culpabilidade que 

atesta, em sua configuração mais elementar, que “não há crime sem culpabilidade” (BITENCOURT, 2003, 

p.13). Já Muñoz Conde alega que a culpabilidade

não é uma qualidade da ação, mas uma característica que se lhe atribui, para 

poder ser imputada a alguém como seu autor e fazê-lo responder por ela. As-

sim, em última instância, será a correlação de forças sociais existentes em 

um determinado momento que irá determinar os limites do culpável e do não 

culpável, da liberdade e da não liberdade (MUÑOZ CONDE, apud BITENCOURT, 

2003, p. 13).
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A culpabilidade como fundamento do direito penal refere-se ao fato de ser possível ou não a apli-

cação de uma pena a um autor de um fato típico e antijurídico, que é proibido pela lei penal. Ela é utilizada 

também como elemento de determinação ou medição da pena, funcionando aí não como fundamento, 

mas como limite, impedindo que essa seja imposta além ou aquém da medida. É preciso, ainda, para se 

estabelecer a culpabilidade, que o sujeito tenha agido com dolo ou culpa. 

Por esse princípio, conclui-se que não há pena sem culpabilidade. Dessa conclusão decorrem 

três consequencias materiais para o Direito: não há responsabilidade objetiva pelo simples resultado, a 

responsabilidade penal é pelo fato e não pelo autor e a culpabilidade é a medida da pena. Von Liszt afirma 

que “pelo aperfeiçoamento da teoria da culpabilidade mede-se o progresso do Direito Penal” de uma na-

ção (Von LISZT, apud BITENCOURT, 2003, p.13). 

A noção de culpabilidade sofreu várias modificações na história da teoria do direito3, sendo que 

há várias correntes de pensamento que orientaram os juristas ao longo dos tempos. Assim, podemos citar 

pelo menos três dessas correntes: Teoria Psicológica da Culpabilidade, Teoria Psicológico-Normativa da 

Culpabilidade e a Teoria Normativa Pura da Culpabilidade. A primeira delas, A Teoria Psicológica da Cul-

pabilidade surgiu na Alemanha, em meados do século XIX, fruto do positivismo e se baseia na estrutura 

causalista da ação, que compreende o crime num conceito bipartido, composto por elementos objetivos e 

subjetivos. Nessa teoria, a culpabilidade é definida como relação psíquica entre o autor e o fato.

Na Teoria Psicológico-Normativa da Culpabilidade percebe-se um afastamento do positivismo e 

um retorno para o âmbito penal de um método próprio das ciências humanas. De mera relação psicoló-

gica entre o agente e o fato, a culpabilidade passou, pela primeira vez, a ser concebida como reprovação 

pelo ato praticado. A culpabilidade para essa concepção é algo que se encontra fora do agente, perde 

sua natureza meramente psicológica e adquire uma dimensão valorativa. O agente não mais carrega a 

culpabilidade em seu psiquismo, pois a normalidade das circunstâncias em que atua passa a elemento da 

culpabilidade. Existe, agora, um juízo de valor que recai sobre a “reprobabilidade” da conduta realizada.

A Teoria Normativa Pura da Culpabilidade surge na primeira metade do século XX, durante o na-

cional-socialismo, quando alguns autores argumentam não ser possível aferir a culpabilidade sem re-

correr às disposições internas dos envolvidos no fato. Defendia-se um direito penal da mera intenção. 

Não era preciso praticar uma conduta para ser punido, o modo de ser ou de pensar era suficiente para 

justificar o juízo de reprovação. Permitia-se punir por dolo aquele que, por ausência de consciência da 

ilicitude, não agiu dolosamente. Eliminam o princípio da legalidade e adotam o “são sentimento do povo” 

como princípio diretor. A culpabilidade entendida como juízo de censura emitido pelo juiz (líder supremo, 

condutor do povo, Führer) recaía sobre o autor por contestar ou não concordar com o espírito do povo. 

Transformava-se automaticamente em crime tudo o que o Führer entendesse atentatório ao “são senti-

mento do povo”. Com essa noção, percebe-se a importância e o risco que se coloca diante de movimentos 

político-ideológicos que levam ao aparecimento de correntes de pensamento que favoreçam a modifica-

ção de leis em favor de outros interesses. 

Além dessas correntes principais, ainda citamos aquela que se fundamenta na Teoria Social da 

Ação. Esta se fundamenta em um conceito social da ação e compreende a culpabilidade como expres-

são da responsabilidade social do autor do fato, buscando ser uma via intermediária entre causalismo e 

finalismo. Critica o conceito de ação na teoria finalista que, por ser determinado com base na vontade 

individual, podendo se esquecer do desvalor do resultado. Nessa corrente, defende-se que a conduta pe-

nalizada pelo Direito Penal se restringe àquela voluntária e de relevância social. De acordo com Fernando 

Galvão, nesta teoria, a culpabilidade é vislumbrada como reprobabilidade de base normativa, porém com 

espaço para uma análise mais aprimorada do ambiente social como forma de aferir os efeitos danosos 

causados pela prática do crime (GALVÃO apud SCARPELLI, 1999, p. 66).

Observa-se uma ampla discussão sobre a questão da teoria da Culpabilidade no âmbito jurídico e 

os movimentos das correntes aliam-se a momentos históricos em relação à aplicação da lei. Entretanto, 

corre-se o risco de retornarmos à concepção puramente psicológica da Culpabilidade, onde não se julga o 

fato em si, nem tampouco sua ilicitude, mas apenas o potencial de perigo que o indivíduo pode oferecer, 

o seu modo de ser, que se estabelece de acordo com princípios de classificação que enquadram a partir de 

tipos de crimes e/ou estereótipos de personalidade. Ressalte-se hoje a influência da psiquiatria e da mí-

dia quanto à reprodução da noção de indivíduo perigoso, já alertada e discutida por Michel Foucault, em 

casos classificados como Serial Killers, psicopatas, maníacos, etc. O apelo pela Defesa Social traz o retorno 

insistente de julgamentos fundados em visões segregacionistas da sociedade, afastando-se do convívio, 

todos aqueles considerados como “potencialmente perigosos”. 

3. SOBRE A RESPONSABILIZAÇÃO DOS CONSIDERADOS INIMPUTÁVEIS

Se a noção de culpabilidade abarca a noção de responsabilidade, como tratar da questão da res-

ponsabilização em relação aos considerados inimputáveis? Como lidar com a responsabilização do sujeito, 

se a ele é dito que foi absolvido, que não é responsável pelo crime que cometeu? 

Certamente, a questão da desresponsabilização do portador de sofrimento mental embaraça os 

Códigos Penais de diversos países. Na França, o artigo 64 do Código Penal de 1810 estipulava que não há 

crime nem delito quando o imputado atua em estado de demência no momento da ação.  Em 1992, esse 

artigo é revisto e substituído pelo artigo 122.1, que determina que “não é penalmente responsável a pes-

soa que estivera afetada, no momento dos fatos, de um transtorno psíquico ou neuropsíquico que tivesse 

anulado seu discernimento ou o controle dos seus atos” (TENDLARZ, 2008, p. 57). A mudança ocorrida no 

Código francês se deve à tentativa de responsabilizar o louco infrator através de tratamentos diversos, 

inclusive pela Psicanálise, buscando a possibilidade de apreensão da gravidade do seu ato.  Dessa forma, 

ainda que o psicótico que comete um crime não seja responsabilizado penalmente, seu ato não é anulado, 

como o era na época da vigência do citado artigo 64.

Tendlarz (2008) relata que, na Argentina, o Código Penal determina que os atos cometidos por 

sujeitos considerados loucos não são puníveis, destacando que há toda a diferença entre considerar que 

não há crime ou assinalar que os agentes não são penalmente responsáveis. Trata-se de variações de 

semântica na escrita da lei que permitem abrir possibilidades de outras abordagens para esses casos, 

possibilidades diferentes daquelas que apenas os recolhia em Manicômio Judicial e que não ofereciam ao 
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sujeito a possibilidade de dar um tratamento simbólico ao ato e aos efeitos dele em sua vida.

A autora ainda nos remete a Lacan em “A Ciência e a Verdade” (1966), elaboração em que este au-

tor afirma que “de nossa posição de sujeitos somos sempre responsáveis” (LACAN, apud TENDLARZ, 2008, 

p. 58). Por conseguinte, não se poderia justificar seu ato como faz a figura hegeliana da “bela alma”, que 

se queixa das desordens do mundo sem avaliar de que modo participa delas. Lacan nos adverte de que a 

posição da Psicanálise deve levar o sujeito a se implicar em seu ato. Assim, Tendlarz argumenta:

Ser declarado responsável por um ato permite ao sujeito conservar sua huma-

nidade, na medida em que se procura produzir sua implicação no citado ato e 

assim poder tomar uma posição frente a ele. De todas as formas, a psicanálise 

não se relaciona ao humano, nem é uma “ciência do homem”, a não ser um 

saber conjectural cujo interesse se centra no sujeito e em sua relação com seus 

objetos. Definitivamente, a responsabilidade, para a psicanálise, reside na res-

posta do inconsciente. (TENDLARZ, 2008, p. 58, tradução e grifo nossos). 

4. CULPABILIDADE E CULPA DO PONTO DE VISTA DA PSICANÁLISE

Sabemos como nos adverte Laplanche (1999) em “Responsabilidade e resposta”, que a noção de 

responsabilidade foi pouco abordada na obra de Freud. Esse autor cita o artigo “Algumas notas adicionais 

sobre a interpretação de sonhos como um todo” (FREUD, 1923[1922]), trabalho em que Freud trata da 

nossa responsabilidade moral pelo conteúdo proibido e censurável de nossa atividade onírica, quando 

podemos assumir atitudes até mesmo criminosas, porém censuradas em nosso período de vigília (Idem, 

p. 163-167). Laplanche nos adverte que esse psicanalista tratou mais amplamente da questão da culpabi-

lidade e é por essa vertente que pretendemos introduzir nossa discussão.

Freud, ao longo de toda sua obra, sempre tratou a noção da constituição psíquica atrelada ao 

Édipo e, portanto, à culpa. Com ele, podemos afirmar que todos já nascemos culpados. Para justificar tal 

assertiva, remetemo-nos ao livro primordial nessa teoria: Totem e Tabu (FREUD, 1913). Aí verificamos que 

há uma dívida a ser paga desde nosso nascimento e essa é nossa herança em relação ao pai. Para chegar 

a construir a noção de supereu (FREUD, 1923), que advém do conceito de culpa, e o aprimora, foi preci-

so passar por várias elaborações anteriores, que começaram a surgir em sua obra desde as publicações 

pré-psicanalíticas como, por exemplo, em suas correspondências como as Cartas 52, 71 e 79. Na carta 

71(1897) este autor aborda Hamlet de Shakespeare pelo ponto de vista do sentimento de culpa, afirman-

do que este o impede de vingar a morte do pai. Na Carta 79 (Idem) a censura será nomeada como tal, 

quando ele aborda o aparecimento, nos sonhos, de uma defesa patológica. Em A Interpretação dos Sonhos 

(FREUD, 1900), Freud fala em censura e autopunição como duas faces da mesma moeda e refere-se a uma 

instância crítica que dirige a consciência. Ressaltamos também a importância da clínica da neurose ob-

sessiva, que oferece a Freud um verdadeiro banquete de evidências que remetem ao sentimento de culpa. 

Durante seu percurso até a segunda tópica, Freud passa por várias formas anteriores de nomea-

ção do que vai ser chamado de supereu, noção vai sendo construída atrelada à noção da culpa. Uma dessas 

nomenclaturas que é importante ressaltar é a noção de “agente psíquico especial”, que aparece no traba-

lho “Sobre o narcisismo: uma introdução” (FREUD, 1914). O “agente psíquico especial” teria a função de 

aumentar as exigências para com o eu, atendendo às exigências do campo do ideal. Nessa elaboração, ele 

cita os casos das neuroses de transferência e neurose obsessiva, para abordar o sentimento de culpa e já 

começa a elucidar como seria esse mecanismo nas psicoses, a partir da paranoia, onde o eu se sente vigia-

do e supervisionado e o “agente psíquico especial” se manifesta por vozes que se dirigem ao eu na terceira 

pessoa: “agora ele está pensando nisso de novo, agora ele está saindo” (FREUD, 1914, p.113). Nos casos 

de neurose citados, esse agente psíquico se manifesta de forma discreta, através de uma voz silenciosa, 

mas não menos eficaz, conforme aponta Freud. Daí até a elaboração da segunda tópica do aparelho psí-

quico, ele vai passando por outras faces da censura e do sentimento de culpa, sempre levando em conta a 

observação clínica. Em 1915, no artigo intitulado “O inconsciente” ele fala de uma censura rigorosa que 

aparece exercendo sua função no ponto de transição entre o consciente e o inconsciente. 

Para chegar à segunda tópica, sabe-se da importância do trabalho de 1920, Além do Princípio do 

Prazer. Porém, para chegar a construir o que se trata nesta obra, Freud já havia passado por formulações 

importantes para chegar ao supereu em artigos metapsicológicos anteriores como: “Formulações sobre 

os dois princípios do funcionamento mental” (1911), “Sobre o narcisismo:uma introdução”(1914) e ain-

da, “Os instintos e suas vicissitudes”(1915). Mas, só em 1920 é que ele pode retomar a noção do funcio-

namento mental como regido pelos dois princípios: do prazer e da realidade, sendo que este trabalho 

aponta para várias indagações freudianas. É no final desse texto que ele formaliza a teoria dualista das 

pulsões, localizando-as entre as pulsões libidinais ou de vida e as pulsões de natureza destrutiva, a pulsão 

de morte. O conceito de pulsão de morte e, principalmente, a ideia de que ela pode fazer parte do próprio 

princípio do prazer, leva-nos a encontrar um Freud mais maduro e descrente em relação à humanidade e 

à bondade humana. Com esse trabalho, o autor nos apresenta a verdadeira natureza da pulsão, que não 

cessa de buscar uma satisfação anteriormente experimentada, como afirma, utilizando-se das palavras 

do personagem de Goethe: “Pressiona sempre para frente, indomada” (GOETHE apud FREUD, 1920, p. 60).

Em 1923, Freud apresenta seu importante artigo “O ego e o ide”, onde faz uma topografia do 

aparelho psíquico dividido em três instâncias, para apresentar aquela que não aparece em seu título, o 

supereu. Ele mantém essa noção por toda sua obra como sendo o herdeiro do complexo de Édipo, portan-

to, ligado à inscrição da lei do pai. Essa noção está ligada à moralidade e à neurose, sendo que foi Lacan 

que a estendeu mais amplamente para a psicose. O supereu agiria então como uma censura, uma herança 

dos valores parentais e representaria, em Freud, a consciência moral que faria a função de fazer aparecer 

a culpa ou a responsabilidade frente ao cometimento de um ato ilícito. O supereu seria uma parte do eu 

que se divide e se volta contra ele mesmo, tendo função reguladora e adaptadora do sujeito, em Freud. 

Sabemos que esse autor não abriu mão da função do pai em sua obra, inclusive, tendo sido ressaltado por 

muitos autores como o sintoma freudiano. 

Avançando, para além, não só do princípio do prazer, mas também de Freud, Lacan nos apresenta 

um supereu mais exigente e voraz que pode, inclusive, levar o sujeito ao cometimento de crimes, com 
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sua vociferação: “Goza!” (LACAN, 1972/73). Observa-se essa evidência nos casos de psicose, onde essa 

instância não só não está atrelada, necessariamente, ao sentimento de culpa, como também não conta 

com a metáfora paterna para mediar os desmandos desse supereu cruel e voraz. É a partir dessa evidên-

cia clínica que passaremos a discutir a noção de responsabilidade, considerando que ela pode não estar 

vinculada à culpabilidade na psicose e, portanto, sem a possibilidade de se imputar a esses sujeitos uma 

pena orientada pelo instituto da culpabilidade penal. 

5. A NOÇÃO DE RESPONSABILIDADE NA PSICANÁLISE: RESPOSTA DO SUJEITO

Verificamos, na clínica, seja ela da neurose ou da psicose, que o inconsciente está posto no ato 

criminoso. Retomando Freud, em relação à clínica da neurose, lembramos aqui o importante artigo “Cri-

minosos em consequência de um sentimento de culpa”(1916), quando ele nos esclarece sobre a possibili-

dade do cometimento de crimes a partir de um sentimento de culpa que o sujeito não sabe a que se refere 

e que pode ser apaziguado depois da punição. Nessa época, o autor nos adverte que, o fato de a culpa 

poder ser localizada em um ato pode trazer um alívio para a culpa dispersa do sujeito, que pode ser punido 

pela lei. Sabemos que há, por detrás de todo ato, um sujeito, independentemente de ele ser psicótico ou 

não. E é por isso que ele precisa se responsabilizar pelo seu ser de sujeito, mesmo que seja à sua maneira. 

Essa noção de ser inclui o seu agir e suas repercussões, do ponto de vista da Psicanálise. A justiça não 

trabalha com o discurso da Psicanálise. Trata-se de dois discursos diferentes, não cabendo a ela operar 

com o discurso do analista. Todavia, ela pode, a partir do discurso do técnico especialista, reconhecer 

no sujeito um psicótico e construir uma solução que seja particular àquele caso, saindo do universal da 

lei e utilizando as ficções jurídicas para dar um tratamento particular a esse sujeito em sua relação com 

a lei. A solução não está dada de prontidão e é preciso incluir o sujeito na cena do crime, devolvendo-lhe 

a palavra para que ele possa construir um sentido para o ato criminoso, sentido este que, muitas vezes é 

completamente inapreensível para ele.

A responsabilidade não precisa ser necessariamente atrelada à noção de culpa para a Psicanálise. 

É possível que um psicótico que não se reconhece no crime que cometeu não sinta qualquer culpa pelo 

ato. A Psicanálise privilegia a noção de responsabilidade, porque, existindo culpa ou não, a responsabi-

lidade deve ser lembrada ao sujeito, para que ele possa se manter no convívio com os outros. Para tanto, 

conta-se com o aparato das ficções da lei. Foucault (2006, p. 20) trata da noção de responsabilidade sem 

culpa ao se referir à transformação do Direito Civil francês no Século XIX. Na clínica da psicose, traba-

lhamos pela responsabilização do sujeito infrator, mesmo que ele não se sinta culpado por seu ato. Uma 

das formas de responsabilizá-lo é sua inclusão na cena do crime, o que permite oferecer a esse sujeito o 

recurso do simbólico, não apenas pelas ficções da lei, mas também pela oferta da palavra como recurso 

para dar um tratamento simbólico ao real da passagem ao ato criminosa.

Segundo Salum (2001), culpabilidade e sentimento de culpa são conceitos próximos para a Psica-

nálise, porém distintos. Michel Silvestre afirma que

O sentimento de culpa é um afeto e a culpabilidade é um fato da existência hu-

mana. Isto está de acordo com o pensamento freudiano, que considerava todo 

ser humano culpado. Cada homem terá que se conformar com sua culpabilidade 

e inseri-la na sua trajetória de vida (SILVESTRE, apud SALUM, 2001, p. 20).

Em uma importante produção acadêmica, encontramos subsídios para tratar a questão da res-

ponsabilidade na psicose, do ponto de vista da Psicanálise. Trata-se da dissertação de mestrado de Fer-

nando Casula Pereira: Responsabilidade na psicose: consentimento do sujeito às ficções jurídicas (2003). 

Concordamos com Pereira, quando defende que a responsabilidade na psicose possa se dar como dedução 

da emergência de um sujeito apto a consentir à construção de ficções jurídicas que permitam o reconheci-

mento do excedente pulsional expresso em seu ato. Como propõe Miller (1993/1996, p. 160), a psicose é 

questão de sujeito, e se ele não está na cena do crime, é preciso produzi-lo, apontando o caminho da cas-

tração pela vertente da lei. Encontramos aí a noção de responsabilidade atrelada àquela do assentimento 

subjetivo e, no caso da psicose, ao consentimento. Pereira nos lembra do adágio lacaniano: “o sujeito não 

é culpado, mas ele é responsável”, ou seja, passível de resposta. Conforme se vê na Psicanálise o próprio 

sujeito já é uma resposta. Essa evidência se faz ainda mais clara quando pensamos na possibilidade de 

operar, na clínica, com o psicótico que comete um crime - pela via da Psicanálise. 

Retornando a noção de assentimento subjetivo, Pereira nos diz que é ele quem opera a disjunção 

entre responsabilidade e culpa. Assentir com um castigo, uma penalidade, exige do sujeito um assenti-

mento subjetivo. Essa noção nos diz que há diferentes possibilidades de responder à punição da lei. Por 

meio do assentimento subjetivo, “haveria a legitimação da punição preconcebida numa pena ideal a ser 

aplicada e desta com uma resposta particular. Ele encerraria justamente o nó em que a normatividade 

social e a responsabilidade do sujeito se encontram” ( PEREIRA, 2003, p. 114). Assim, o assentimento 

pode ser atrelado à própria crença do sujeito na lei, segundo a qual ele deve se responsabilizar por seus 

atos perante a sociedade. Verificamos, assim que essa noção inclui a da lei do pai e não passa, necessa-

riamente, pela norma jurídica.  Em termos psicanalíticos é preciso crer no pai para assentir à lei e poder 

se responsabilizar. 

Em “Introdução Teórica às funções da psicanálise em criminologia” (LACAN, 1950, p. 139) há uma 

frase intrigante deste autor: “Se a psicanálise irrealiza o crime, ela não desumaniza o criminoso”. Esse “ 

irrealiza” não tem a dimensão de fazer com que o crime desapareça, muito menos remete à desresponsa-

bilização. Ao contrário disso, o que esse psicanalista nos diz é que a Psicanálise toma o criminoso em sua 

dimensão de sujeito, ou seja, ela o humaniza, e assim a dimensão da responsabilidade pode ser colocada.       

6. DO ASSENTIMENTO SUBJETIVO AO CONSENTIMENTO À APLICAÇÃO DA LEI

Se no assentimento é de uma crença que se trata, de um sim primordial (Behajung) do sujeito em 

relação à castração (Verdrangung), que também pode significar um não (Verwerfung), como podemos pensar 

em assentimento com relação à lei nos casos de psicose? Se a psicose já é o aparecimento do sujeito como 

um não relativo ao Nome do Pai e à castração, de que modo operar com a aplicação da lei nesses casos? 
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É, ainda, a partir do estudo de Pereira (2003) que podemos afirmar, não sem retomarmos as in-

dicações de Freud e de Lacan que, se não é possível dizer sim, ou seja, assentir com o prescrito na lei, ao 

sujeito psicótico restaria consentir com sua aplicação. Este sim, consentido mais tarde, poderia selar um 

acordo, um reconhecimento do Outro da lei, com um consequente reconhecimento da verdade sobre seu 

modo de gozo por parte do sujeito. De acordo com Pereira (Idem, p. 137-138), a responsabilidade na psi-

cose se funda na tentativa de construção de uma resposta à recusa primordial paterna (à lei do pai). Este 

reconhecimento posterior será correlacionado ao consentimento do sujeito às ficções jurídicas como uma 

forma de delimitar seu campo de realidade. 

Nos casos dessa clínica, observamos como a entrada da lei como suplementária em relação à 

lei do Pai, não inscrita a partir do Édipo, pode dar ao sujeito a possibilidade de se regular a partir do 

ordenamento jurídico, que parte de um universal, mas lhe traz uma operação de redução em seu modo 

de gozo. Muitas vezes, a aplicação da lei também pode produzir efeitos de moderação na vociferação do 

supereu desses sujeitos psicóticos que, com frequência, opera como um empuxo ao gozo, levando-os ao 

cometimento de crimes.  Observamos em muitos desses casos, como a presença física do Juiz como um 

Outro razoável, moderador, na aplicação da lei, pode trazer ao sujeito inclusive um apaziguamento em seu 

intenso sofrimento psíquico. Lembramos aqui de um caso em que o sujeito sentia-se controlado e vigiado 

por um suposto chip implantado pelos médicos em sua mão e que, após ouvir do juiz que fosse ao CERSAM 

(Centro de Referência em Saúde Mental) e tomasse a medicação, essa teria por efeito desligar o chip. Essas 

palavras advindas do Outro da lei, aplicadas aí por um sujeito advertido e orientado em relação ao caso e 

à psicose, produziram para o sujeito não só um apaziguamento de seus sintomas, como também o trata-

mento em nível ambulatorial, conforme previsto na aplicação de sua medida de segurança. 

7. CONCLUSÃO

A Psicanálise e o Direito convergem em relação à questão de compartilharem conceitos tão impor-

tantes quanto à culpabilidade e à responsabilidade. Apesar de se orientarem por princípios diversos, não 

deixam de ser parceiros quanto à aplicação da lei à questão da responsabilização. O princípio da culpabili-

dade tem relevante importância para a aplicação do direito penal e pode, inclusive, favorecer a dosimetria 

da pena. Se o Direito consente em buscar recursos em outros saberes, como o da Psicanálise, orientando-

-se pelas particularidades de cada caso, poder-se-á esperar por uma justa aplicação das normas? Será que 

a aplicação universal da lei pode ser mais justa se considerarmos que é preciso escutar as particularidades 

do caso? Se esta não tem efeitos iguais para todos, é no caso a caso que poderemos dosar a pena.

Se, diante da não constatação da culpa ou da possibilidade de culpabilizar o autor pudermos pen-

sar em termos de responsabilização, Direito e Psicanálise, poderão estabelecer uma parceria no tocante 

à aplicação da justa medida da lei. A não evidência de culpa não significa ausência da possibilidade de 

responsabilização. Se não encontramos o assentimento subjetivo à norma, poderemos tentar produzir o 

consentimento do sujeito frente à ficções jurídicas que lhe ajudem a dar um tratamento ao seu campo de 

realidade, devolvendo-lhe a possibilidade de restabelecer o laço social.

O que podemos afirmar é que, com o trabalho do psicanalista na instituição jurídica, o que não 

existe nos autos pode passar a existir no mundo, tomar realidade processual e assim, a culpabilidade 

aplicada como princípio não de Direito Penal do autor, mas aplicada ao fato ilícito em si, poderá fazer 

com que a aplicação da pena se adapte ao cometimento do fato. Sabemos da insistência da corrente de 

pensamento que advém do século XIX com a noção de indivíduo perigoso, com a Antropologia Cultural e 

a Criminologia, com asserções do tipo “criminoso nato” e definições afins, calcadas na personalidade do 

autor do crime. Porém, se pudermos acreditar na Justiça, que seja a calcada nos princípios norteadores da 

filosofia do Direito e nos Direitos Humanos, para não incorrermos em retornos históricos de segregação 

como os vividos nos tempos da Segunda Guerra Mundial. Se o princípio da culpabilidade retrocede dos 

avanços já alcançados, calcando-se na personalidade do autor, só poderemos inferir que os horizontes se 

tornarão negros e as políticas públicas só poderão ser aplicadas de maneira sombria.
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NOTAS EXPLICATIVAS

1 O presente artigo foi apresentado no III CONPDL – Congresso de Psicanálise, Direito e Literatura, em Belo 

Horizonte, na Faculdade Milton Campos, nos dias 05 e 06 de maio de 2011. 

2 Parte do que é tratado nesse artigo encontra-se mais bem discutido no primeiro e no segundo capítulos 

de minha dissertação de mestrado. CAMPOS. Maria Elisa F. G. 2009. Crimes do Supereu: da insensatez da 

lei às suas ficções. Dissertação de Mestrado apresentada ao Programa de Pós-Graduação em Psicologia da 

Universidade Federal de Minas Gerais. Área de concentração: Estudos Psicanalíticos.

3 Nos próximos parágrafos, faremos uma discussão pontual sobre a questão da teoria da culpabilidade e 

seus fundamentos, baseando-nos em uma recente pesquisa de mestrado relacionada ao tema: SCARPELLI, 

Rosângela Dell’Amore D. (2011). O direito Penal do Autor e o Princípio da Culpabilidade: garantia de res-

ponsabilização pelo fato. Dissertação de Mestrado do Programa de Pós-Graduação em Direito da Pontifícia 

Universidade Católica de Minas Gerais. 110 p. 
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1. INTRODUÇÃO

Em psicanálise, ao se falar sobre responsabilidade é inevitável pensar sobre as implicações desta 

diante do sujeito que nos interessa – o sujeito do inconsciente. E nada mais plausível do que recorrer aos 

sonhos para compreender este sujeito. Freud, em A interpretação dos sonhos questiona a responsabilidade 

que pode ser atribuída aos sonhos através do questionamento da moral em seus conteúdos. Recorre a 

autores variados e polemiza a questão de a consciência moral estar ou não presente nos sonhos. Alguns 

destes autores tendem a inocentar os sonhadores dos conteúdos imorais de seus sonhos, alegando que 

eles não podem se responsabilizar pelos mesmos, já que algo do sonho elimina a consciência moral. “Os 

que sustentam que a personalidade moral do homem deixa de funcionar nos sonhos deveriam, pelo rigor 

da lógica, perder todo interesse nos sonhos imorais. Poderiam rejeitar qualquer tentativa de responsabi-

lizar o sonhador por seus sonhos”. (FREUD, 1996: 103)

Mais adiante na elaboração de sua obra sobre os sonhos, Freud nos atenta para o fato de que os 

sonhos são a realização de um desejo. Esta máxima pode ser identificada por qualquer um que não resis-

ta em decifrar a linguagem dos sonhos através dos seus mecanismos de deslocamento e condensação. 

“O deslocamento do sonho e a condensação do sonho são os dois fatores dominantes a cuja atividade 

podemos, em essência, atribuir a forma assumida pelos sonhos”. (FREUD, 1996: 333) O que nos permite 

compreender que o relevante para a análise de um sonho não é o conteúdo manifesto do sonho, mas os 

pensamentos oníricos nele expressados. Portanto – ao definir uma nova lógica para a compreensão da 

linguagem particular dos sonhos – Freud nos convida a localizar nos sonhos uma produção do sujeito a fim 

de realizar um desejo. Esta não seria uma forma de implicação do sujeito em seus pensamentos oníricos? 

Não seria ele, portanto, responsável por seus sonhos?

Laplanche, em seu texto Responsabilité et Response, questiona de que forma podemos respon-

sabilizar o sujeito pelo seu inconsciente. Em se tratando de psicanálise, a implicação do sujeito em sua 

história é inevitável, todavia, Laplanche oferece uma nova forma de fazê-la. Freud muitas vezes a situa de 

forma centralizada ao sugerir que ela é fundamentalmente localizada em um sujeito quase que orgânico. 

Laplanche a dilui a partir de um raciocínio que considera a primazia do outro na formação do sujeito e de 

seu inconsciente. Ao supor que o inconsciente é formado pelos restos e fragmentos da mensagem enig-

mática dos adultos, considera que algo deste material realmente escape ao sujeito – por ser da ordem do 

indecifrável do outro. Através da teoria da sedução generalizada – que evidencia a dissimetria entre a 

mensagem dos adultos para as crianças – Laplanche sugere que não existe uma autonomia plena do sujei-

to em relação ao seu inconsciente. Ele, portanto, responde por ele, mas não se responsabiliza plenamente 

por seu inconsciente – uma vez que um ponto dele não é passível de tradução para o sujeito. 

Tendo como foco as questões dos sonhos – como representante do material inconsciente – bem 

como da responsabilidade do sujeito sob os mesmos, é que será discutida a mais recente produção cine-

matográfica do diretor Darren Aronofsky, o longa-metragem Black Swan - Cisne Negro.
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2. ARGUMENTAÇÃO TEÓRICA 

 Os créditos iniciais de Cisne Negro são apresentados através de letras brancas que surgem e res-

surgem na tela negra, acompanhados de uma faixa da trilha sonora especialmente criada pelo músico 

Clint Mansell – parceiro de Aronofsky também em outras produções. Mansell se inspira nas harmoniosas 

composições de Tchaikovsky para o balé dramático Lago dos Cisnes, mas inclui nelas trechos de uma me-

lodia intensa, agressiva e, às vezes, fragmentada diante de toda harmonia melódica do original – denun-

ciando o algo a mais que esta trama baseada no clássico do balé russo pretende retratar. Desta forma, 

Mansell é capaz de retratar em acordes quase que pedaços da alma da protagonista do longa. A faixa que 

acompanha os créditos iniciais se chama Nina’s Dream e muito se assemelha à original do compositor rus-

so, mas anuncia o particular da trama atual ao “arranhar” os acordes no momento em que o título surge 

na tela. Estas primeiras mensagens do diretor anunciam que algo de um intenso impasse irá percorrer a 

trama conflituosa dos cisnes negro e branco inspirado em Lago dos Cisnes.

 Em seqüencia à apresentação dos créditos iniciais – ainda sob a música Nina’s Dream – se desen-

rola a primeira cena do filme que se trata de um sonho da personagem principal – Nina (Natalie Portman), 

bailarina de uma companhia de balé de Nova York, desejante a ocupar o lugar da primeira bailarina Beth 

MacIntyre (Winona Ryder) – prestes a se aposentar. Nina está sozinha no palco negro onde o único feixe 

de luz incide apenas sobre ela, vestida de cisne branco e a repetir os passos da coreografia da obra origi-

nal. Vivenciava o prólogo do balé russo, onde o mago Rothbart lança seu feitiço e transforma Odette no 

cisne branco. A melodia assume um clima de suspense quando Rothbard se personifica e ensaia com Nina 

passos que causam a impressão de ela estar presa em seus movimentos – como uma espécie de sombra 

que não pode se descolar.  Nina acorda e aguarda na cama do seu quarto cheio de pelúcias rosa o convite 

da mãe para o desjejum, como de costume. A mãe (Barbara Hershey) aparece pela primeira vez no filme 

apenas no reflexo do espelho do qual Nina alonga seu corpo antes de mais uma jornada de trabalho. Como 

uma espécie de sombra ou reflexo da filha que realiza por ela o sucesso da carreira interrompida em função 

da gravidez de Nina. Não por acaso esta personagem não é detentora de um “nome próprio”, mas de um 

significante que a referencia: mãe. É sabido o cuidado a ser tomado para não realizar interpretações sel-

vagens diante de uma obra artística – Freud há muito nos atentou sobre isto. Mas os elementos cênicos, 

musicais, literários e teóricos do filme nos permitem pelo menos oferecer algumas interpretações sobre a 

trama. 

Talvez – de acordo com a linguagem dos sonhos oferecida por Freud – este sonho anuncia a trama 

central do filme: a relação simbiótica mãe e filha e os possíveis efeitos psíquicos desta na vida do sujeito. 

O desejo de Nina de se libertar desta relação psíquica infantil – no que diz respeito à dependência mútua 

da figura materna – representada por Rothbard em seu sonho como metáfora da mãe. Este “feitiço” de 

transformá-la em um cisne branco – ou uma garota meiga como o próprio filme articula a metáfora – é 

alimentado constantemente pelo convite da mãe para manter esta relação.  A mãe prepara seu café, veste 

o casaco em sua filha, tira seus brincos e a põe para “ninar” todas as noites ao som de uma caixinha de 

música com uma bailarina rosa. Projeta a sua própria fragilidade na filha a julgando incapaz destas tare-

fas, bem como de algum controle emocional. Nina coça seu corpo quando ansiosa e é a mãe quem fiscaliza 

este descontrole cortando suas unhas e verificando essas marcas no seu corpo. Nina compartilha com a 

mãe sua angústia de desejar um lugar de destaque na companhia e recebe palavras de conforto seguidas 

de um abraço diante do espelho. A mãe encara seu reflexo e o movimento da câmera nos leva a supor que 

a próxima cena será sua imagem refletida no espelho. Mas o que ocorre é a imagem de Nina refletida no 

vidro do metrô, intrigada com outro reflexo – a se perder no emparelhamento dos vidros dos metrôs nas 

estações – de uma mulher que muito se assemelha a ela, chegando a confundir o espectador. O desenrolar 

da trama nos leva a crer que a imagem-reflexo desta outra mulher é a nova bailarina da companhia, Lilly 

(Mila Kunis). Personagem que irá permear o imaginário de Nina como uma concorrente que almeja tomar 

o seu lugar. Portanto, os primeiros minutos do filme nos mostram que esta trama tem muito mais a dizer 

do que ser um filme sobre o mundo competitivo do balé, as exigências físicas deste mercado e os possíveis 

adoecimentos como anorexia e bulimia. Trata-se de uma trama a fim de expor uma relação simbiótica não 

saudável do ponto de vista psíquico, trazendo efeitos sobre o imaginário que perpassa, em especial, o 

feminino e a relação sexual – podendo até levar ao desenvolvimento de manifestações paranóicas. 

Estas inúmeras projeções de reflexos femininos nos espelhos mostram que a trama será um de-

senrolar intenso e confuso de uma menina que precisará construir seu encontro com a falta do sexual e do 

feminino.  Sabemos que este caminho não é possível ser percorrido sem a presença de outra mulher – a 

mulher mãe, mesmo que muitas vezes esta seja projetada em outras mulheres do imaginário do sujeito. 

E, de uma experiência edipiana capaz de oferecer uma interdição ao gozo, portanto, faltosa. Pois, o rom-

pimento desta relação acarreta, sem dúvida, em um encontro faltoso – assim como o feminino e a relação 

sexual. E, não menos, da implicação de um sujeito que vivencia um processo de criação artística que o leva 

a se confrontar com tal condição. 

Em entrevista à mídia, Aronofsky relata ter se baseado no romance O duplo, de Fiodor Dostoievski 

para pensar a história do filme. A leitura do romance já o havia inspirado, mas, ao assistir uma adaptação 

do Lago dos Cisnes onde a mesma bailarina interpretava o cisne negro e branco, ele encontrou o que falta-

va para criar uma história onde a questão do duplo permeasse. Dostoievski escreve seu segundo romance 

em 1846 e constrói uma idéia de pensamento que irá percorrer grande parte de sua obra: a divisão drástica 

do psicológico de seus personagens. O senhor Goliádkin encontra-se dividido entre o desejo de pertencer 

à sociedade russa e as questões morais das quais precisa superar para tal. Esta dicotomia do personagem 

surge na obra como outro personagem. Outro Goliádkin que lhe usurpa a identidade, mas que se rende 

à hipocrisia da sociedade russa, ao contrário do herói da história. A dúvida sobre a real existência deste 

personagem perambula sobre o decorrer da leitura da obra. Mas o que nos interessa é pensar neste duplo 

como a personificação das impossibilidades e do insuportável de Goliádkin, uma vez que a fragmentação 

do personagem principal diz de um diálogo interior. Desta forma, o duplo de Dostoievski não pretende 

marcar um divisor de águas caricaturesco de dois pólos distintos, mas um limiar tênue entre eles. O herói 

cindido de Dostoievski não se trata, apenas, de um corte ao meio.  

Desta mesma forma pode ser encarada a dicotomia no decorrer da obra freudiana. Esta propõe a 

quebra do duplo entre corpo e mente, mas, ao mesmo tempo, uma série de conceitos que se definem por 
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contraposição, por duplicidade. No entanto, a prática clínica nos permite perceber que resta ao analista o 

recurso de uma dupla navegação sobre estes conceitos na realização de sua escuta. Esta necessidade pode 

ser observada desde o tratamento das histéricas. Freud permite que a histeria deixe “de fazer parte do rol 

da trapaça, do poder de falsificação das bruxas, do espaço de exclusão, no qual havia sido inserida pela 

medicina”. (KON, 1996:109) A forma de apreensão deste objeto é que permite a Freud tratá-lo de um lugar 

diferente, tanto do sobrenatural, quanto da ciência. Transformando-o na análise do discurso da doença 

imaginária de suas pacientes. Para tal: 

É necessário utilizar um artifício e, ampliando o uso e a função da pala-

vra, detalhar não mais as reações orgânicas – a doença –, mas sim a nar-

rativa da memória, na exposição dos processos psíquicos, no discurso 

de suas pacientes, o que, segundo o psicanalista, seria um movimento 

próprio do poeta e não do cientista, para poder, assim, alcançar seus ob-

jetivos de decifração da histeria e, por concomitante, da alma humana. 

(KON, 1996: 110)  

Como o alinhamento do relato da história real e da ficção. “A memória leva ao ato criador” (KON, 

1996:115). Esta dupla navegação, em psicanálise, nos remete em alguns momentos ao imaginário, e, em 

outros, a realidades postuladas. A escuta psicanalítica, portanto, deve se conformar com os impasses de 

um possível divisor entre realidade e imaginário – bem como da divisão sistemática dos conceitos dicotô-

micos em psicanálise. 

 Este exercício pode ser identificado no texto de Freud, O estranho. Através de uma análise dos 

vários significados que este significante evoca em línguas diversas. Ele conclui que “O estranho é aquela 

categoria do assustador que remete ao que é conhecido, de velho, e há muito familiar”. (FREUD, 1996: 

238). No entanto, analisa a obra literária O homem de areia de Ernst Hoffmann para compreender o que 

existe além de familiar naquilo que é estranho – que justifique tamanha intensidade dos afetos que este 

fenômeno proporciona. Assim, faz uma relação também com elementos do infantil. Desta forma, aquilo 

que é familiar no estranho pode dizer de uma memória infantil, ou seja, dos pensamentos mais primitivos. 

Algo que seja secretamente familiar e que retorna após a submissão à repressão. E a relação entre estes 

temas diz respeito ao fenômeno do duplo – que pode aparecer das mais variadas formas. Neste caso, nos 

interessa aquela que mais se adéqua aos nossos personagens: “... é marcada pelo fato de que o sujeito 

identifica-se com outra pessoa, de tal forma que fica em dúvida sobre quem é o seu eu (self), ou substitui 

o seu próprio eu (self) por um estranho. Em outras palavras, há uma duplicação, divisão e intercâmbio do 

eu (self). (FREUD, 1996: 252) Freud não deixa de nos atentar para o caráter defensivo dos efeitos deste 

fenômeno no psiquismo, como uma preservação do ego. “A alma ‘imortal’ foi o primeiro ‘duplo’ do corpo”. 

(FREUD, 1996: 252) Analisar a questão do estranho – quando este se trata do material infantil – implica 

em percorrer a dupla navegação já citada, uma vez que a realidade deste material não surge, mas sim, a 

realidade psíquica referente a este material.

 A obra literária de Dostoievski remete a estas questões, bem como o filme inspirado na mesma. 

Goliádkin convive com a ameaça da personificação de seu duplo. No longa-metragem de Aronofsky – além 

desta personificação através em outras mulheres, principalmente, em Lily –, o espelho parece surgir como 

tradução da teoria freudiana em elemento artístico. Os espelhos nas cenas parecem pontuar a evolução 

da narrativa, que acompanha o imaginário de Nina. Nos primeiros minutos do filme – já descritos – onde 

o diretor parece anunciar o que ocorrerá de especular nos impasses psíquicos de Nina, que se manifestam 

através do processo de criação desafiador. No camarim das bailarinas, que se preparam para o ensaio – ao 

mesmo tempo em que especulam sobre a aposentadoria de Beth e sua substituição. Nestes momentos 

da trama, nos é apresentada uma menina mergulhada na relação com a mãe que “fundamenta sua frágil 

existência” (PORCHAT, 2011: 14) diante do outro. 

 A relação com o outro implica no encontro faltoso da sexualidade. Este é experimentado funda-

mentalmente através da passagem pelo complexo de Édipo – onde a escolha do primeiro objeto amoroso 

é permeada pela intercessão da lei. Na menina – que como o menino, também elege e mãe como primeiro 

objeto de amor – a relação simbiótica também é interditada pela função paterna. Assim, este objeto de 

amor é capaz de se deslocar para a figura do pai e, permitir o reconhecimento do falo no masculino. Mes-

ma constatação que permite a dissolução do Édipo na menina: perceber que é castrada. A percepção do 

falo no homem permite a Freud o inscrever como aquele que tem o falo e a mulher como aquela que não 

o possui. Dentre as saídas do feminino diante da ausência do falo, existe a que “o sujeito não se propõe a 

conseguir sozinho o substituto fálico; ela o espera de um homem, especialmente sob a forma de um filho”. 

(SOLLER: 1998:200) Existe aí certa sobreposição freudiana entre mulher e mãe. No entanto, é possível 

demarcar que “ainda que a criança como resto da relação sexual bem possa parcialmente obstruir a falta 

fálica na mulher, ela não é a causa do desejo sexuado feminino”. (SOLLER, 1998: 201) O desejo sexual 

feminino anseia ser causa de desejo para o homem e, a pesquisa deste lugar em uma mulher é calcada na 

experiência edipiana. É averiguando o amor do pai que ela pode checar o amor de um homem. Para tal, é 

necessário que ela renuncie ao objeto de amor primordial.

Nina não experimenta nenhum tipo de intercessão ao amor da mãe. A narrativa nem sequer cita a 

experiência de amor da mãe com o pai. Apenas enuncia o quanto Nina deve àquela que abdicou de sua car-

reira para ser mãe – e não para tê-la, como o discurso materno se pronuncia, ambiguamente. No entanto, 

o coreógrafo e professor Thomas Leroy (Vincent Cassel) parece encarnar esta função. Sua primeira apari-

ção no filme é durante o treinamento de todo corpo de balé em uma sala rodeada de espelhos. Sua simples 

presença impõe com que todos os bailarinos– com exceção de Lily – retirem peças de roupa que ele parece 

não autorizar. Ele anuncia qual será o tema da próxima temporada com a seguinte frase: “Garota virginal, 

pura e meiga que deseja liberdade a acontecer sob o amor do príncipe”. Nina é escolhida para o teste, 

apesar da desconfiança do professor de sua capacidade em interpretar o cisne negro. Ela entra no cama-

rim de Beth, onde se olha no espelho ao se apropriar de alguns pertences dela – dentre eles, seu batom 

vermelho. Algo da concorrência edipiana diante do amor do pai – ou de um homem – começa a aparecer. 

Na primeira improvisação sobre a personagem do balé, Nina é surpreendida pela entrada de Lily na sala 

e se desconcerta ao tentar interpretar o cisne negro. A idéia da concorrência com outra mulher também 
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aparece nesta cena, anunciando a projeção de Nina sobre idéias persecutórias que passam pela “outra” 

– que anseia tomar seu lugar. Preocupada com a possibilidade de não ser a escolhida, Nina se apresenta 

na sala do professor usando o batom vermelho de Beth. É como se a personagem percebesse que, para 

interpretar o duplo deste papel, algo do sexual – ou do feminino – deveria vir à tona. Considerando sua 

iniciativa, Thomas aposta na escolha de Nina e literalmente a convida para o sexual, sugerindo que ela se 

masturbe e aprenda a seduzir um homem. Ela tenta, mas não o alcança – submersa no imaginário de uma 

mãe castradora de qualquer outro gozo que não o da relação materna. No entanto, Nina deseja se libertar 

deste gozo. Deseja incorporar o cisne negro para alcançar o lugar de primeira bailarina da companhia. O 

desafio deste processo de criação extrapola o que é da ordem artística ao perpassar o subjetivo. Os pro-

cessos de criação artística contemporânea têm nos mostrado que “experiências individuais entram muito 

fortemente na concepção do espetáculo e também do texto”. (LEHMANN, 2010: 15) Nina deseja superar a 

mãe no seu eu original, tanto artisticamente, quanto subjetivamente, e romper com a mensagem mater-

na: “Seja o que eu não fui, mas não realize o meu desejo”. (PORCHAT, 2011: 14) 

Na luta pela separação simbiótica experimentada pelo processo de criação, Nina caminha em 

direção ao encontro sexual.  Lily é personagem fundamental neste processo. Encarna a outra que deveria 

existir em Nina. Ao aceitar o convite de Lily para uma “balada”, Nina – sem a autorização da mãe – se 

permite experimentar outros gozos. Ela e Lily trocam carícias neste encontro. Ao retornar pra casa, Nina 

aparece no reflexo de um espelho fragmentado. Assim, várias Ninas aparecem em cena, justamente no 

momento em que confronta à mãe sobre o sexual – expondo a ela por onde andou e o que fez. Neste 

momento, o elemento espelho nos anuncia a possibilidade de sair do desejo único da mãe que permeia 

o imaginário de Nina. Entra para o quarto sem trancas, sem privacidade, e se protege com um pedaço de 

madeira que emperra a porta. Esta cena pode ser encarada como o segundo sonho da trama, mas, agora, a 

satisfação do desejo já não passa por interpretar o cisne branco. Na tentativa da distância física e psíquica 

da mãe, Nina fantasia ter uma relação sexual com Lily e goza. Mas em concomitante, fantasia que esta 

mulher que goza poderá matá-la, projetando seu próprio rosto em Lily.  “O ‘duplo’ inverte seu aspecto. 

Depois de haver sido uma garantia da imortalidade, transforma-se em estranho anunciador da morte”. 

(FREUD, 1996: 252)

Só depois de gozar em sua fantasia erótica, Nina surpreende seu professor com sua interpretação 

do cisne negro. Ela se desfaz das pelúcias rosa e da caixinha de música. A partir daí, a trama se desenrola 

na luta incessante de Nina para atender outro desejo: ser perfeita para este papel ao ser causa de desejo 

para este homem. Nina mergulha em alucinações deste processo de criação que a confronta com a cena 

edipiana. Projeta nessas mulheres o tomar lugar/trocar de lugar. Lily que anseia seu papel e deseja ter o 

amor de Thomas, Beth que perdeu este amor e o lugar de status na companhia para Nina, e, a mãe, que 

perde seu lugar exclusivo de gozo e demanda de desejo. Nina se vê em todas essas mulheres, pois é ela 

quem quer trocar de lugar. Passar de cisne branco ao negro, literalmente destruir o significante “garota 

meiga” que tem a impedido de dar este passo da ordem do sexual. Na noite antes da estréia, suas pernas 

se quebram como a da bailarina rosa da caixinha de música pra “ninar”.  E Nina arranca da cicatriz nas 

costas uma pena negra. Logo desta que – bem como suas fantasias de uma pele tão frágil que se desinte-

gra – diz da impotência que a relação maternal lhe funda, através da mensagem de que Nina não suporta 

existir distante desta simbiose. 

Nina se apresenta para o espetáculo ainda mergulhada nas alucinações projetadas em Lily. Em 

especial, no ato da entrada do cisne negro. Ela vê Lily em seu camarim, diante do seu espelho, sugerindo 

que ela faça isto por Nina, já que ela não dá conta de fazê-lo.  Alucina ter matado a mulher que anseia pelo 

seu lugar. Encarna o cisne negro de forma eloqüente. Sua pele – ao contrário de frágil e deteriorada – abre 

espaço para penas negras que cobrem seus braços. Estas penas não estão com ela no palco, apenas em 

seu imaginário. Mas, aparecem atrás do palco em seu duplo/ sombra quando finaliza o ato do cisne negro. 

Neste momento, não é mais a mãe que se encontra no lugar de sua sombra. Em meio aos aplausos, Nina se 

dirige a coxia e se equilibra na ponta das sapatilhas para beijar seu professor. É a primeira vez que ela as 

usa com a finalidade de outro desejo. No entanto, “Nina não tem condições de se separar emocionalmente 

da mãe e levar a cabo um ser independente” (PORCHAT, 2011: 15) A mulher que ela mata no camarim é a 

si mesma.  

Nina escolhe superar o processo de criação desafiador. Ela interpreta o cisne negro e responde 

ao desejo do professor.  Responsabiliza-se em transformar o cisne branco – ausência de cores, ausência 

de desejo – em cisne negro. Diferente de representar seu lado diabólico, diz da presença de todas as 

cores, da possibilidade de outros desejos. Mas em relação a um modelo de amor oriundo das mensagens 

da mãe, é capaz apenas de oferecer uma resposta. Ela sai do desejo materno para responder ao desejo de 

um homem, mas o faz calcada no modelo da relação materna: o de se alcançar a perfeição, a completude. 

Ser o cisne negro e abdicar da garota meiga que responde ao desejo da mãe para atender ao desejo deste 

homem significa a eliminação de sua subjetividade Nina não hesita em se responsabilizar por esta virada 

do desejo, mas, sobre como atender aos desejos, ela pode apenas responder. E, esta resposta significa ser 

desejada por satisfazer o desejo do outro a qualquer custo, mesmo que o preço seja a morte simbólica – da 

perda da subjetividade – ou do real do corpo.  

3. CONCLUSÃO

 

Os sonhos de Nina, acompanhados do elemento espelho como aquele que retrata o duplo da teo-

ria freudiana, marcam a evolução da narrativa.  Em um primeiro momento, Nina não passa de uma garota 

meiga mergulhada na relação simbiótica com a mãe. O balé serve apenas para viver o desejo da mãe/

sombra. No entanto, o processo de criação a defronta com uma experiência edipiana. Para ser o cisne 

negro que Thomas deseja – ou, para ser causa de desejo de um homem – ela precisa se desvencilhar desta 

relação. Ela experimenta no imaginário, fenômenos de ordem edipiana. A relação com a mulher é espe-

cular, assim como as identificações da menina com a mãe durante a passagem pelo Édipo. Estas projeções 

acontecem nos espelhos e no corpo destas próprias mulheres. Algum duplo que Nina anseia encontrar 

fora de si e o projeta em outros personagens – e em seu próprio reflexo – como forma a desejá-lo e, ao 

mesmo tempo, proteger-se. O diretor nos deixa a dúvida do que é realidade e do que é imaginário. O mes-

mo dificulta o discernimento específico do diagnóstico, uma vez que elementos histéricos, paranóicos e 
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psicóticos surgem na tela. Até porque, o cinema permite a representação concreta do imaginário em per-

sonificações e imagens. Estas noções embasadas sobre a trama, muito têm a ver com a dupla navegação 

em psicanálise – no que diz respeito à escuta e aos conceitos dicotômicos. Talvez a própria personagem 

não tenha sido capaz desta relatividade. O duplo, para Nina, não foi ao encontro do pensamento de Dos-

toievski ou da própria psicanálise. Ele remetia á um corte ao meio onde apenas uma parte pode reinar. 

Ao sonhar com o encontro faltoso da sexualidade, Nina experimenta algo do feminino. Responsabiliza-se 

por este desejo, pelo confronto com a demanda materna e corporifica o cisne negro. Esta é uma forma de 

não responder ao desejo único da mãe. No entanto, talvez o que exista de mais primitivo no inconsciente 

de Nina – que diz respeito às mensagens enigmáticas e intraduzíveis dos adultos – trata-se de um modelo 

de amar. Onde ser causa de desejo significa ser perfeita e completa para o outro. Nina desloca do desejo 

materno para o desejo de um homem, mas mantém a mesma relação de amor, pela qual pode apenas 

responder. Esta resposta se torna a própria morte, depois da tentativa sofrida e incessante de ter sido 

causa de desejo, ou, perfeita, para um homem – uma vez que este é seu modelo enigmático de amar. Por 

isto também, ela associa que este duplo – causa de desejo no homem – não possa ser também amado pela 

mãe, já que esta triangulação implica em impasses faltosos. É por literalmente se duplicar, se dividir ao 

meio, que Nina morre. 
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1. INTRODUÇÃO

O texto “Introdução teórica às funções da psicanálise em criminologia” é uma “comunicação para 

a XIII Conferência dos Psicanalistas de Língua Francesa” (LACAN, 1998 [1950]: 127 [125]), mas foi profe-

rida na presença de muitos juristas1. 

Aliás, sua data, 29/05/1950, é próxima de dois acontecimentos importantes e relacionais, os 

quais foram mencionados: o julgamento de Nuremberg, de 20/11/1945, e a Declaração Universal dos 

Direitos Humanos, de 10/12/1948. 

O primeiro considerou processos contra vinte e quatro principais dirigentes do nazismo – e con-

forme lembra-nos Salum (2001) –, com o propósito de discriminar que, embora possuidores de alta pa-

tente militar, eles eram criminosos e que a responsabilidade pelos crimes de guerra não era apenas da 

nação agressora, mas de cada um dos envolvidos. 

O posterior, por sua vez, também foi uma resposta à Segunda Guerra Mundial e à barbaridade a 

que foram submetidos alguns povos, como, no caso, os judeus, em especial. Tratou-se, pois, de um docu-

mento criado sob um forte anseio de paz, cuja tentativa era garantir a todos os homens direitos univer-

sais, perpassados pelos ideais de liberdade, igualdade e fraternidade, que estão, de pronto, ilustrados no 

Artigo I: “Todos os seres humanos nascem livres e iguais em dignidade e direitos. São dotados de razão 

e consciência e devem agir em relação uns aos outros com espírito de fraternidade” (grifos nossos) (OR-

GANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS, Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948).

Lembremos que Lacan estava interessado em estabelecer os “limites legítimos” da psicanálise no 

campo da criminologia e que as aproxima justamente por relação a um universal. 

Acresce que, se o recurso à confissão do sujeito, que é uma das chaves da ver-

dade criminológica, e a reintegração na comunidade social, que é uma das fi-

nalidades de sua aplicação, parecem encontrar uma fórmula privilegiada no di-

álogo analítico, isso se dá, antes de mais nada, porque, podendo ser levado às 

significações mais radicais, esse diálogo aproxima-se do universal que está 

incluído na linguagem e que, longe de podermos eliminá-lo da antropologia, 

constitui seu fundamento e seu fim, pois a psicanálise é apenas uma extensão 

técnica que explora no indivíduo o alcance da dialética que escande as pro-

duções de nossa sociedade e onde a máxima pauliana recupera sua verdade 

absoluta (grifos nossos) (LACAN, 1998 [1950]: 130 [128]). 
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Ou seja, o universal do qual trata a psicanálise e que a favorece na conversa com a criminologia é 

o da dialética da Lei e do Crime, que está incluído na linguagem, manifesto na fala proferida pelo sujeito. 

Isso porque é peculiar à condição humana, sendo então universal ao homem, que ele, ao falar, confessa 

sua impossibilidade de se fazer representar completamente nas palavras, já que algo seu escapa às leis 

simbólicas. Aparece ali, no tropeço de uma fala, na descontinuidade de uma frase, na impossibilidade de 

prosseguir, um sujeito dividido entre a Lei e o fora-da-Lei, entre o social e o anti-social. Nesse sentido a 

fala de um sujeito mostra, de acordo com São Paulo, que “é a lei que faz o pecado”, já que é na tentativa 

de simbolizar com a linguagem que se revela a própria falha. E uma vez que a psicanálise dirige-se a um 

sujeito falante, ela lida, portanto, com um homem às voltas com a Lei e o Crime, o que lhe possibilita 

contribuir com a criminologia.

Assim, ele [o analista] interpretará mais profundamente o sentido dos traços 

frequentemente paradoxais pelos quais se designa o autor do crime, e que me-

nos significam os erros de uma execução imperfeita dos que os fiascos de uma 

“psicopatologia cotidiana” por demais real (grifos nossos) (Idem: 145 [143]). 

Antes de esclarecermos essa colaboração, sublinhemos, no entanto, que o homem concebido a 

partir de um movimento dialético, que inclui aspectos ambivalentes, vai na contramão do homem sugeri-

do pela Declaração dos Direitos Humanos e que, por isso, a estratégia de Lacan de retomar em que medida 

a psicanálise refere-se a um universal – do Crime e da Lei, da linguagem –, serve, além de uma separação 

de concepções, a uma crítica.

 Se foi no exato momento em que nossa sociedade promulgou os direitos do 

homem, ideologicamente baseados na abstração de seu ser natural, que a 

tortura foi abandonada em seu uso jurídico, isso não se deu em razão de um 

abrandamento dos costumes, […] pois esse novo homem, abstraído de sua 

consistência social, já não é digno de crédito, nem em um nem no outro sen-

tido desse termo; ou seja, já não estando ele sujeito a pecar, não se pode dar 

crédito a sua existência como criminoso, nem tampouco, do mesmo modo, 

à sua confissão. Desde então, é preciso que haja seus motivos, com os mó-

veis do crime, e esses motivos e esses móveis devem ser compreensíveis, e 

compreensíveis para todos […] (itálicos do autor) (grifos nossos) (Idem: 140 

[138-139]). 

Vemos nessa passagem, por exemplo, que Lacan aponta a idéia de homem na Declaração Univer-

sal dos Direitos Humanos como falsa, ao fazer dele o que ele não é – livre, consciente, fraterno, igual –, e 

de forma consequente e inevitável, produzir uma desumanização do criminoso. Lacan, não obstante, cen-

sura, afora a noção de homem, a concepção de “para todos”, que nos remete a universalidade. Todavia, se 

ele mesmo lembra-nos do universal na psicanálise, como elucidar tal ponderação?

 Nesse ponto, vale recordarmos Freud na introdução do texto “Psicologia de grupo e a análise do 

ego”. Ele ali ressalta que a psicologia individual – e a psicanálise – volta-se para os homens tomando-os 

um a um, sem desprezar, contudo, suas relações com os outros – seja a família, a comunidade, a socieda-

de, o Estado. Afinal, o sujeito ou o homem “psicanalítico” – já que Lacan, em particular, nesse texto de 

19502, insiste na aproximação dos dois termos, até por considerar que a outra concepção de homem em 

questão é desumanizadora – constitui-se num movimento de alienação e separação do Outro, que não é 

algo diferente de sua relação dialética com a Lei e o Crime ou sua condição ambivalente de social e anti-

-social. Dessa maneira, a psicanálise considera o “individual”3 e o universal – ou, numa melhor medida, o 

social –, ao entender que o homem relaciona-se a esse último, sem, entretanto, reduzir-se nele. Dito de 

outra forma, o sujeito na psicanálise é, ao mesmo tempo, social e “individual” e, assim sendo, a marcação 

de Lacan é a de que não se pode considerar o “para todos” sem ter em conta o “um a um”, quer dizer, sem 

possibilitar a confissão do sujeito sobre sua relação com a Lei e o fora-da-Lei. 

Nessa direção, Lacan afirma que toda sociedade, qualquer que ela seja, tem suas leis e suas ma-

nifestações criminosas, mas que “nem o crime nem o criminoso são objetos que se possam conceber fora 

de sua referência sociológica” (grifos nossos) (Idem: 128 [126]) – o que já implica uma primeira escan-

são do “para todos”. Isto é, mesmo que o Crime e a Lei sejam universais, ao estruturarem cada tipo de 

organização social, suas apresentações sofrem particularidades, especificando o que é o crime e quem é o 

criminoso nas diferentes sociedades. 

Ele prossegue advertindo ainda que “toda sociedade, por fim, manifesta a relação do crime com a 

Lei através de castigos cuja realização, […independente de] suas modalidades, exige um assentimento 

subjetivo […,] necessário à própria significação da punição” (grifos nossos) (Idem: 128 [126]) – apon-

tamento que já nos conduz do particular castigo de uma dada estrutura social ao alcance dele no sujeito. 

E embora Lacan, aí, não explique o assentimento, deixa-nos entrevê-lo quando, ao sustentar a 

possibilidade de confissão do criminoso, mencionando o fim do uso jurídico da tortura enquanto método 

de obtenção de uma verdade, evidencia que não está defendendo a tortura e sim que a verdade mostra-se 

a partir da fala do sujeito, o que, por conseguinte, significa uma noção de verdade sobre a qual, em geral, 

os homens encontram-se alienados e que não se confunde com a realidade da conduta. “A narcose, como 

a tortura, tem seus limites: não pode fazer o sujeito confessar aquilo que ele não sabe” (Idem: 146 [144]). 

Em outras palavras, a verdade sobre a qual diz a psicanálise é a do inconsciente, a que fala no 

sujeito, sem ele saber, já que se refere à ambivalência estrutural, ou seja, a algo que não é simples de aca-

tar, à limitada condição humana, quer em satisfação, quer em cumprir os ideais de “ordem e progresso”4. 

Por esse motivo não se trata de uma verdade a ser encontrada ou descoberta, mas a ser aceita, 

dado que está, desde sempre, presente. Uma aceitação, contudo, que é da ordem do assentimento e que 

não se deve confundir com o consentimento, com a condescendência do sujeito a uma proposição feita 

por outrem. 

Para entendermos, vale recorrermos à Frederico Feu de Carvalho (2002). Ele toma as críticas de 

Wittgenstein a Freud, afirmando o caráter persuasivo da explicação freudiana, que induzir-se-ia os sujei-
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tos a receber como correto o que era dito pelo analista, por uma alteridade com a qual estar-se-ia ligado 

afetivamente. […] “A objeção de Wittgenstein, no entanto, toca em um ponto crucial para o entendimen-

to freudiano: o limite entre a aceitação de uma explicação por um assentimento do sujeito a seu conteúdo 

de verdade e a aceitação de uma explicação à qual nos sentimos persuadidos a aceitar” […] (CARVALHO, 

2002: 105-106). 

O que podemos apreender, a partir de Carvalho, é que, se por um lado tal delimitação parece-nos 

relevante, à medida que o analista trabalha contra as resistências e a partir da transferência, por outro 

revela uma dificuldade de compreensão da lógica do assentimento na psicanálise, que sofreu avanços a 

partir do texto de Freud “Construções em análise” e da abordagem lacaniana da “Gramática do assenti-

mento”5, de autoria do cardeal Jonh Henry Newman.

Desde então é possível afirmar que o assentimento diz respeito ao que escapa a fala do sujeito, 

concernindo, portanto, ao que interrompe a conversação e que está ausente da possibilidade de consen-

so e/ou de persuasão “[…] que caracteriza o confronto de subjetividades […]” (Idem: 117). Em outras 

palavras, ele se dirige ao que insiste em se mostrar exterior à linguagem, fora das leis simbólicas – ao 

referente pulsional, o objeto ao qual o sujeito se mantêm fixado e que se remete a das Ding, causa de 

desejo e de gozo. 

Assim sendo, “[…] o assentimento não se opera a partir da instauração de algum acordo com o 

campo do Outro” (SALUM, 2001: 73), pois incide ao que foge ao domínio do laço social, ao mais particular 

de um sujeito. 

Na tentativa de esclarecer, demoremo-nos, um pouco, em como se dá o processo de assentir. 

No texto freudiano de 1937 – que, aliás, é, de forma declarada, uma resposta a uma opinião de-

preciativa e injusta sobre a técnica analítica, feita por um bem conhecido homem de ciência (FREUD, 1975 

[1937]: 291) – Freud elucida que o assentimento na psicanálise tem um caráter inconsciente e que por 

isso não se mede pela afirmação ou negação do sujeito e sim por uma possível concordância que se dá de 

maneira indireta, através da ação provocada pela interpretação do analista. 

Ou seja, o trabalho de análise implica, num primeiro momento, que o analisante comunique todo e 

qualquer pensamento que lhe ocorrer – lembranças e recordações que se associem com as idéias, livremen-

te. Como, porém, nem tudo mostra-se passível de ser rememorado e verbalizado, algo só pode ser evocado 

por uma construção feita pelo analista, através dos elementos presentes na situação. A partir daí, esse pro-

põe uma conjectura sobre as lacunas da fala do sujeito, que permanece na carência de um assentimento.

 Ela [a construção] busca suprir os vazios não preenchidos pela recordação do 

paciente em análise, forçando uma conjectura. E por ser uma conjectura, exi-

ge, como complemento lógico, o assentimento do paciente. Desta forma, o 

trabalho de construção nada finaliza, e merece ser chamado, por Freud, de um 

trabalho preliminar (grifos nossos) (CARVALHO, 2002: 119). 

Logo, a hipótese formulada pelo analista e comunicada ao paciente “[…] funciona […] como uma 

espécie de representação de expectativa […]” (itálicos do autor) (Idem: 123) que só depois pode obter 

uma confirmação indireta do inconsciente com, por exemplo, uma produção de lembrança, sonho ou ato-

-falho incluindo os elementos da construção, um uso de expressões do tipo “eu nunca tinha pensado nis-

so”, uma recordação muito viva ou até um agravamento dos sintomas – quer dizer, por meio de distintas 

manifestações que, de determinada maneira, revelam a aproximação com o resto que escapa. 

É possível afirmar, contudo, que o fato do assentimento do sujeito envolver a pressuposição do 

analista significa que ele é ainda concedido a esse. Freud então sublinha a inevitabilidade da transferên-

cia – ocasionada pela simples disposição em escutar e pela suposição de uma verdade a ser construída 

–, ao mesmo tempo que a considera servindo não a persuasão, mas a fazer ver alguma coisa da peculiar 

verdade do sujeito. “É como se o paciente não pudesse conceber a sua própria verdade a não ser por in-

termédio do analista” (Idem: 111). 

Melhor dizendo, o analista encontra-se implicado pela transferência, pela repetição da demanda 

de amor do analisante para com ele, mas deve resistir em não responder a essa, em não se colocar como 

quem sabe sobre a verdade do sujeito, em suportar, ele também, a castração em questão. Apesar disso, o 

psicanalista tem que se mostrar disponível e marcar seu desejo de que o sujeito possa saber daquilo que 

é difícil de suportar. Assim, é como se ele se fizesse “[…] fiador da verdade da construção, até que um 

assentimento real possa se produzir, na esteira da relação transferencial […]” (itálicos do autor) (Idem: 

121) – isto é, levando em conta a necessidade de um tempo e de um trabalho de subjetivação da verdade. 

É aí, enfim, que entra a referência de Newman. Segundo Carvalho, ele estabeleceu a existência de 

graus na adesão de uma pessoa a uma proposição e, consequentemente, separou tipos de assentimentos: 

o nocional e o real. Enquanto o primeiro relacionar-se-ia a uma idéia abstrata, o segundo basear-se-ia 

no encontro com “[…] o próprio real de seu objeto […] (Idem: 109), ou seja, apoiando-se na realidade, 

através das imagens que ela é capaz de imprimir em cada um. 

Deste modo, o assentimento real – de maneira diferente do nocional – configurar-se-ia enquanto 

incomum e potente, ao referir-se a presente materialidade do objeto e ainda que essa, fazendo-se a partir 

de imagens, mantenha indeterminada a existência do que é representado. 

A imagem não constitui, entretanto, garantia da existência dos objetos que ela 

representa; apesar da força com […que] o assentimento real se impõe, não 

há um objeto exterior ao qual podemos remetê-lo (Newman, 1870: 539) […] 

O que é decisivo no assentimento real é esta evocação do objeto, como facul-

dade da adesão quase perceptiva da realidade […] Podemos dizer que se trata 

de uma dimensão onde o sujeito é tomado pelo objeto e que é irredutível à 

ordem das razões e do sentido […] (grifos nossos) (Idem: 109). 

É em sua aproximação com a psicanálise, entretanto, que o assentimento real em Newman se es-

clarece. Afinal, sua aparente contradição – a um só momento, forte e indeterminado – associa-se a idéia 

de assentimento subjetivo, uma vez que esse reporta-se a uma verdade que aponta a causa, o objeto real, 
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e que, por isso, comporta a própria impossibilidade de construção ou de apreensão simbólica. Logo, a 

verdade a qual alude a psicanálise só pode ser falada pelas metades e tem uma estrutura ficcional, visto 

que, em outras palavras, concerne a um referente cuja presença se faz pela fixação libidinal do sujeito a 

ele, mas que não se deixa captar por inteiro. 

Para Freud, o assentimento se dirige a um objeto real, cabendo ao analista 

apontar para este objeto na atividade interpretativa, remetendo a esse ter-

ceiro termo o critério de correção da interpretação. Em torno deste objeto, 

Freud evocará a função de causa, que ele concebe a partir de uma fixação pul-

sional a qual o sujeito se mantém preso. Neste sentido, o que uma análise visa 

não é uma síntese explicativa mas uma construção, comparável a um trabalho 

de ficção, capaz de verificar a posição do sujeito frente a estes pontos de fixa-

ção pulsional (itálicos do autor) (grifos nossos) (Idem: 129). 

A partir daqui fica-nos possível captar melhor as reflexões de Lacan em torno da responsabilida-

de. No primeiro momento, quando a afirma enquanto castigo, está referindo-se a concepção de homem, 

o que se revela, ao nosso ver, a grande crítica do texto de 1950. É possível acompanhar, por exemplo, que 

depois de falar sobre o assentimento, ele discorre sobre “[…] as vacilações da noção de responsabilidade 

[…]” (LACAN, 1998 [1950]: 129 [127]) – ora coletiva, ora individual, ora determinada pelo Santo Ofício 

ou pelo Tribunal do Povo, etc – para então esclarecer em que medida a psicanálise pode colaborar com o 

estudo das causas da prática criminosa. 

[…] se em razão de limitar ao indivíduo a experiência que ela constitui, ela 

não pode ter a pretensão de apreender a totalidade de qualquer objeto so-

ciológico, nem tampouco o conjunto das motivações atualmente em ação em 

nossa sociedade, persiste o fato de que ela descobriu tensões relacionais que 

parecem desempenhar em todas as sociedades uma função basal, como se 

o mal-estar da civilização desnudasse a própria articulação da cultura com 

a natureza. Podemos estender suas equações, com a ressalva de efetuar sua 

transformação correta, às ciências do homem que podem utilizá-las e, espe-

cialmente, como veremos, à criminologia (grifos nossos) (Idem: 129 [127]). 

Logo, a contribuição da psicanálise é asseverar o crime na origem humana, a presença do fora-

-da-Lei no homem, ainda que manifesto somente de forma simbólica, através do supereu. 

Nessa direção, vale mencionar, mesmo que rapidamente, que Lacan desaprova a compreensão 

que as ciências humanas tinham da instância superegóica, quer supondo-lhe uma forma coletiva, quer 

buscando sua expressão na situação criminal – isto é, desconsiderando que ela só pode ser inferida no 

indivíduo e que sua manifestação não se encontra no ato em si, mas naquilo que está ali representado. 

E é a partir dessas observações que se esclarece a frase: “[…] se a psicanálise irrealiza o crime, ela 

não desumaniza o criminoso” (Idem: 131 [129]). Ou seja, ao entender o fora-da-Lei enquanto estrutural 

a todo e qualquer sujeito – inclusive naqueles que não cometem crimes – Lacan acaba por afirmar, ao con-

trário da Declaração Universal dos Direitos Humanos, que o infrator pertence à comunidade dos homens. 

Por outro lado, ele indica que esse, outrora desumanizado, não deixa de ser penalizado, embora 

a sanção não comporte mais a dimensão do castigo, mas da saúde. Dessa forma, concebe-se uma pena 

sanitária, que, limpa de seu aspecto correcional, por exemplo, de punição, passa a visar o tratamento da 

inumanidade – o que, de acordo com Lacan, implicou um retrocesso ao que se pôde inferir no julgamento 

de Nuremberg. 

É assim que, na sociedade totalitária, se a “culpa objetiva” dos dirigentes 

faz com que eles sejam tratados como criminosos e responsáveis, o apaga-

mento relativo dessas noções, indicado pela concepção sanitária da pena-

logia, rende frutos para todos os outros. Abre-se o campo de concentração, 

para cuja alimentação as qualificações intencionais da rebelião são menos de-

cisivas do que uma certa relação quantitativa entre a massa social e a massa 

excluída (grifos nossos) (Idem: 147-148 [146]). 

Em outras palavras, essa idéia da penalogia serve, segundo o autor, ao fato de que uma sociedade 

capitalista e contemporânea, composta que é por “senhores e escravos”, já não está convicta das suas 

possibilidades de justiça e que, assim, “[…] os ideais do humanismo se resolvem no utilitarismo do grupo 

[…]” (Idem: 139 [137]). 

Dito ainda de outro jeito, ao se tratar o criminoso pela via de um inumano a ser curado – e não 

castigado – arranja-se um meio de combinar “[…] a revolta dos explorados e a consciência pesada dos 

exploradores […]” (Idem: 139 [138]). 

Mas se, de alguma maneira, essas pontuações são por nós reconhecíveis na experiência, revelan-

do-nos a complexidade da questão de um justo direito, de outra esclarecem a relação entre as idéias de 

homem e de responsabilidade em nossa atual sociedade e para a psicanálise. 

Nesse sentido, atentemos ao que Lacan diz sobre a presença do psiquiatra no julgamento de 

Nuremberg: 

[Falando da concepção sanitária da pena…] Com efeito, nós vimos a conside-

ração que recebeu em Nuremberg e, embora o efeito sanitário desse processo 

continue duvidoso, no tocante à supressão dos males sociais que ele pretendia 

reprimir [até porque, ali, os chefes nazistas foram considerados criminosos], 

o psiquiatra não poderia ter-lhe faltado, por razões de “humanidade” que 

podemos ver que decorrem mais do respeito pelo objeto humano que da no-

ção de próximo (grifos nossos) (Idem: 139 [138]). 
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Quer dizer, o homem para a psicánalise é um sujeito que pode ser castigado, chamado a responder 

pelo que lhe escapa no laço social, precisamente porque é capaz de cometer crimes – excessos na rela-

ção com o Outro. Isso diverge de uma noção de homem que não pode pecar e, em consequência, de uma 

sanção que não inclui o fora-da-Lei enquanto algo próprio das relações humanas. O criminoso torna-se 

apenas um objeto, que não tem o que confessar e sobre o qual aplica-se o saber da psiquiatria. 

É aqui, entretanto, que nos cabe retomar o segundo tempo de reflexão sobre a responsabilidade, 

no momento em que Lacan fala-nos que o castigo só ganha valor se é assentido por quem foi penalizado. 

Isso significa colher, em cada caso, se a responsabilização pela prática do ato ilícito toca a posição de gozo 

do sujeito na sua relação com o Outro, é capaz de suscitar a construção de saber do seu desejo da plena e 

impossível satisfação. E só quando sim, implica na integração desse homem com sua “verdadeira respon-

sabilidade” (Idem: 128 [122]) ou com um “justo castigo” (Idem: 129 [123]). 

Assim sendo, a responsabilidade sobre a qual Lacan fala no texto de 1950 parece-nos ter duas 

conotações. Uma é mais política, de diálogo com as demais ciências humanas, alertando-as sobre o que 

pensam do homem e, portanto, dos resultados quanto à prática de crimes. A outra, que não deixa de se 

relacionar com a anterior, delimita o campo de atuação da psicanálise junto à criminologia. 

Melhor dizendo, há aí – no debate sobre a responsabilidade, entre as ciências do homem e a psi-

canálise – uma sutileza que é preciso clarificar e, para tanto, vale tomarmos, mais uma vez, Lacan ao “pé 

da letra”. “Mas é porque a verdade que ela [a psicanálise] busca é a verdade de um sujeito, precisamente, 

que ela não pode fazer outra coisa senão manter a idéia de responsabilidade, sem a qual a experiência 

humana não comporta nenhum progresso” (grifos nossos) (LACAN, 2003 [1950]: 131 [125]). 

Vejamos que ele se volta à verdade do sujeito – verdade da castração, da ambivalência social mais 

anti-social – para demarcar em que medida não se prescinde da noção de responsabilidade. E então ele 

remete essa verdade à experiência humana, a respeito da qual tinha dito um pouco antes: “A verdade a 

que a psicanálise pode conduzir o criminoso não pode ser desvinculada da base da experiência que a 

constitui, e essa base é a mesma que define o caráter sagrado da ação médica – ou seja, o respeito pelo 

sofrimento humano” (grifos nossos) (Idem: 131 [125]). 

Ou seja, ao final do texto6, Lacan recupera a idéia de verdade – verdade de um sujeito – como uma 

orientação do trabalho com o criminoso. Mostra o quanto essa revela-se no seio da vivência do homem 

na civilização – de impossibilidade de satisfação, de sofrimento inevitável –, o que acaba convocando o 

sujeito a saber sobre seus limites. 

Mas se ao Estado, às vezes, diante das manifestações do não casamento entre a cultura e a na-

tureza humanas, cabe a aplicação de um castigo, enquanto meio de responsabilização do criminoso, ao 

analista compete um trabalho que possibilite ao sujeito assentir a sua condição ambivalente, ao fato de 

que possui o fora-da-Lei, mesmo vivendo em sociedade. E, desse modo, o acento da ação da psicanálise 

encontra-se sobre a verdade, enquanto a única que poderia dar – ou não – à responsabilidade imputada 

pelo Estado – e que se baseia na realidade da conduta – uma conotação “verdadeira”. 

E aí outras perguntas ocorrem-nos. A responsabilidade seria um conceito também psicanalítico, 

além de jurídico? Em princípio, achamos que não e, nesse sentido, é curioso como Freud não desenvolveu 

a respeito do tema. Sua especulação restringiu-se a idéia de culpa, na qualidade de mal-estar do homem 

na vida em comum, e numa das poucas vezes que usou o termo responsabilidade, ao abordar quanto ao 

conteúdo imoral dos sonhos, foi da seguinte maneira:

 […] Obviamente, temos de nos considerar responsáveis pelos impulsos maus 

dos próprios sonhos […] Se procuro classificar os impulsos presentes, em mim, 

segundo padrões sociais, em bons e maus, tenho de assumir responsabilidade 

por ambos os tipos; e, se em defesa digo que o desconhecido, inconsciente e 

reprimido em mim não é meu ‘ego’, não estarei baseando na psicanálise minha 

posição, não terei aceito suas conclusões – e talvez serei mais bem ensinado 

pelas críticas de meus semelhantes, pelos distúrbios em minhas ações e pela 

confusão de meus sentimentos. Aprenderei, talvez, que o que estou repudian-

do não apenas ‘está’ em mim, mas vez e outra ‘age’ também desde mim para 

fora (grifos nossos) (FREUD,1976 [1925]: 165). 

O que estamos querendo questionar é se a responsabilidade é, muito mais, uma consequência 

inevitável da verdade de um sujeito – já que na cultura, em sociedade – do que aquilo com que um analista 

envolve-se no trabalho com o homem, inclusive com um homem criminoso. Em outras palavras, nossa 

questão é se a responsabilidade, para a psicanálise, é dependente da verdade subjetiva – ponto que nos 

auxilia a entender os limites do trabalho psicanalítico junto à criminologia. 

Nessa direção, pensamos que Lacan, ao associar a responsabilidade com o castigo, está simples-

mente fazendo uma defesa do homem infrator. Ou melhor, não está bem defendendo o castigo, a punição, 

mas uma forma de responsabilização, por parte exclusiva do Estado, que não se exima de enxergar o ho-

mem como ele é, um criminoso que pode se corrigir na relação com o próximo. Vale sublinhar, contudo, 

que essa responsabilidade não é do mérito da psicanálise ou só é no sentido da idéia de homem que ela 

abrange. 

Ademais, importa lembrar que Lacan, nesse relatório sobre “as funções da psicanálise em crimi-

nologia”, cuja data foi o ano de 1950, pensa a pena somente enquanto punição ou saúde. De lá para cá, 

porém, outras tipos de responsabilização foram propostos. É o caso, por exemplo, das medidas socioedu-

cativas previstas no Estatuto da Criança e do Adolescente aos adolescentes que cometem ato infracional. 

Nelas, interessa à psicanálise saber se elas respeitam a idéia de homem e de um homem adolescente. 

A discussão sobre a responsabilidade para a psicanálise, entretanto, não nos aparenta esgotar 

num posicionamento em relação à concepção de homem. Afinal, Lacan introduz a questão do “assenti-

mento subjetivo” e, portanto, de uma “verdadeira responsabilidade” – o que nos faz recuperar a pergun-

ta, se a responsabilidade seria também um conceito psicanalítico. 

Alguns autores, por exemplo, entre os quais, Célio Garcia7, usam a expressão “responsabilidade 

subjetiva”. Seu raciocínio é que o ato infrator, comportando uma verdade, é uma manifestação do sujeito, 

um efeito da impossibilidade de se estar plenamente na Lei ou de se satisfazer completamente, convo-
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cando, então, a Lei – pensamento que nos remete a Jacques Alain-Miller, no texto “Patologia da Ética”: 

O sujeito é aí o visível através da equivalência possibilitada entre ele e a res-

posta. Ele é uma resposta. É o que diz Freud quando apresenta a premissa do 

analista sobre a sociedade humana. Inventa um mito para explicá-la, mas não 

qualquer mito, inventa o crime primordial. E tece considerações sobre ele, o 

assassinato do pai como a própria origem da lei […] (grifos nossos) (MIL-

LER, 1997 [1989]: 337). 

Nesse sentido, o ato confundir-se-ia com o próprio sujeito, enquanto uma resposta, e, portanto – 

seguindo Garcia –, já seria uma responsabilidade, sobre a qual a responsabilização, por parte do Estado, 

viria somente para que o sujeito acabasse de se responsabilizar, assentindo a verdade desde logo presente 

na infração. E assim poderíamos entender a responsabilidade subjetiva – um conceito da psicanálise – 

como a verdade da castração mais o assentimento do sujeito a ela. 

De qualquer maneira, inferindo a responsabilidade como um conceito estritamente jurídico ou 

também psicanálitico, o que nos resta é que se trata de uma questão realmente complexa, que envolve o 

trabalho e a reflexão de muitos, com os limites de cada um. 

NOTAS EXPLICATIVAS

1 Tal registro aparece num outro texto lacaniano sobre o tema – na verdade, num resumo das respostas 

à discussão do primeiro, cujo título é: “Premissas a todo desenvolvimento possível da criminologia” –, 

com as seguintes palavras: “[…] fomos honrados com a aprovação dos vários dos juristas hoje presentes” 

(LACAN, 2003 [1950]:130 [124]).

2 Em outros textos, entre os quais, “A ciência e a verdade”, é como se Lacan, por algum instante, pare-

cesse-nos inclinado a abrir mão do conceito de homem: “Não há ciência do homem, o que nos convém 

entender no mesmo tom do ‘não existem pequenas economias’. Não há ciência do homem porque o ho-

mem da ciência não existe, mas apenas seu sujeito” (LACAN, 1998 [1966]: 873 [859]). A bem da verdade 

é que ele, a todo momento, é crítico a uma certa concepção de homem e, em especial nos textos sobre a 

criminologia, mostra-se indisposto em ceder ao uso da palavra, insistindo que o homem só pode ser visto 

enquanto um sujeito, o que demonstra o caráter essencialmente politico – de diálogo com outras ciências 

humanas – dessa comunicação.

3 Na psicanálise, o problema de se usar a palavra indivíduo e suas derivações é que elas, ao referirem-

-se ao que não se divide, vão na direção contrária do conceito de sujeito, cuja base é a divisão. De todo 

modo, decidimos manter aqui a palavra individual, já que usada por Freud em 1921, colocando, porém, as 

devidas aspas para caracterizar que não se trata propriamente do que podemos entender por referente ao 

indivíduo, mas a “uma” pessoa, “um” homem.

4 “Ordem e progresso” são os dizeres presentes na bandeira do Brasil, que escolhemos aqui utilizar, por 

representarem bem os ideais sociais.

5 Essa é mencionada por Lacan, numa primeira vez, no texto “A ciência e a verdade”, do seguinte modo: 

“[ao falar que o assentimento fica extrínseco ao campo da estrutura simbólica…] (La grammaire de 

l’assentiment, de Newman, não deixa de ter peso, ainda que forjada para fins execráveis [um fim re-

ligioso], e talvez eu tenha que tornar a mencioná-la) (grifos nossos) (LACAN, 1998 [1966]: 876 [862]). 

A referência citada por Carvalho é NEWMAN, John Henry Cardinal (1870). A Grammar of Assent. Londres: 

ed. Por Longmans, Green and Co., 1946. Ed. francesa: Oeuvres Philosophiques de Newman, tradução de S. 

Jankéléviich, ed. Aubier, 1945.

6 Estamos considerando que os textos “Introdução teórica às funções da psicanálise em criminologia” e 

“Premissas a todo desenvolvimento possível da criminologia” são um só, já que o segundo é um resumo 

do debate suscitado pelo primeiro.

7 Recolhemos essas informações na conferência “Laço social e juventude na contemporaneidade”, minis-
133132



trada por Célio Garcia, no Colóquio Internacional sobre Juventude, Laço social e Criminalidade, ocorrido 

em 30/10/2009, na Universidade Federal de Minas Gerais, em Belo Horizonte.
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1. INTRODUÇÃO

Um instituto brasileiro por excelência será objeto do presente texto: o jeitinho. Este se configura 

como uma forma singular de lidar com a lei: para resolver uma situação complicada ou inesperada, faz-se 

uso da habilidade, esperteza ou da capacidade de conciliação, e, na maioria das vezes, burla-se alguma 

regra ou norma pré-estabelecida. É necessário que haja um acontecimento imprevisto ou mesmo algo 

que contrarie os objetivos do sujeito. Esse tipo de “saída criativa” para a resolução rápida de conflitos 

caracteriza o jeito – não importa que a solução seja definitiva ou não, ideal ou provisória, legal ou ilegal. 

(BARBOSA, 1992: 32-33)

Por este viés, buscar-se-á a interlocução com a teoria psicanalítica para a compreensão do que é a 

Lei, a fim de entender, com a leitura que Lacan traz de Sade, o que é a instrumentalização das leis. A partir 

deste ponto, será possível pensar no jeitinho como uma maneira de ministrar à lei um caráter instrumen-

tal e de desresponsabilizar-se perante seus atos.  
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2. ARGUMENTAÇÃO TEÓRICA

A sociedade brasileira se organiza de um modo peculiar, que a difere dos demais países ociden-

tais. A unidade básica da comunidade não se fundamenta em indivíduos – cidadãos –, mas em relações 

e pessoas, famílias e grupos de parentes e amigos.  Convivem, consoante DaMatta, códigos sociais dis-

tintos, dúbios, e complementares entre si. O autor os contrapõe utilizando os termos casa e rua, já que 

cada um destes lugares possui discursos e ações diferenciados. Estes discursos não são estanques, seus 

atores migram da casa para a rua de acordo com as circunstâncias: a fala de um mesmo locutor – e seus 

atos – pode ser diferente a depender do local onde este se encontre. Desse modo, “entre dizer e fazer há 

um abismo que parece caracterizar todo sistema dotado daquilo que Weber chamou de ‘éticas dúplices’, 

ou seja, códigos de interpretação e norteamento da conduta que são opostos e valem apenas para certas 

pessoas, ações e situações.” (DAMATTA, 1997a: 43-44, 77)

A categoria rua representa, nos dizeres de DaMatta (1997b: 90-91), o mundo, sujeito ao acaso, 

acidentes e paixões; ali há movimento, novidade e ação, é o local onde se trabalha. A casa, por sua vez, 

reporta-se a um universo controlado, em que cada coisa está em seu devido lugar, traz harmonia e calma, 

amor e afeto, é o lugar de descanso. O código da casa, espaço da família, das relações de parentesco e 

amizade, é guiado pela lealdade e pelo compadrio. O código da rua é baseado em leis universais e im-

pessoais, é a lei de uma terra que pertence ao governo e ao povo. Nesse sentido, tudo que representa o 

espaço público é, em princípio, negativo “porque tem um ponto de vista autoritário, impositivo, falho, 

fundado no descaso e na linguagem da lei que, igualando, subordina e explora.” (DAMATTA, 1997a: 57-59)

 Nesse meio de éticas dúbias, é preciso destacar o jeitinho. Lívia Barbosa realizou uma investiga-

ção muito instigante a fim de demonstrar este instituto. A autora fez uma pesquisa empírica, por meio 

de entrevistas com duzentas pessoas, de variadas faixas etárias e condições sociais, em algumas nossas 

capitais. Nesta pesquisa, ela revela que o jeitinho é, acima de tudo, brasileiro; é claro que em outros países 

também há esta espécie de “jogo de cintura”, apesar de não levar este nome. Em nosso país, contudo, 

este instituto atinge um patamar diferenciado e especial; conhecido e utilizado por praticamente todos, 

“do contínuo ao presidente” (BARBOSA, 1992: 32) como disse uma das pessoas que entrevistou, o jeito 

caracteriza a identidade nacional.

Durante as entrevistas, a autora percebeu que o jeitinho se encontra entre duas outras categorias tam-

bém difundidas no Brasil, o “favor” e a “corrupção”. Sabe-se que “jeitinho demais leva à corrupção”, e 

que “favor não se pede a qualquer um”. A distinção dessas práticas, contudo, é um pouco mais complexa: 

é possível pedir um favor sem transgredir uma regra, do mesmo modo que se pode pedir a alguém para 

“quebrar o galho” e infringir uma lei; de maneira semelhante, o discernimento entre jeito e corrupção é 

delicado, visto como ambos, por vezes, envolvem dinheiro e violações de normas. Logo, se no plano ideal 

se mostra possível distinguir os três elementos – favor, jeito e corrupção –, quando sobrevém uma situa-

ção social concreta os limites entre eles tornam-se imprecisos. (BARBOSA, 1992: 33-35) Em virtude disso, 

pode-se afirmar que o jeito é um instituto paralegal. Está no limite do (in)aceitável legalmente e de uma 

zona social de indeterminação. 

Segundo Lívia Barbosa (1992: 36-37), a burocracia é o domínio onde se alastra o jeitinho. Regula-

-se tudo e todos, jogando ao descaso, neste caminho, os direitos do indivíduo. O interessante é que, 

para sobreviver dentro deste sistema, a solução escolhida, o jeito, parte de pressupostos opostos aos que 

norteiam a burocracia. Ao tempo em que esta é irracional, impessoal, anônima e se utiliza de categorias 

intelectuais, o jeitinho destaca a emoção, os sentimentos, estabelecendo um espaço pessoal no domínio 

do impessoal. 

Nesse sentido, ao burocrata brasileiro é imposta – com seu consentimento –, pelas teias de ami-

zade e compadrio, certa obrigação de “torcer a lei”; sua aplicação correta fica relegada ao segundo plano. 

Daí o adágio popular brasileiro: “Para os amigos tudo, para os indiferentes nada, e para os inimigos a lei.” 

(ROSENN, 1998: 43). Diz DaMatta (1993: 187), que o dilema brasileiro é feito da oscilação entre um código 

e outro – casa e rua. É como se a “justiça” alcançada pela aplicação da lei, feita por meio do aparato jurídi-

co do Estado-nação, fosse falha ou insuficiente, e, por conseguinte, não confiável. Isto deixa alastrar-se 

outra “justiça”, “fundada na moral pessoal e numa leitura da sociedade como comunidade de pessoas 

morais que gozam de uma ‘real’ igualdade substantiva.”

 Desse modo, o uso do jeitinho, acaba por criar um fenômeno generalizado entre os brasileiros, 

qual seja a desconfiança em relação a regras e decretos universalizantes. Mas, por outro lado, este mesmo 

fenômeno gera seu inverso, que é a esperança de que as leis sejam finalmente implementadas e cumpri-

das, modificando, assim, a sociedade.

A força da lei é, pois, uma esperança. Para os destituídos ela serve como ala-

vanca para exprimir um futuro melhor (...), e para os poderosos serve como 

um instrumento para destruir o adversário político. Num caso e no outro, a lei 

raramente é vista como lei, isto é, como regra imparcial. Legislar, assim, é mais 

básico do que fazer cumprir a lei. Mas (...) é precisamente porque confiamos 

tanto na força fria da lei como instrumento de mudança do mundo que, diale-

ticamente, inventamos tantas leis e as tornamos inoperantes. Sendo assim, o 

sistema de relações pessoais que as regras pretendem enfraquecer ou destruir 

fica cada vez mais forte e vigoroso, de modo que temos, de fato, um sistema 

alimentando o outro. (DAMATTA, 1997b: 237)

Neste plano, diz Contardo Calligaris (1992: 113), só se espera ser sujeito quando se lida com os 

amigos, isto é, fora desta lei, inventando uma outra.

A tradição do jeitinho é um epifenômeno da marginalidade. Mas a sua nobreza 

tem que ser considerada numa estrutura onde a origem da lei aparece como uma 

prepotência escravizante e o ato nas margens é o lugar de onde se espera uma 

dignidade de sujeito. Deste ponto de vista, o jeitinho não parece ser o símbolo 

de um crônico subdesenvolvimento simbólico: ele é também uma esperança. 
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Mériti de Souza (1999: 123, 135) tem uma visão interessante sobre o jeitinho. Segundo a autora, 

sua prática funciona como um “sintoma” da organização social do país, denunciando a discrepância entre 

a legislação nacional e a estruturação social e cultural brasileira, o que acarreta o não reconhecimento 

dessa legislação pela maioria da população. Assim, defende que o jeitinho é um modo de burlar as leis for-

mais, mas, por outro lado – como face da mesma moeda –, explicita uma tentativa de produzir a vivência 

da igualdade e “articular o confronto com as leis que não dizem respeito ao modo de organização social 

da maioria da população.”

 Longe de discordar da autora quanto a esta realidade que o jeitinho denuncia, é preciso atentar 

ao fato de que este instituto para-legal cria uma zona de desigualdades, pois, apesar de qualquer pes-

soa, em tese, poder fazer uso do jeito, resta claro que estes usos sempre serão diferenciados a depender 

da classe social, da rede de amizades a que se pertence, dos objetivos etc. Percebe-se nesta prática, 

inclusive, uma “comodidade” brasileira, já que, em vez de tentar modificar uma lei vista como injusta ou 

insuficiente, é preferível ministrar-lhe um caráter instrumental, como forma de perseguir uma igualdade, 

sendo, no entanto, “mais igual que os outros”. 

Antes de adentrar na discussão acerca deste caráter instrumental que pode ser conferido à lei, 

cabe, com o auxílio da teoria psicanalítica, investigar o que é a Lei – e as leis. Há, em Freud, um mito 

forjado para explicar a instauração da lei universal – da Lei –, a partir de um crime primordial, que regu-

lamenta a entrada do sujeito na cultura, a saber, a interdição do incesto. Trata-se de Totem e Tabu.

Neste mito, Freud conta sobre o pai da horda primitiva, senhor absoluto que podia gozar de todas 

as mulheres. Seus filhos, que foram excluídos do grupo – e, portanto, privados do gozo –, um dia volta-

ram, assassinaram o pai e, como um grupo humano primitivo, realizaram um banquete com sua carne, 

adquirindo, cada um deles, parte da força do pai. Mas os irmãos, tão logo se saciaram, perceberam que 

tinham sentimentos contraditórios: odiavam o pai, que representava um obstáculo aos seus anseios de 

poder e gozo, mas, ao mesmo tempo, o amavam e admiravam. Esta afeição para com o pai havia ficado 

recalcada e agora voltava na forma de um sentimento de culpa. 

Os irmãos queriam, como o pai, gozar de todas as mulheres. Nenhum deles, entretanto, possuía 

força o suficiente para sobrepujar-se aos demais, já que no sangue de cada um corria uma parte daquele 

pai, o que apenas levaria a uma luta de todos contra todos. Dessa forma, cultuaram o pai em forma de to-

tem e instituíram os dois tabus fundamentais que, diz Freud, correspondem aos dois desejos reprimidos: 

o parricídio e o incesto.  Neste momento é instituída a interdição do incesto, a Lei, obrigando os irmãos 

a renunciarem as mulheres que cobiçavam – ao todo gozo –, para que fosse possível sua convivência em 

grupo. O pai real estava morto, mas sua morte invoca seu nome e a interdição. Lacan, ao fazer sua leitura 

do mito criado por Freud, diz que ele vela o fato de que o assassinato do pai não abre caminho para o gozo 

que sua presença supostamente interdita, pelo contrário, apenas reforça sua interdição. (LACAN, 2008: 

211). 

Para Freud, este ato criminoso foi o início da organização social, da religião e das restrições mo-

rais. Consoante Jean-Pierre Lebrun (2008: 89), “não há meio de conceber um sujeito sem essa inscrição 

de um menos-de-gozar; mas tampouco conceber qualquer via coletiva sem uma perda na qual deve con-

sentir cada um dos membros do coletivo.”

É isto que se trata de segurar firmemente em nossa mão – Freud designa 

na interdição do incesto o princípio da lei primordial da qual todos os de-

senvolvimentos culturais são apenas as conseqüências e as ramificações – e, 

ao mesmo tempo, ele identifica o incesto como o desejo mais fundamental. 

(LACAN, 2008: 84)

Diz Lacan (2008: 87) que “a interdição do incesto não é outra coisa senão a condição para que 

subsista a fala”. Neste viés, a Lei se refere à linguagem. “Nem uma única parte de humano escapa desse 

destino de ser coagido pela Lei da linguagem.” (LEBRUN, 2008: 57) Logo, ela é própria do humano e é 

marcada pela negatividade, pela incompletude. As palavras carregam consigo um vazio do qual não po-

dem se livrar, uma subtração do gozo. Trata-se de afirmar que elas não dão conta de dizer tudo, se limitam 

a um “meio-dizer”, remetem à falta, a palavra nunca é a coisa em si. A “linguagem não é uma simples 

ferramenta, ela é o que subverte a natureza biológica do humano e faz nosso desejo depender da língua.” 

(LEBRUN, 2008: 55) 

A Lei é desejo na medida em que o sujeito renuncia o gozo do incesto – que pode ser entendido 

como o gozo que o isola do laço social –, indo buscar em outro lugar coisas que lhe tragam prazer, colocan-

do em movimento a cadeia metonímica do desejo. “Essa relação propriamente metonímica de um signifi-

cante ao outro que chamamos de desejo, não é o novo objeto, nem o objeto anterior, é a própria mudança 

de objeto em si.” (LACAN, 2008: 344). É justamente esta movimentação de um objeto ao outro, sempre 

remetendo para outra coisa – pois o desejo se difere da satisfação plena a qual faria cessar a cadeia –, 

que é própria do humano. É por intermédio desta Lei que será possível a convivência e o laço com o outro.

Enquanto por Lei, com maiúscula, podem-se entender as leis da humanização, da linguagem; a 

lei, com minúscula, refere-se àquelas normas que foram construídas pelo homem, as leis da Cidade, as 

leis escritas.(LEBRUN, 2008: 196).  Segundo Patrick Guyomard (2007: 45), é o domínio da ética que irá 

permitir que haja uma relação entre a Lei e as leis. A ética é aquilo que implica a responsabilidade na in-

terpretação e aplicação das leis, é o que permite não as relativizar, mas situá-las, referi-las a outra coisa, 

podendo, em alguns casos, julgá-las injustas. Assim, por exemplo, se há uma tentativa de interpretação 

perversa da lei, usando suas carências, obscuridades ou sua própria letra contra seu ‘espírito’, é a ética 

que permite desmascarar esta tentativa.

 A questão da Lei,

Evita o que se poderia chamar de legalismo, ou seja, a obediência, o respeito 

à lei pelo respeito à lei, todas as formas administrativas de obediência, de as-

sujeitamento, o que evacua completamente a responsabilidade individual de 

cada um, como se bastasse obedecer à lei para estar em regra com qualquer 

questão de responsabilidade.(GUYOMARD, 2007: 4)
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Além disso, continua o autor, é preciso averiguar se uma determinada lei é realmente necessária, 

visto como, “quando se faz uma lei, ao mesmo tempo em que se universaliza, corre-se o risco de prestar-se 

a certas utilizações perversas da lei e, portanto, sob alguns aspectos, de desresponsabilizar-se” (GUYO-

MARD, 2007: 5)

Ao ler Kant com Sade, Lacan vai apontar esta possibilidade de “torcer” os significados da letra, 

aliás, o psicanalista faz uma leitura tão minuciosa destes dois autores a ponto de demonstrar que A filoso-

fia na alcova, de Sade, completa a Crítica da razão prática, de Kant, e fornece a verdade sobre ela.(LACAN, 

1998: 776-777). Interessante seria, então, examinar com mais atenção isto que Lacan recorta. Para tal, 

é necessário ir até Kant e Sade. 

 Na Crítica da razão prática, Kant explica que os princípios práticos são proposições que trazem consigo 

uma determinação geral da vontade. Eles podem ser subjetivos – máximas – quando o sujeito os considera 

apenas para sua própria vontade; ou objetivos – leis práticas – quando é válida para a vontade de todo 

ser racional.(KANT, 2003: 27). Desse modo, para Kant, é preciso eliminar todos os elementos patológicos, 

como as inclinações, os sentimentos, o amor próprio, o prazer, para se chegar à razão pura prática e à 

realização do sumo bem. 

A lei fundamental da razão pura prática é traduzida da seguinte forma: “Age de tal modo que a 

máxima de tua vontade possa valer sempre como princípio de uma legislação universal.” (KANT, 2003: 40).   

Uma questão fundamental em Kant é a liberdade. Para Kant, a liberdade e a lei prática referem-se 

uma à outra (KANT, 2003: 38-39), ou seja, o homem é livre porque torna sua a lei que é de todos, além 

disso, todos podem alcançar esta lei utilizando-se de sua própria razão. Segundo o autor, agir em confor-

midade com a lei, ou objetivamente de acordo com o dever, caracteriza uma legalidade, enquanto que agir 

por dever, melhor dizendo, agir subjetivamente somente por amor à lei, caracteriza a moralidade (KANT, 

2003: 91), e, assim agindo, isto é, quando sua vontade está de acordo com a máxima da lei universal, o 

homem é livre. 

Tendo sido esses aspectos importantes da Crítica de Kant, veja-se, pois, Sade, mais especificamen-

te o texto dentro da Filosofia na alcova, qual seja Franceses, mais um esforço se quereis ser republicanos. 

O marquês propugna a formação de uma “verdadeira” República, e vai justificando um por um o 

derrubamento dos imperativos fundamentais da lei moral (LACAN, 2008: 98). Sade reduz a quatro crimes 

principais aqueles que podem ser cometidos contra os irmãos, isto é, contra qualquer outra pessoa: a 

calúnia, o roubo, os crimes causados pela impureza e o assassinato. Feito isto, ele explica e fundamenta, 

invertendo completamente a ordem, por que todos estes crimes não devem mais ser considerados como 

tal, preconizando, então o incesto, o adultério, o roubo e assim por diante. Apesar de Sade defender 

inclusive o assassinato como um ato necessário à natureza, ele é contra a pena de morte, simplesmente 

pelo fato de que “ela jamais reprimiu o crime, já que ele é cometido todos os dias aos pés do cadafalso.” 

(SADE, 2008: 141) 

Em Sade, o conceito de liberdade também é importante. Para o marquês, a liberdade do homem 

está no fato de este não pertencer a ninguém, logo, pode ser usado como objeto de uso e gozo de qual-

quer pessoa como lhe aprouver. Ele vai levar tão longe esta liberdade a ponto de dizer que “não pode 

alegar, para justificar a recusa de alguém que a deseje, o amor que sente por outro, porque este motivo 

torna-se uma exclusão e nenhum homem pode ser excluído da posse de uma mulher, desde que tenha 

ficado claro que ela decididamente pertence a todos.” Defende a submissão das mulheres aos caprichos 

do homem e sequer delimita uma idade, pois não é possível fazê-lo sem perturbar a liberdade de quem 

deseja gozar, não importando, portanto, qualquer dano que possa ser causado à pessoa: “desde que me 

concedeis o direito de propriedade sobre o gozo, este direito é independente dos efeitos que ele produz.” 

(SADE, 2008: 150-151).

Para recompensar esta submissão iníqua da mulher, Sade preconiza que estas satisfaçam plena-

mente seus desejos, e, para isto, as leis devem favorecer seu temperamento de fogo: poderão as mulheres 

libertar-se de todos os falsos preconceitos do pudor, entregando-se à luxúria. Diz Sade, 

Sexo encantador, sereis livre! E como os homens gozareis de todos os prazeres 

que a natureza tornou para vós um dever; e não sereis coagidas a nenhum. De-

veria a parte mais divina da humanidade submeter-se aos ferros de outra? Ah, 

quebrai-os! A natureza o quer; não tenhais outros freios senão os de vossas 

inclinações, outras leis senão os vossos desejos, outra moral que não seja a da 

natureza. (SADE, 2008: 153, grifo nosso)

Em Sade, a pessoa que lhe serve aos prazeres, ou, como ele mesmo chama, o objeto, é absoluta-

mente nulo, não importa que participe ou não de seus gozos, só lhe importa o que diz respeito a si mesmo 

(SADE, 2008: 175-176). O outro, portanto, é indiferente, é mero objeto de uso e gozo. Sequer o incesto é 

considerado perigoso. Para Sade, ele estende os laços de família e torna mais ativo o amor dos cidadãos 

pela pátria, além de ter sido ditado pelas primeiras leis da natureza e poder ser encontrado na origem 

das sociedades. Em suma, diz o marquês, “ouso assegurar que o incesto deveria ser a lei de todo governo 

baseado na fraternidade.” (SADE, 2008: 155)

Desse modo, diz Lacan, a máxima universal de Sade pode ser traduzida da seguinte forma: “Tome-

mos como máxima universal de nossa ação o direito de gozar de outrem, quem quer que seja, como instru-

mento de nosso prazer.” (LACAN, 1998: 803)

Analisando os textos de Kant e Sade, Lacan demonstra isto: ambos os autores excluem, para que 

seja alcançada a liberdade, todo elemento de sentimento, ou seja, afastam a questão da subjetividade, da 

falta e do desejo. Aliás, o psicanalista comenta, com certa ironia, o texto de Sade afirmando que “de um 

verdadeiro tratado sobre o desejo, portanto, pouco há aqui, ou mesmo nada. O que se anuncia nesse revés 

extraído de um acaso não passa, quando muito, de um tom de razão.” (LACAN, 1998: 803, grifo nosso)

Neste viés, segundo Lacan, se se invalida todo o guia que existe no sentimento, ou seja, se a Lei 

não é levada em conta, “de modo extremo o mundo sadista é concebível – mesmo que ele seja seu avesso 

e sua caricatura – como uma das efetivações possíveis do mundo governado por uma ética radical, pela 

ética kantiana tal como se inscreve” na Crítica. (LACAN, 2008: 99)  

A partir deste ponto – tendo visualizado a perversão da lei moral kantiana – é possível pensar 
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na instrumentalização da lei. Instrumentalizada, a lei se dobra sobre si mesma, funda-se em si mesma e 

torna-se sua própria justificação, é a auto-referência. Sua obediência se dá pela obediência, a justiça pela 

justiça, não há implicação do sujeito aí e nem responsabilidade. (GUYOMARD, 2007: 21) Ora, quem pode 

mostrar muito bem o que é este efeito de “dobrar” a lei, portanto, é Sade. 

De todo modo, algo interessante por parte de Sade foi ter demonstrado, com o choque que traz 

em seu texto, o caráter dúbio que se encontra dentro da própria palavra, a possibilidade de seus usos 

escusos e a violência que isto pode gerar. Ao corromper, por exemplo, o conceito de liberdade – trazendo 

o inverso da liberdade kantiana –, o marquês vem justamente mostrar que estes significados não estão 

excluídos da palavra, pelo contrário, podem paradoxalmente lhe ser conferidos – não sem efeitos, é claro. 

 É possível, neste momento, sustentar que o Brasil é um local propício para a realização da ins-

trumentalização da lei: formado por uma sociedade que possui códigos dúbios, fundada nas teias de ami-

zade e compadrio – e não em leis –, onde vige a regra de levar vantagem sobre tudo e todos. Só poderia, 

pois, ter origem neste país o instituto do jeitinho e a instrumentalização que propugna. Segundo Rosenn 

(1998: 13), no Brasil, essa prática de desvio de normas para alcançar um fim desejado elevou-se de um 

modo tal, que resultou na criação de uma instituição paralegal altamente conhecida como “o jeito”. O 

jeito se tornou parte integrante da cultura jurídica do Brasil. Em muitas áreas do direito, o jeito é regra; a 

norma jurídica formal, a exceção.

Neste sentido, voltamos a DaMatta (1997a: 84), quando este expressa como se dá este tipo de 

relação com as leis, ou seja, como é o mecanismo do jeitinho: 

Contra a lei universal, eu me defendo e faço valer minha vontade e minhas razões não utilizando 

uma ou outra lei universal, mas uma relação pessoal. Uma relação pessoal que permita dobrar ou romper 

a lei, concretizando a sua impessoalidade abstrata (e no caso verdadeiramente absurda), contra a con-

cretude mais que razoável de minha singularidade [...]. A lei não está errada, mas não se aplica ao meu 

caso (ou ao caso dos meus protegidos). Logo, a lei deve ser esquecida ou anestesiada e o caso particular 

ressaltado por meio de um relacionamento específico

É importante salientar que o discurso do jeito, ao perverter a lei, fazendo com que sua forma 

instrumentalizada valha somente para um caso em especial, acaba por anular o outro, melhor dizendo, 

sua prática sempre vai “passar por cima” de outrem, ou como diz Ricardo Goldenberg (2002: 68) de forma 

um pouco mais incisiva: “não existe esperto sem um tolo em virtude de quem o primeiro pode realizar-se 

como tal.” Também, esta instrumentalização da lei renega a experiência da falta na medida em que se 

localiza um jeitinho para evitar qualquer encontro com a negatividade. 

Segundo Lebrun, a negatividade “não é mais o que funda o laço social, mas o que, ao contrário, os 

sujeitos renegam.” Isto não significa que todos sigam agora a doutrina de Sade, por assim dizer. Contudo, 

o laço social não é mais reconhecido como pautado na falta, numa economia do desejo, ele se apresenta 

como um modo de aderência a um “todos” completo, ao que Lebrun chama entodamento, em que nada 

legitima qualquer subtração de gozo em proveito do coletivo. (LEBRUN, 2008: 39) 

Por este viés, é interessante o que DaMatta destaca. Consoante o antropólogo, onde quer o brasi-

leiro esteja, pode ser na “casa” ou na “rua” – lembrando que há um trânsito constante de um discurso ao 

outro –, fica sempre subordinado a regras fixas (e modos de fazer) que o atrelam ao grupo (ou grupos), de 

tal modo que impede sua ação atomizada, isto é, o impede de agir como sujeito. 

Desse modo, o projeto da sociedade brasileira, com suas regras e ritos, é fazer 

dissolver e desaparecer o indivíduo. Entre sua vontade individual e um curso 

de ação ditado pelas normas e ritos, o brasileiro oscila, concilia e interpreta. 

Nunca é dono de si mesmo, mas, ao contrário, é possuído pelas leis normas e 

portarias. (DAMATTA, 1997b : 119)

Ainda neste sentido, Lebrun afirma o que entodamento não deixa mais espaço para o sujeito en-

quanto singular, visto como o lugar lógico necessário para seu reconhecimento simbólico praticamente 

desapareceu. Isto conduz o autor a qualificar a sociedade como sujeiticida. O lugar de sujeito se tornando 

um não-lugar. As pessoas desta sociedade, afirma Lebrun, recusam qualquer coisa que viria a exigir uma 

perda, uma subtração de gozo, em proveito do coletivo. (LEBRUN, 2008: 169)   

3. CONCLUSÕES

É preciso esclarecer que ao afirmar que o jeitinho é prática comum em todos os âmbitos sociais não 

se tem a ingênua idéia de que não existem desigualdades sociais abissais. A burla às normas e o alcance 

do jeito de cada um é diferente para cada pessoa, a depender da sua esfera socioeconômica e da extensão 

de sua teia de relações. No entanto, o que se pretende com esta afirmação é trazer uma responsabilização 

dessas práticas. Deve-se ter em mente que a sociedade, agindo desta forma, chancela a utilização do jeito 

em todos os âmbitos sociais, do campo jurídico ao político.

A questão do jeitinho envolve diversos aspectos, podendo-se incluir nesta discussão a própria 

inflação legislativa e a idéia de que tudo se resolve quando se promulga uma nova lei (ROSENN, 1998: 

54), o que apenas faz com que os sujeitos não internalizem estas normas e realmente não a tomem como 

suas. Neste sentido, é importante o pensamento de Bernardino Leers (1982: 71): ao invés de pesar séria e 

sinceramente o sistema normativo, os sujeitos fogem a esta responsabilidade, deixam “as normas intocá-

veis, tábuas de pedra, que não se transformam nem mudam de lugar(...). O jeito gasta a energia de que a 

reforma precisa, para não ficar na esfera vaga dos desejos e discursos”. Percebe-se que aqui o autor chama 

os sujeitos a responderem não apenas pelas suas práticas, como também diante de sua inércia quanto ao 

sistema normativo férreo.

Logo, podemos pensar que se a sociedade chancela a prática do jeito, é pela via da responsabiliza-

ção que é possível algum esboço de mudança. Pois se o sujeito é responsabilizado, significa que, implicado 

em seu ato e sua história, é capaz de agir de outra forma. Ora, se as nossas leis não dizem respeito aos 

sujeitos, a dizer, se ela ainda está muito distante de ter alguma relação com a Lei, isto não os libera para 

fazerem o que bem entendem. Não importa que o resultado da instrumentalização seja visto como positi-

vo ou negativo, perante a sociedade ou para um indivíduo: conferir à lei um caráter instrumental – como 
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preconiza Sade – é “perverso”, mesmo porque não se coloca em discussão a norma, que, efetivamente, 

pode ser injusta, e que, dessa forma, continua a valer para todos os outros. Mas, fica uma dúvida: é possí-

vel, no Brasil, implicar os sujeitos em uma discussão sobre as leis?

NOTA EXPLICATIVA

(*) Este trabalho faz parte de projeto de pesquisa desenvolvido com apoio do PIBIC/CNPq sob orientação 

da Prof.ª Dra Jeanine Nicolazzi Philippi.
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1. INTRODUÇÃO

Este texto tem como objetivo, a partir do trabalho desenvolvido com adolescentes em cumpri-

mento de medida socioeducativa de liberdade assistida trazer algumas contribuições a partir do que a 

experiência nos convoca e, igualmente, tentar avançar sobre dois pontos: a construção de um espaço 

político comprometido a discutir a relação do jovem com o ato infracional e a intervenção em rede. Abor-

daremos aspectos concernentes à prática infracional e às legislações dispostas no tempo à Infância e à 

Juventude, a escuta de um jovem e suas construções e o trabalho em rede, aportando para essa discussão 

o percurso daquele que cumpre medida judicial2.

A diversidade das práticas políticas e a construção de uma política pública devem conduzir-nos a 

repensar a modernidade em relação às práticas infracionais, de modo a localizar o caráter impresso pelos 

adolescentes em suas respostas, seus modos de existir e suas invenções. Caráter este que idealmente 

deve ser sustentado pelo lugar dado ao adolescente no Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), Lei 

8.069/1990.

A elaboração de políticas públicas para a juventude acompanha a legislação vigente em determi-

nada época, sendo também influenciada pelo lugar dado aos adolescentes envolvidos em práticas infra-

cionais. Ao tomarmos como referência as práticas sociais e jurídicas que embasavam o Código de Menores 

de 1927, reeditado em 1979, podemos ler com clareza o não-lugar dado aos jovens e a resposta de uma so-

ciedade e de suas práticas políticas. Notamos que a doutrina da situação irregular não possibilita demar-

cação nítida da infância e da adolescência ou, antes, fixa esses sujeitos numa única e restrita categoria: 

menor-desviante. E também quanto às modalidades de ações desenvolvidas por esta prática, nos casos 

que requerem a intervenção do Estado e da Justiça, impossibilita que adolescente seja pensado em sua 

singularidade. A prática infracional é vista apenas como desvio à norma e não como resposta à sociedade. 

A criação da figura do menor infrator cola nos jovens a expressão adjetiva “desviantes da norma”. Nesse 

escopo, a resposta política é a tutela do Estado, o controle absoluto das ações e nenhum espaço para a 

liberdade.
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O foco no menor infrator segue os rumos ditados pela criminologia dos séculos XIX e XX, cuja 

atitude disciplinar possibilitou o desenvolvimento de “novas técnicas de gestão das massas humanas” 

(RAUTER, 2003:15). A criminologia, ao realizar o estudo do crime e do criminoso, via foco no indivíduo 

e assombrada pelo referencial da periculosidade, delimita que gerir a comunidade humana e desviante 

requer mecanismos de controle e punição e de expurgo do mal de determinada classe. Embora a crimino-

logia seja privilegiada face às práticas penais, é possível perceber os efeitos de seu discurso nas políticas 

destinadas aos jovens que reforçam o velho imperativo higienista e apontando, a cada vez, a segregação 

como reação social. Nesse sentido, o imperativo sanitarista e higienista rege a construção de uma política 

que não está orientada pela condição de sujeitos de direitos dada aos adolescentes, submetendo os “es-

paços do agir humano a um Direito do Menor de natureza estatal e intervencionista” (SÊDA, 2008: 361).

O artigo 86 do ECA determina que: “A política de atendimento dos direitos da criança e do ado-

lescente far-se-á através de um conjunto articulado de ações governamentais e não governamentais, da 

União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios”. Não se trata assim de intervenção estatal para 

a proteção do Estado, mas de ações conjugadas de proteção, prevenção e defesa dos direitos, não se fur-

tando a sustentar também os deveres, a responsabilidade jurídica e, sobretudo, civil dos adolescentes. O 

ato infracional, conforme conceitua o art. 103 do ECA é a “conduta descrita como crime ou contravenção 

penal”, revisto agora a partir da perspectiva da ilicitude somada aos fatores: ausência do Estado, ocupa-

ção desordenada do espaço geográfico3, proteção social, entre outros.

O adolescente passa a ser visto com um ator que compõe o espaço social e cujas práticas serão 

articuladas a variados contextos. Na sua interseção com o espaço público localizamos que ele, com sua 

singularidade, pode se enlaçar ao coletivo pela via do ato de acionar a rede de serviços disponíveis na 

cidade. Entendemos que tal amarração assinala a interdisciplinaridade e a função política fundamental a 

toda prática que trabalhe na contramão da segregação e na perspectiva da incompletude constitucional. 

Lembrando uma definição de “rede” proposta por Guimarães Rosa, em Tutaméia, “a rede é uma porção de 

buracos, amarrados com barbante”. Daí pensarmos sobre o nosso importante papel com os adolescentes 

em conflito com a lei. A relação entre o adulto e o adolescente tem certamente suas tensões. E o próprio 

jovem, em seu íntimo, vive experimentações impulsionadas pelo não-saber-fazer com a sua juventude. E 

é aí que podemos entrar, talvez como o barbante que dá conta de amarrar, junto do jovem, algo de sua 

história. Isso nos fornece pistas de como estabelecer a função da rede e a sua lógica de constituição.

No tempo de adolescer, há possibilidade de rascunhar – entre passos incertos – os espaços da ida-

de adulta, rumo a escolhas mais orientadas pelo particular na perspectiva da apropriação de seu estilo de 

ser, ou seja, da invenção de modos particulares frente à política universalizante do “como fazer” ou “deve 

ser assim”. Pois, como define Wisnik (2004: 381), “adolescente é um substantivo no particípio presente: 

um ser que está acontecendo. De corpo e de espírito, o adolescente é um estado”. E ainda, “adolescente 

é aquele mutante que está sendo posto para estar se consumindo ardentemente, enquanto cresce”. Não 

seria, nesse sentido, o manejo das políticas públicas e a tessitura da rede de serviços relativos ao adoles-

cente semelhante à invenção de arranjos que se sobrepõem, que se ligam e se desligam, em movimentos 

descontínuos, caracterizando a rede como um espaço em permanente construção? A ação do homem, ou 

a ação do profissional que aciona a rede é, simultaneamente, o que torna efetiva a rede de trabalho, o que 

materializa a experiência a partir de um caso, enfim, o que coloca a história do jovem em articulação ao 

espaço político, a sua lei, ao seu desejo.

O que os adolescentes anunciam é que não se trata de um ou de outro modo a ser seguido, a forma 

certa a ser percorrida, mas do acontecer-adolescer na política cotidiana da vida. A adoção do significante 

acontecimento remete a três referências fundamentais: à poesia4, ao sujeito5, à política6. Fundamentais 

no sentido em que apontam para o novo, o inesperado. De fato, os adolescentes nos surpreendem com 

suas saídas e respostas, seja pela via do ato infracional, da arte ou do amor. Garcia (1997: 23) afirma que 

“as noções de sujeito, cidadão e comunidade organizam habitualmente um espaço político que vamos cha-

mar anexado”. E também: “o sujeito não é o cidadão. Um e outro representam duas posturas, emergências 

ou constituição de sentido. O cidadão é, de início, qualquer um; o sujeito é singularidade que se afirma 

por ocasião de um acontecimento a que ele passa a dever fidelidade” (GARCIA, 1997: 23). É através de um 

esforço autêntico de fazer poesia, de criar seu espaço no mundo, que o adolescente torna-se sujeito e 

enoda esse espaço político que Garcia chama de anexado.

Tomamos como referência a perspectiva na qual o adolescente é atuante como sujeito político, 

arquiteto de suas possibilidades e parte do “intra-espaço” (ARENDT, 2007: 21) público, diverso e singular, 

nos qual se insere. Interessa-nos frisar que o trabalho do psicólogo nas políticas públicas localiza-se em, 

no mínimo, dois pontos referenciais: o caso em sua singularidade e a rede de serviços situada no espaço 

público. Arendt (2007) afirma que a política surge do entre, no entre, e não dos homens, logo, não há 

autoria, o trabalho é sempre em co-autoria, o leitor é o escritor, o sujeito político é relacional e a margem 

de manobra é a da liberdade, da espontaneidade, da humanidade.

2. OS PASSOS DE UM JOVEM PERCORRIDOS COM LIBERDADE

Livre agir é agir em público, e público é 

o espaço original do político. 

(Hannah Arendt, 2007)

Em 2008, Ruam inicia o cumprimento da medida socioeducativa de liberdade assistida (LA) 7. Vem 

encaminhado pela Vara Infracional do Juizado da Infância e da Juventude de Belo Horizonte8, por ter 

cometido ato análogo ao roubo.

No ano de 2005, o adolescente havia sido convocado a esse cumprimento fruto de seu envolvi-

mento com o tráfico. Naquela ocasião, por fazer uso contínuo e excessivo de maconha e outras substân-

cias, é direcionado para tratamento no Centro Mineiro de Toxicomania – CMT9. Entre tratamento para o 

uso de drogas e cumprimento de LA o jovem não se implica com sua responsabilidade jurídica e seu caso 

é retornado ao Juizado.

Após 60 dias no Centro de Internação Provisória/Dom Bosco10 – CEIP já em 2006 quando a situ-

ação do jovem se complica, pois ele se envolve em uma briga com um amigo que estava saindo com sua 
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irmã, toma vários tiros e fica em coma por um mês.

Em 2007, retoma o cumprimento de LA. O advogado do programa emite um documento ao Jui-

zado, pois, o adolescente não poderia cumprir a medida na regional 1 (2005) em função do risco de vida 

que permanecer nessa região envolvia, efeito de briga com o namorado da irmã e da situação do tráfico de 

drogas. Ele iniciaria tratamento no CRER-VIP11 sendo acompanhado posteriormente no CMT.

Em 2008 o jovem é encaminhado a regional 2, na qual a técnica pode acompanhá-lo a partir das 

orientações do Juizado: importância em dar continuidade ao tratamento no CMT e ênfase na situação de 

ameaça ao adolescente.

Ao chegar lá relata que não se encontrava mais em tratamento no CMT, pois, alguns adolescentes 

que representavam perigo para ele circulavam próximo dali. Quando interpelado acerca da ameaça que 

sofreu, Ruam diz ter roubado a “boca” de um traficante no bairro onde era ameaçado, que isso o havia 

colocado em risco de vida.

Ele conta um pouco da sua história: viveu com sua avó até os 10 anos. Seus pais haviam se sepa-

rado e seu pai, algum tempo depois, fora preso por tráfico de drogas. Ademais pouco sabe sobre ele, a não 

ser que o pai deixou 6 filhos para sua mãe criar, nunca deu assistência, abandonou a família, bebia muito, 

batia em Ruam e em sua mãe.

A mãe do adolescente comparece após 2 meses de cumprimento de LA informando que Ruam estava no-

vamente em risco de vida devido a uma acusação por assassinato. O irmão do jovem havia sido preso, 

acusado de ter matado o jovem que teria antes ameaçado matar Ruam. Embora seu irmão tivesse sido 

preso a culpa de tal situação estava localizada - na fala da mãe - sobre Ruam. Segundo ela, o filho que 

estava preso nunca havia se metido em confusão, era trabalhador, um filho perfeito. Ela passa a culpar 

Ruam, afirmando que era ele quem deveria estar preso e dizendo não suportar as confusões do primeiro, 

comparando-o ao seu ex-marido.

Assim, o adolescente não poderia mais residir na casa de sua mãe. Com a proposta de dar trata-

mento à demanda da mesma, o caso é encaminhado ao Programa de Atenção aos Adolescentes Ameaçados 

de Morte/MG12 que decidiu pela sua “não inclusão” por avaliar ser a demanda uma questão particular da 

mãe e não de uma ameaça real. Ruam passa a viver com a irmã em local também conturbado. Esta reafirma 

que ele é culpado de toda a situação, que continua usando drogas e que não irá mais aceitá-lo em casa. 

Ao que o jovem se posiciona: “minha irmã fala que sou um drogado, abaixo a cabeça para não bater nela. 

Tive mesmo uma recaída. Tenho medo que as coisas recomecem”.

Nesse contexto, apresentamos ao jovem a possibilidade do mesmo ter um orientador social vo-

luntário13, uma pessoa da sociedade civil disposta a exercer o papel de “referência ética” para ele. Ele 

aceita a proposta e passa a se encontrar semanalmente com seu orientador, presença fundamental para 

Ruam no cumprimento da LA em relação: ao trabalho, à construção de uma referência masculina, ao vín-

culo afetivo.

Em 2008 a namorada de Ruam, M., engravida e ele começa, então, a ser perguntar sobre o que é 

um pai. Inicialmente o casal discute sobre o que fazer. M. quer tirar o filho. Ruam intervém dizendo que 

quer tê-lo e que o pastor anunciou que “se eu fizer tudo direitinho na minha vida o nenê nasce”. Acredita 

em uma revelação da igreja: “meu filho vai ser o meu caminho”.

A mãe do jovem muda e este volta a morar com ela que em seguida vai a trabalho para o Espírito 

Santo e o filho fica residindo sozinho. Ruam irá se referir à ida da mãe como “situação de abandono”, 

então, retoma o envolvimento com o tráfico sob a alegação de que não é amado, que não vale nada. Sua 

casa é invadida e roubada pelos mesmos traficantes com os quais havia se envolvido. O proprietário cobra 

o aluguel, e por não ter como pagar, não pode mais morar ali.

Em 2009 Ruam é encaminhado para o abrigo14. O orientador social arruma um emprego no saco-

lão e o abrigo o aprova. O adolescente contribuía levando verduras e legumes para a instituição. Sentia-se 

valorizado.

Algum tempo depois, Ruam é pego fumando maconha com os colegas. O abrigo quer expulsá-lo. 

Sustentamos o oposto dizendo que o jovem tem demonstrado responsabilidade com o abrigo, que é o 

momento é delicado e que o trabalho e o retorno para a escola são fundamentais na sua vida. A psicóloga 

do abrigo15 diz não acreditar que o jovem tenha interesse em trabalhar e estudar. Perguntamos se ele tem 

faltado ao serviço. Ela afirma que não. Dizemos a ela que de fato o jovem estava fumando maconha, mas 

que era possível relevar o caráter normativo da expulsão em relação a isso. Logo, o jovem é mantido ali.

Para Ruam o uso da maconha que antes o deixava calmo, começa a deixá-lo confuso. Conversou 

também com o orientador social a respeito. Após elaboração conclui: “homem que é homem tem res-

ponsabilidade. Minha filha vai nascer. Quero ser um pai admirado, respeitado. Se eu continuar fumando 

maconha ela não vai me respeitar”. Para então de fumar maconha e se distancia do grupo.

Diz ter pensado muito na história de se sentir abandonado porque agora percebe que tem o re-

conhecimento das pessoas, conseqüência de suas ações: “esse negócio de ser abandonado, não estou 

disposto a ficar nessa”.

Sai o ultrassom de sua filha, trata-se de uma menina. O jovem afirma que ainda precisa de uma 

orientação em relação ao pai que quer ser: “Não quero ser como meu pai, quero cuidar e dar carinho”. 

Começa a ser reconhecido pela qualidade de seu trabalho.

O jovem já estava a dois meses no abrigo e em setembro faria 18 anos. Passamos a discutir junto 

à monitora a situação e a saída do jovem do abrigo, ele arruma emprego em uma marcenaria.

O abrigo investiga a situação familiar do jovem de forma que pudesse trabalhar na perspectiva de 

seu retorno ao lar. A avó relata que Ruam é aquele que faz tudo errado e que a mãe do jovem cometeu um 

grande erro ao ter tirado ele dela. Para ela, a mãe do jovem havia se “intrujado” com gente envolvida no 

tráfico e toda a tragédia na família tinha surgido daí. Não aceita mais o neto em sua casa.

Ruam vinha dizendo de sua responsabilidade, de sua maturidade, da importância de ter sua pró-

pria casa. Reforçamos, pois, a sua autonomia, demarcando a possibilidade de sua saída. No dia seguinte 

ocorre uma confusão no abrigo. Um dos colegas rasga a sua carteira de identidade, isso é tomado por 

Ruam como ameaça às suas pequenas travessias rumo à vida adulta. Ruam “pega seu colega de porrada” 

e quase o enforca. O abrigo o expulsa. Ruam chega à regional, após ter passado a noite na rua, desolado: 

“tava tudo indo bem, vai começar tudo de novo a confusão”.

Ele resta novamente sem moradia. A relação com seu patrão era muito boa e o mesmo estava a par 
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do cumprimento da LA. Optamos por entrar em contato com aquele para verificar se Ruam poderia dormir 

na marcenaria, até que conseguíssemos organizar a situação, o que não foi possível. O jovem é encami-

nhado para outro abrigo, continuou a trabalhar esse chefe, um homem de extrema importância em sua 

vida, que lhe servia de modelo de disciplina, paciência, esforço, comprometimento.

Ruam fica um mês no abrigo e diante da rigidez das normas da instituição (especialmente em re-

lação aos horários que atrapalhavam as visitas a sua namorada) e de suas conquistas, anuncia sua saída. 

Vai morar com uma amiga da mãe, ajuda em casa financeiramente e as coisas voltam a caminhar.

Nasce sua filha. Sua relação com a família da namorada ganha novos contornos. Ele olha um bar-

racão para morar. Compra algumas coisas, mas “toma um cano” do proprietário. Sua mãe propõe que ele 

more na casa dela com sua filha e seu outro neto, desde que o mesmo cumpra com sua responsabilidade. O 

trabalho na marcenaria caminhava bem, exceto pelo fato de que seu patrão atrasa seu pagamento, o que 

provoca o abandono do ofício. Intencionava juntar dinheiro para construir um barracão no lote da sogra. 

Ele havia sido dispensado do exército, mas precisaria regularizar a sua dispensa para assinatura de sua 

carteira de trabalho. Nesse ínterim Ruam faz alguns bicos na construção civil.

Conversamos com Ruam sobre o encerramento da sua medida: retomamos sua entrada no LA e as 

questões manifestas inicialmente. Localizamos com ele que a construção de um lugar no campo do tra-

balho e o reconhecimento daí advindo, somados ao contorno dado a questão “o que é ser um pai”, foram 

fundamentais para ele que a princípio estava abandonado de referências. Ruam não era registrado com o 

nome do pai. Ainda hoje ele está às voltas com o abandono e o reconhecimento. Circula. O nascimento de 

sua filha foi também norteador. Ruam desloca de “menino problema”, “culpado”, “drogado” para “pai de 

família”, “homem da casa”, “provedor”.

Em 2010, não mais em cumprimento de LA, às vezes Ruam vai à regional para dizer como anda a 

vida, mostrar sua filha, pedir alguma orientação. O programa continua ali como um espaço político entre 

tantos outros pelos quais esse jovem transita, se enlaça, des-enlaça.

3. CONCLUSÕES

Iniciamos este texto dizendo que a política é cotidiano e com Garcia (1997: 27) podemos afirmar 

que “a prática política do dia-a-dia se faz no miúdo, no varejo, como se disse a propósito do sacolão”. O 

profissional há, pois, que ser inventivo e persistente, além de ter em mira a construção da política no in-

terstício constituído entre as instituições, os atores sociais e os adolescentes em cumprimento de medida 

socioeducativa. A orientação pela politização do espaço público com margens de liberdade para o jovem e 

pelo singular do caso é a tônica da experiência desejável de socioeducação, tal e qual delineada pelo ECA.

A recusa à reprodução da lógica de segregação-punição do adolescente em conflito com a lei, 

porque geradora da criminalização da adolescência, fomenta nesse jovem o desejo de conquista de um 

espaço para chamar de seu na cidade, assim como o caso Ruam atesta. Um esforço dialético e poético de 

fabricação de uma efetiva política pública voltada para o adolescente em conflito com a lei deve susten-

tar a experiência do psicólogo na operacionalização do sistema socioeducativo. “A principal função do 

profissional técnico é, a partir da escuta do adolescente, trabalhar com ele as questões pertinentes à 

subjetividade, às dificuldades relacionadas à vida pessoal, familiar, comunitária, escolar e profissional. 

Quando necessário, ele deverá intervir com os parceiros da rede de atenção, com os aparatos da cidade, 

dos quais o adolescente pode se beneficiar, desde a escola, cursos profissionalizantes, serviços de saúde, 

esporte, lazer, para que se sinta respeitado, na sua liberdade e dignidade, como qualquer outro cidadão. 

Essa inserção promove, assim, a sustentação de uma comunidade socioeducativa para que o jovem não 

reincida na prática de atos infracionais” (Medidas Socioeducativas em Meio Aberto: a experiência de Belo 

Horizonte, 2010, vol. 1: 36).
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NOTAS EXPLICATIVAS

1 Uma das seis medidas socioeducativas previstas pelo Estatuto da Criança e do Adolescente como forma 

de responsabilização do adolescente pelo ato infracional cometido.

2 Esse adolescente foi acompanhado por Aline Bemfica, no período de 2008 a 2010, no Programa Liberda-

de Assistida, em Belo Horizonte.

3 A esse respeito ver “Metamorfoses do espaço”, Milton Santos, publicado pela EDUSP, São Paulo, em 

2008.

4 Em “Fragmentos de um discurso amoroso” (1977), ao localizar o acontecimento como espaço da contin-

gência, Roland Barthes nos dá a seguinte conceituação: “contingência - pequeniníssimos acontecimentos 

incidentes, reveses, bagatelas, mesquinharias, futilidades.” (BARTHES, 1977: 87)

5 Definição de sujeito de acordo com o Dicionário de Psicanálise. ROUDINESCO, Elisabeth; PLON, Michel. 

Rio de Janeiro: Jorge Zahar Editor, 1998. “Em psicanálise S. Freud empregou o termo, mas somente J. 

Lacan, entre 1950 e 1965, conceituou a noção lógica e filosófica do sujeito no âmbito de sua teoria do 

significante, transformando o sujeito da consciência num sujeito do inconsciente, da ciência e do dese-

jo. Foi em 1960, em “Subversão do sujeito e dialética do desejo no inconsciente freudiano”, que Lacan, 

apoiando-se na teoria saussuriana do signo linguístico, enunciou sua concepção da relação do sujeito 

com o significante: “Um significante é aquilo que representa o sujeito para outro significante”. Esse sujei-

to, segundo Lacan, está submetido ao processo freudiano da clivagem do eu”.

6 Conforme esclarece Badiou, em entrevista realizada por Fernanda Otoni e Kátia Botelho, em 1996: “A 

questão da lei tem dois aspectos: há a questão da lei social e da lei estatal. Podemos mostrar que essa 

questão é contingente e antes de tudo uma ficção. Mas a psicanálise mostrou que há um outro sentido 

da lei, que há uma figura da lei que constitui o próprio desejo. É, pois, na função da lei oficial e da lei do 

desejo que se realiza nossa obediência, nossa tendência a obedecer. E para que essa tendência a obedecer 

se enfraqueça ou ceda é preciso que em um determinado momento algo separe a lei do nosso desejo da 

lei oficial. Ora, é exatamente o que eu chamo de acontecimento. Um acontecimento é esse movimento e 

que o desejo deixa de investir no universo da lei geral e  exige sua própria lei. Mas para isso é preciso um 

corte, normalmente não é assim”.

7 O Programa Liberdade Assistida da Prefeitura de Belo Horizonte está inserido na política da Secretaria 

Municipal Adjunta de Assistência Social/PBH. Criado em 1998, o serviço prioriza práticas de educação 

formal, de lazer, culturais, profissionais e esportivas através da inserção dos adolescentes em atividades 

na cidade. A proposta é fazer com que o adolescente passe a interagir de forma participativa na socie-

dade. O serviço é regionalizado, existindo, portanto, em cada um das nove regionais de Belo Horizonte, 

estando na regional centro-sul a sua gerência.

8 A Vara da Infância do Juizado da Infância e da Juventude de Belo Horizonte foi criada em 2004. Desde 

a criação do Centro Integrado de Atendimento ao Adolescente Autor de Ato Infracional – CIA-BH – esse 

centro passou a abrigar em um único espaço aquela vara, a Promotoria da Infância e da Juventude, a 

Defensoria Pública, a Subsecretaria de Atendimento às Medidas Socioeducativas (Secretaria de Estado de 

Defesa Social de Minas Gerais) e as Polícias Civil e Militar. Nos dois momentos, a Vara Infracional situa-se 

no centro da cidade.

9 Centro Mineiro de Toxicomania, instituição da Rede FHEMIG (Fundação Hospitalar do Estado de Minas 

Gerais) Foi um dos primeiros serviços públicos de saúde destinados ao tratamento de alcoolistas e toxicô-

manos. A partir do referencial teórico da Psicanálise, o CMT desenvolve sua experiência clínica, contando 

também com outras áreas de saber, como a clínica médica, a psiquiatria e a saúde mental. O CMT está lo-

calizado no centro de BH. A inclusão do adolescente para tratamento no CMT deu-se sob medida protetiva 

determinada pelo juiz, de acordo com o artigo 101, parágrafo VI do ECA, que versa sobre “a inclusão em 

programa oficial ou comunitário de auxílio, orientação e tratamento a alcoólatras e toxicômanos”.

10 Centro de Internação Provisória/Dom Bosco – CEIP - principal instituição de acautelamento provisório 

de Minas Gerais. A precariedade da estrutura e a superlotação da unidade são temas de ação civil pública 

promovida pela Promotoria da Infância e da Juventude de Minas Gerais desde 2007. Atualmente, o proces-

so tramita no Tribunal de Justiça de Minas. O governo mineiro realizou reformas no espaço, o que signifi-

cou melhoras nas condições de salubridade do espaço, de acordo com o Ministério Público. Mas o proble-

ma da superlotação permanece. O CEIP/Dom Bosco está situado no grande complexo “prisional” que fica 

no bairro Horto/BH, ao lado da prisão feminina, do centro de encaminhamento para semi-liberdade e de 

centros de internação para adolescentes em conflito com a lei.

11 Centro de Recuperação e Reeducação das Vítimas do Álcool e das Drogas – CRER-VIP – organização não-

-governamental que conta com voluntários e tem cunho religioso. De acordo com informação do site 

da instituição: “É um Centro Escola Superior de Recuperação e Reeducação das Vítimas do Álcool e das 

Drogas, dedicado à reabilitação e reinserção social de vidas prisioneiras”. Essa comunidade terapêutica, 

CRER-VIP – Regional Grande Belo Horizonte está localizada na cidade de Vespasiano, há 27 km de BH. 

Neste caso, foi também a partir de medida protetiva determinada em audiência com o juiz que ocorreu o 

encaminhamento do jovem para tratamento.

12 Programa de Proteção às Crianças e Adolescentes Ameaçados de Morte é uma ação coordenada pela 

Secretaria Especial de Direitos Humanos da Presidência da República que visa à proteção de crianças e 

adolescentes comprovadamente em situação de ameaça de morte, ou seja, em casos extremos se constitui 
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com última alternativa. Foi fundado sob a base legal do decreto 6.231/2007 e que está em conformidade 

com o Estatuto da Criança e do Adolescente.

13 O orientador social voluntário é peça fundamental na efetivação da medida socioeducativa de liberdade 

assistida. A idéia é que a sociedade civil também atue na construção dessa política, em movimento de par-

ceria com o poder público. Há dois objetivos básicos nessa parceria: 1) fazer com que a população se en-

volva com a questão dos adolescentes infratores, lhe facilitando a construção de sua cidadania e também 

a ruptura com a prática infracional; 2) intermediar as relações desses adolescentes com a cidade, uma vez 

que o orientador se coloque como referência ética para aqueles. Essa experiência inédita do Liberdade 

Assistida já foi reconhecida nacionalmente, através do recebimento do Prêmio Socioeducando (ILANUD/

UNICEF), em 1999. Informações retiradas da publicação sobre a medida, PBH, 2010.

14 Segundo o ECA, a aplicação de medida protetiva se dá em contexto de ameaça ou violação de direitos 

do adolescente e o artigo 101, parágrafo VII menciona a possibilidade de abrigamento do adolescente. 

É importante mencionar que o Estatuto afirma que as medidas protetivas poderão ser aplicadas isolada 

ou cumulativamente com as medidas socioeducativas, no caso de se tratar de adolescente. E ainda, o ECA 

destaca que o abrigamento só deverá ter lugar quando esgotarem as possibilidades de fortalecimento dos 

vínculos familiares e comunitários em espaço aberto, o que traduzido é da seguinte maneira no parágrafo 

único do artigo 101: a medida de abrigamento deve ser provisória e excepcional, utilizável como forma 

de transição para colocação em família substituta, não implicando privação de liberdade. Nos dizeres de 

Martinez & Silva (2005): “Na prática quotidiana, entretanto, observa-se que a escolha pela colocação 

em abrigos acaba sendo uma das principais, quando não a única forma de atuação frente à problemática 

familiar reproduzindo, assim, modos tradicionais de institucionalizar esta população, tendo como uma 

das inúmeras conseqüências desta prática a descontinuidade, ou até mesmo o rompimento, dos vínculos 

familiares”.

15 Segundo Oliveira (2006) “Observando as práticas cotidianas das instituições de abrigo constata-se, 

muitas vezes, que estes são ambientes regrados por um grande número de normas: horário para acordar, 

horário para realizar as refeições, horário para organizar os espaços, horário para sair, para chegar, ho-

rário para banho, para falar ao telefone e até horário para se relacionar, já que situações que poderiam 

promover relacionamentos só ocorrem dentro de horários e lugares pré-determinados pelas normas. O 

excesso de normas muitas vezes configura uma rotina de práticas cotidianas desprovida de sentido e sig-

nificado que contribui para dissociar o abrigo do conceito de lar. Conforme relatado por Rizzini (1996), 

freqüentemente monitores - pessoas que, a princípio, deveriam ter sido contratadas com o objetivo de 

cuidar dos abrigados - são os principais encarregados do cumprimento destas normas, tornando-se as-

sim, pessoas extremamente sérias, ríspidas e autoritárias. Assim, o ambiente de abrigo acaba se tornan-

do um ambiente controlador; um ambiente que ao invés de acolher, dita o padrão de comportamento e as 

regras de conduta para todos que ali vivem. (...) O que pode e deve ser questionado, entretanto, é a forma 

como essas regras têm se efetivado na prática. (...) O que se observa de maneira intensa nestas institui-

ções é que não existe ainda espaço para a diferenciação, para uma escuta atenta das necessidades dos 

adolescentes acolhidos. O que existe é uma necessidade constante de regularidade e ordem (por sinal, 

significativa enquanto expressa valores da classe dominante) que parece ir de encontro à constituição de 

subjetividades”. Disponível em: http://www.proceedings.scielo.br/scielo.php?pid=MSC0000000092006

000100004&script=sci_arttext. Acesso 15 abr. 2011.
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1. INTRODUÇÃO

Embora um dos temas deste congresso seja “e se meu objeto de amor morresse”, neste texto dis-

cutiremos o nascimento desse desejo de morte ao objeto após o término de uma relação afetiva.

Raramente uma separação amorosa ocorre em comum acordo entre as partes, pois o tempo de 

cada um dentro da relação é diferente para o momento de se separar. Para um dos parceiros é o momento 

correto, ou aparenta ser, enquanto para o outro, trata-se de um golpe, um ataque ao narcisismo. Este pro-

blema é fato comum na psicoterapia, a presença de um jogo pulsional entre o ex-casal, onde se percebe a 

culpa naquele que abandonou e a ferida narcísica no abandonado.

Após uma separação, o sujeito perde muito mais do que o seu objeto de amor e o amor do objeto, 

ele perde também em matéria de fantasia. Para o parceiro que se sente abandonado, a separação pode ser 

sentida como uma morte. A morte das fantasias, das ilusões, dos projetos e das expectativas depositados 

no outro. Por outro lado, a morte do ser que causa minha angústia seria uma saída para o meu sofrimento.
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2. A IMPORTÂNCIA FANTASMÁTICA DO OBJETO 

Me responde por favor/Pra onde vai o meu amor/Quando o amor acaba/Vê se 

tem no almanaque, essa menina,/Como é que termina um grande amor/Me diz, 

me diz... Um grande amor/Se adianta tomar uma aspirina/Ou se bate na quina 

aquela dor/Me diz, me diz/Me diz... Aquela dor/Se é chover o ano inteiro chuva 

fina/Ou se é como cair do elevador/Me responde por favor/Pra que que tudo 

começou/Quando tudo acaba. (Almanaque, Chico Buarque)

O outro amado tem uma função de suporte fantasmático. Em uma relação amorosa, a presença 

real do amado pode funcionar como alicerce para a construção de grande soma de fantasias, tais como: 

a imagem ideal de família, de relacionamento, de fidelidade e cumplicidade, de satisfação erótica ou de 

cuidado e educação dos filhos ao lado do parceiro.

Nasio (1997) articula a presença física do amado como base para a criação e manutenção do uni-

verso fantasmático dos sujeitos, fato que permite algumas reflexões.

Para Nasio (1997: 41), “a pessoa viva do eleito me é indispensável como uma base dotada de 

vida própria, sobre a qual repousa e desabrocha o objeto fantasiado”. Assim, diante de uma separação, a 

ausência física do amado não é o fato mais importante, mas, sim, a falta de sua função, fato que acarreta 

além de grande desordem pulsional, infelicidade e dor. O antigo objeto não está morto após a separação, 

mas têm decretada a morte do seu papel, de suas funções emocionais, sexuais, familiares ou sociais. Suas 

atribuições e atributos permanecem, mas de forma excessiva, pois estão sem objeto.

Daí, talvez, a dor do luto estaria relacionada não à ausência do outro, mas ao seu excesso trau-

mático, pelo excesso de presença manifesta em sua ausência; pela presença obsedante na semelhança 

com os filhos; por meio dos objetos do mundo externo que lhe representam; nos projetos desfeitos, entre 

outras fontes de recordações. Nas palavras de Ramos (2008: 271):

 

É mais contra o excesso do objeto – contra sua presença obsidente – do que 

contra sua falta que o sujeito está às voltas. Trata-se do excesso pulsional que 

se desprende do objeto e que a ele já não pode se ligar. É o excesso do impos-

sível, porque a perda é do registro do impossível, do Real. É excesso também 

porque é enigma, como mensagem intraduzida. Desse ponto de vista, o pró-

prio objeto perdido é, talvez, o lado intraduzido, o lado não metabolizado do 

objeto. É sem dúvida, o seu lado não, e a negativa é impossível de ser compre-

endida e, assim, funciona como um excesso.

Dessa forma, à medida que funciona como excesso, a libido desprendida do objeto permanecerá 

por certo lapso de tempo livre, não dominada ou excessiva ao eu, e poderá se transformar em reações 

melancólicas ou em ataques ao ex-parceiro, esses manifestos através do desejo de morte, por exemplo.

Nos primeiros momentos após a quebra do laço amoroso, o sujeito luta – é um momento de gran-

des conflitos, brigas e discussões –, pois o sujeito não quer perder “o seu lugar”. Os amantes ainda são 

objetos sexuais um do outro, e essa sexualidade poderá ser mobilizada para a realização do luto, necessá-

rio para o desligamento do objeto. 

Segundo Nasio (1997), a verdadeira dor sentida pelos enamorados após o fim da relação não 

se deve à perda do objeto, da pessoa do amado, mas é derivada da desarticulação interna das fantasias 

criadas em torno do amado, do excesso sem objeto, da incitação sem excitante. Nestas circunstâncias, 

o sujeito fica privado do objeto de sua pulsão que, agora livre, transforma-se em angústia. Para Nasio 

(1997: 52), “a dor provém da desordem pulsional que reina no Isso, consecutiva a ruptura da barreira que 

era fantasia.” Em uma aproximação laplancheana, é admissível pensar que esta desordem pulsional agiria 

de forma similar às mensagens não traduzidas, à medida que mensagens como “não te amo mais”, “não 

te quero mais como meu objeto” ou “não damos mais certo juntos”, não podem ser totalmente metabo-

lizadas, porque no inconsciente não existem códigos tradutivos que deem conta da negação, como foi 

apontado por Ramos (2008), na citação acima.

No início de uma relação amorosa, os amantes não pensam no fim. A relação é sentida como 

eterna, e o “até que a morte nos separe” parece um fato real perante olhos tão enamorados. Porém, como 

exigir do eu e especialmente do outro, a garantia do amor perpétuo, com sua inseparável companheira, a 

fidelidade? Como exigir perenidade do desejo que é, por essência, fugaz? Como exigir do eu o que ele não 

pode dar, apesar de fantasiar? Esta finitude real, apesar de ser inimaginável pelos amantes, é declamada 

nos versos de Ovídio, em “A arte de amar”: “Promete, promete com ousadia, pois as promessas vencem as 

mulheres! Júpiter, que lá do alto observa e testemunha os perjúrios dos amantes, ri-se deles e ordena aos 

ventes de Éolo que os levem e anulem”.

O fim de uma relação implica no fim do desejo do outro em relação a mim, fato gerador de intenso 

mal estar, pois o eu deixa de ser interessante, amado, desejado, o que leva a uma grande ferida narcísica. 

O sujeito devaneia, “deve haver algo de errado comigo”, ou “talvez ele (o objeto) tenha encontrado al-

guém mais interessante”. Seja qual for a razão do fim da união, todas são dolorosas. Perder o lugar como 

objeto do amor outro, como objeto de desejo do outro, remete o sujeito a situações traumáticas vivencia-

das em tempos precoces, como o abandono primário ou o triângulo edípico, estes reativados quando o 

sujeito vive uma separação inesperada ou indesejada. 

Embora o amor romântico seja um ideal historicamente construído, atualmente ele ainda provo-

ca efeitos de um real no imaginário popular. Calligaris (1999: 22) chama atenção para o fato de que, a 

partir do momento em que os casamentos deixaram de ser realizados por conveniência e o amor tornou-

-se central, a conjugalidade transformou-se em lugar de sofrimento psíquico, pois este amor é esperado 

como um amor perfeito, uma relação sexual perfeita, exigência “louca e intransigente de realizar um laço 

conjugal”.

Segundo Haddad (2009: 36) este ideal romântico pesa negativamente sobre os laços que unem 

os casais, pois a relação amorosa esperada deve ser duradoura, exclusiva e capaz de fornecer completude 
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amorosa e sexual ao par, contudo, este ideal contradiz o “ideal de igualdade e liberdade da cultura mo-

derna”, pois esse implica no privilégio da individualidade, da independência e da privacidade de ambas as 

partes. Daí a elevada quantia de expectativas e idealizações depositadas nos relacionamentos amorosos 

levar, sem grande esforço, a uma decepção diante daquilo que efetivamente foi construído em termos de 

vínculo afetivo. Frente à frustração deste ideal inalcançável, a separação do objeto amoroso seria uma 

saída possível.

Apesar de ser uma experiência singular, a separação do objeto pode, de forma geral, mobilizar 

uma vasta quantia de sentimentos negativos, como os sentimentos de falha, de culpa, de desamparo, de 

humilhação, a diminuição da auto-estima e da esperança. Situação geradora de grande angústia, que 

demandará do sujeito uma resposta. E quais seriam as respostas possíveis, ou mais frequentes, diante tão 

grande ataque ao eu? 

Dentre elas, as reações depressivas e melancólicas, mais ou menos graves, algumas com risco 

real ao eu, quando o sujeito inundado pelos excessos deixado pelo ex, atenta contra a própria existência. 

Outra reação, o ódio, mais arcaico, derivado das primeiras formas como o sujeito lida com o mun-

do externo, que passa a ser dirigido contra aquele que causou dor ao eu. E dentro desta possibilidade de 

resposta, temos os desejos de morte ao ex-parceiro. São desejos sentidos intensamente, fantasias de 

morte muitas vezes acrescida de um colorido sádico, pois geralmente não se quer “somente” a morte do 

ex-parceiro, como se a morte fosse pouco, mas deseja-lhe o sofrimento. Aquele, responsável pelo meu 

sofrimento, ou irresponsável pelos meus sentimentos amorosos, pois não soube dar-lhes o devido valor, 

não soube deles cuidar, deve sofrer assim como eu, ou mais, bem mais.

Por outro lado, é preciso responsabilizar o responsável, puni-lo, castigá-lo, e porque não, tor-

turá-lo? Que sua morte seja preferencialmente lenta e dolorosa, ou que sobre ele recaiam inúmeros in-

fortúnios, como a falência, doenças e decepções com o novo objeto. O castigo para o objeto provém do 

superego que, segundo Laplanche (1995: 330) “é tão cruel, tão sádico como as pulsões que pretende 

julgar e reprimir”, por tal razão, o castigo fantasiado para o objeto pode assumir caráter violento e obsce-

no. Contudo, endereçar ao outro o mal estar que ele nos produz, deixa restos, resíduos intraduzíves, não 

sendo esta talvez, a melhor solução para o eu.

E ainda, há o desejo oculto de que o “objeto não morra, mas que precise de mim”, o que seria 

ainda melhor do que sua morte ou infelicidade. Esta fantasia é reparadora para o sujeito. Ver aquele me 

infringiu dor precisar de minha benevolência é prazeroso ao eu, que, de certa forma seria restituído, ao 

menos, parcialmente.

Por outro lado, desejar a morte do outro é preciso. Eu devo matá-lo, ao menos, dentro de mim, 

desinvestindo sua imagem fantasiada através do processo de luto. 

Em síntese, o processo de luto pode ser descrito como o trabalho desenvolvido pelo psiquismo de 

retirada dos investimentos feitos em um objeto significativo e sua reintrojeção no eu para futuro reinves-

timento em novos objetos (FREUD, 1917/2006). Porém, realizar o desinvestimento do objeto não é tarefa 

fácil para o eu, pois os sujeitos tendem a manter suas ligações e investimentos libidinais nos objetos 

antigos, mesmo que surja outro em seu lugar. Como expõe Freud (1917/2006: 104): “de modo geral o 

ser humano – mesmo quando um substituto já se delineia no horizonte – nunca abandona de bom grado 

uma posição libidinal antes ocupada.” Vejamos um exemplo citado por Caruso (1989: 53), a respeito dos 

sentimentos de um paciente sobre sua ex-parceira:

Em resumo, estou tentando matá-la. É um espetáculo curioso como esse ani-

mal atacado de morte ainda se debate convulsivamente. Não estou chamando 

Olga de animal; ou quem sabe esteja sim? Quem sabe, Olga e eu? Mas na verda-

de quero me referir à memória, mas exatamente à consciência que temos um 

do outro.

 

 Diante do transtorno ocasionado pela perda do objeto, o desolado encontra-se, via de regra, im-

possibilitado de qualquer manifestação de interesse para outros fatos do mundo, a não ser, pela lembran-

ça do objeto (FREUD, 1917/2006), que é mantida viva do lugar da ausência do mesmo. Esta dificuldade em 

se desligar do objeto é também expressa, de forma poética, nas letras de Chico Buarque, em “Retrato em 

preto e branco”:

 

(...)

O que é que eu posso contra o encanto 

Desse amor que eu nego tanto 

Evito tanto 

E que no entanto 

Volta sempre a enfeitiçar 

Com seus mesmos tristes velhos fatos 

Que num álbum de retrato 

Eu teimo em colecionar

 Lá vou eu de novo como um tolo 

Procurar o desconsolo 

Que cansei de conhecer 

Novos dias tristes, noites claras 

Versos, cartas, minha cara 

Ainda volto a lhe escrever 

Pra dizer que isso é pecado 

Eu trago o peito tão marcado 

De lembranças do passado 

E você sabe a razão 

Vou colecionar mais um soneto 

Outro retrato em branco e preto 

A maltratar meu coração
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Logo, percebemos que o processo de elaboração do luto pela perda do objeto por separação, como 

exemplificado, é lento e gradual, e somente pouco a pouco a libido investida no par poderia ser retirada. 

3. O SUJEITO, SEUS DESEJOS, SUAS RESPONSABILIDADES

 

Segundo Losso (2003), para a manutenção de uma relação afetiva são necessários certos elemen-

tos positivos: identificações, ideais e crenças comuns; determinado coeficiente de paixão e admiração 

recíproca, e a presença de um jogo funcional entre o casal, que permita a realização mais ou menos satis-

fatória de seus desejos. A relação deve, ainda, funcionar como local de reafirmação do narcisismo e conti-

nente à expressão de determinada quantia de agressividade, sendo todos esses aspectos parte de um tipo 

particular de acordo inconsciente, que funciona como forma de organizar os conteúdos psíquicos e como 

defesa. É a este tipo de relação que Kaës, citado por Losso (2003), atribui a expressão “pacto negativo”.

A importância deste pacto reside no fato de sua existência assegurar aos parceiros que certos 

conteúdos psíquicos possíveis de inviabilizar a relação permaneçam reprimidos ou negados. Porém, quan-

do o casal se separa, este acordo inconsciente é rompido, e os conteúdos liberados com a quebra des-

se pacto podem adquirir grande potencial de violência, como as reprovações, as agressões verbais e/ou 

corporais, as perseguições, as fantasias paranóides, as fantasias de retaliação, o ódio passional e, até 

mesmo, as fantasias de morte ao ex-parceiro (Losso, 2003).

Esta substituição do antigo amor/ternura pelo objeto, por uma relação sádico-erótica estabeleci-

da entre os ex-parceiros pode ser explicada pela ambivalência presente nas relações do sujeito com os ob-

jetos e com o mundo externo. Raffaelli (1994) expõe que o sadismo, elemento inalienável da sexualidade 

humana, pode converter-se em desejos de morte em relação às pessoas mais amadas. Esta ambivalência 

em relação aos objetos tem origem nas primeiras experiências do sujeito infantil com o mundo externo, 

experiências permeadas pelo sentimento de ódio. O autor contribui com nossa discussão, à medida que 

exemplifica as implicações deste sentimento ambivalente na relação entre os ex-amantes. Vejamos:

Portanto, a mescla do amor com o ódio precede das primeiras fases do amor 

ainda não superadas; por ocasião do desgaste de uma relação amorosa, vem o 

ódio a ocupar seu lugar, que é reforçado pela regressão do amor à fase sádica, 

recebendo o ódio, um caráter erótico, de forma a assegurar a continuidade da 

relação, opondo-se à indiferença. Os fins perseguidos com essa regressão à fase 

sádica seriam a humilhação, o domínio, e o causar dor ao objeto (RAFFAELLI, 

1994: 22).

 

Sabendo que tais desejos de morte, de infringir dor ao objeto, ou triunfo sobre o objetivo são 

próprios da sexualidade infantil do sujeito, mais especificamente do seu lado não ligado, ou da pulsão se-

xual de morte como explica Laplanche, é possível responsabilizar os amantes por seus desejos “egoístas, 

sádicos, pervertidos ou incestuosos” como foram definidos por Freud (1925: 146), ou ainda, é possível 

responsabilizá-los pelos desejos de morte ao antigo objeto?

Freud (1925) considera, sem muita objeção, que somos responsáveis por nossos desejos imorais. 

Ele aborda esta questão quando discorre acerca da responsabilidade do sujeito sobre seus produtos oní-

ricos, na segunda nota do artigo “Algumas notas adicionais sobre a interpretação de sonhos como um 

todo”, intitulada “Responsabilidade moral pelo conteúdo dos sonhos”. Nesta breve discussão, Freud afir-

ma que devemos nos considerar responsável tanto pelos impulsos bons, quanto pelos impulsos maus pre-

sentes não somente no conteúdo manifesto dos sonhos, como também e principalmente nos conteúdos 

latentes dos mesmos, caso contrário, estaríamos desconsiderando tudo o que a psicanálise nos ensinou. 

Para o autor, o conteúdo dos sonhos faz parte do ser, e “não ‘está’ apenas em mim, mas vez ou outra ‘age’ 

também desde mim para fora” (Freud, 1925: 147). Continua o autor, esclarecendo que tais conteúdos não 

pertencem ao ego, mas ao id sobre o qual o ego se assenta, mas como ambos são indissociáveis, esses 

impulsos desejosos hostis continuam sendo uma parte considerável de mim.

Laplanche (1995), tomando esta discussão freudiana como base, discute a noção de responsabi-

lidade sob a ótica da Teoria da Sedução Generalizada (TSG), no artigo “Responsabilidade e Resposta”. Se-

gundo Laplanche, apesar da revolução copernicana iniciada por Freud com a descoberta do inconsciente, 

ele assume uma posição ptolomaica ao atribuir a responsabilidade dos sonhos inteiramente ao sonhador, 

especialmente ao relacionar o ego a uma instância biológica (id), fazendo uma espécie de “recentramen-

to” do sujeito, que é mantido autocentrado e responsável pelos seus desejos ocultos mais reprimidos.

Para entendermos melhor o que Laplanche propõe nesse artigo, retomaremos brevemente alguns concei-

tos essenciais da TSG sobre a qual se assenta esta discussão. 

A TSG considera que durante os cuidados de sobrevivência dispensados ao infante, os pais agem 

como sedutores diante da passividade da criança, sendo esta sedução, inegável, instituinte e necessária à 

constituição do sujeito. Esta sedução se processa através de mensagens enigmáticas endereçadas a crian-

ça, enigmáticas não somente para o infante, mas também para o adulto, pois partem de seu inconsciente 

(LAPLANCHE, 1987). 

Porém, explica Laplanche (2007a), estas mensagens não seriam propriamente inconscientes, 

mas seriam mensagens pré-conscientes/conscientes parasitadas pela sexualidade infantil do adulto mo-

bilizada pela relação com a criança. Segundo Laplanche (1999), tais mensagens são veiculadas não so-

mente nas palavras, mas no tom de voz, gestos, sorrisos, mímicas, atitudes e no olhar.

Segundo Laplanche (1997a), o caráter enigmático da sedução parental ocorre porque a criança 

pequena se encontra em uma posição passiva perante o universo adulto. Passividade decorrente da au-

sência de códigos infantis inatos capazes de traduzir os significantes sexuais contidos nas mensagens 

enviadas pelo adulto. Tais mensagens funcionam como enigma e convocam a criança na tentativa de 

decifrá-las. 

Para Laplanche (2007b), o processo de tradução ocorre em dois tempos. No primeiro tempo a 

mensagem é simplesmente implantada, mas não é compreendida. No segundo tempo esta mensagem é re-

avivada e passa a atuar como um verdadeiro corpo estranho interno que é necessário integrar ou dominar. 

Contudo, apesar das tentativas de metabolização, sempre haverá resíduos intraduzíveis que escapam às 
167166



tentativas de tradução. Tradução que não deixa de ser uma resposta, apesar de inadequada, as mensagens 

vindas do outro. 

A primeira falha no processo tradutivo é denominada recalcamento originário, condição sine qua 

non para o nascimento do eu e da estratificação dos sistemas psíquicos em: inconsciente, pré-conscien-

te e consciente. Em consequência, os resíduos não traduzidos da mensagem do outro, os denominados 

“objetos-fonte de pulsão”, serão depositados no inconsciente e permanecerão intraduzíveis, levando ao 

surgimento de uma pulsão, a pulsão de tradução, um constante e infindável a-traduzir.

Para Laplanche (1988), é a pressão interior constantemente exercida pelos objetos-fonte que 

constituem a pulsão agente sobre o ego. Porém, ao mesmo tempo em que a ação dos objetos-fonte é 

estimulante ao eu – pois visa um constante a-traduzir que levaria a uma maior organização interna – ela 

é perigosa, pois também forma a base da pulsão sexual de morte. Isto se deve ao fato, de que a pulsão 

sexual não é composta somente por Eros, este lado “ligado, investido, calmo, quiescente” (LAPLANCHE, 

1988: 102), mas possui ainda o aspecto demoníaco, anárquico, agressivo e desligado, representado pela 

pulsão sexual de morte. 

Por tais razões, diante de um evento traumático para o eu, como a separação do objeto, a tendên-

cia à síntese, unificação ou ligação pulsional poderia ser afetada, ficando o ex-parceiro e mesmo o próprio 

eu, expostos aos desígnios da pulsão sexual de morte, antes inibida ou reprimida pelo pacto negativo 

entre o casal, o que explicaria os comuns desejos de vingança, de retaliação, de triunfo sobre o objeto, e 

os desejos de morte do ex-parceiro, estes despertos ou intensificados após a separação.

Frente ao abandono proferido pelo objeto, o abandonado pode ser interpelado pelos mesmos enigmas 

que interpelaram Jô (passagem bíblica discutida por Laplanche, em que Deus envia a Jô mensagens não 

verbais, como a morte de seu rebanho, incêndios e pragas, sendo assim, exposto a uma situação de as-

simetria radical semelhante aquela na qual a criança é exposta no contato com a sexualidade reprimida 

do adulto), estes exemplificados por Laplanche (1995: 339): “o que fiz para você (Deus) me tratar assim? 

Qual é minha responsabilidade sobre tudo isto?” 

Estendendo tais idéias a situação de separação amorosa, podemos pensar que o sujeito abando-

nado pelo outro perguntará a si próprio: “por que ele(a) me abandonou?”, “o que deixei de fazer?”, “o 

que fiz de errado?”, “qual a minha responsabilidade sobre a decisão do outro (o objeto)?”, entre outros 

infindáveis questionamentos.

Sem dúvida tais enigmas geram uma tentativa de tradução. O parceiro que sente se abandonado tenta 

significar as mensagens do objeto, mas resíduos intraduzíveis serão depositados no inconsciente, e será 

precisamente este não-ligado que atacará o sujeito como algo estrangeiro ao próprio eu. Assim, podemos 

pensar, considerando a primazia do outro interno, que os desejos de morte dos amantes são uma “res-

posta” aos seus conteúdos inconscientes, e não sua “responsabilidade”. Os desejos de morte seriam, em 

última análise, uma espécie de tradução possível, uma solução de compromisso a partir dos recursos de 

que dispõe o sujeito. E ainda, fazer desaparecer o outro através dos desejos de morte, “parece” ser uma 

resposta sem resto, sem a necessidade de um novo e árduo processo tradutivo.

Contudo, se este desejo infantil de morte ao objeto ocorresse na realidade, mesmo sem qualquer inter-

venção do desejante, quais seriam suas consequências? O desejante ficaria realmente “feliz”, aliviado, 

reparado ou vingado? Caso a morte viesse a ocorrer, o sentimento de culpa não recairia sobre o desejante, 

culpa decorrente de uma crença infantil na onipotência dos desejos? Seria a morte do objeto realmente 

uma resposta/solução sem resto para o sujeito? 

Para tentarmos responder tais questões, recorremos a discussão de Laplanche (1997b) sobre o 

luto, no texto “Le temps et l’ autre”. A partir deste texto, podemos pensar que a morte do objeto não colo-

caria fim em suas mensagens, pois quando da morte, os significantes deixados pelo morto assumem novo 

status, ganham em alteridade, pois o emissor não mais existe para sustentá-los ou traduzi-los. Para o 

sobrevivente enlutado a mensagem deixada pelo morto nunca será suficientemente compreendida, pois, 

segundo Laplanche (1997b: 379), “não existe muito luto sem a questão: o que ele diria? o que ele teria 

dito? sem a falta ou remorso de não ter suficientemente podido dialogar, escutar o que o outro tinha a 

dizer.” Nesse ponto de vista, mesmo buscando uma solução mágica, como a morte do objeto que causa 

minha dor, haveria ainda a possibilidade de restos intraduzíveis deixados pelo morto.

4. QUANDO A MORTE NÃO É APENAS DESEJADA

 

Em alguns casos, os excessos da sexualidade infantil do sujeito, desligada após o fim da união, 

somados a uma constituição psíquica perversa ou por graves falhas nas defesas neuróticas, levariam o 

desejo de vingança ao ex-parceiro sair do campo das fantasias ou dos pequenos atos (ligações anônimas, 

encontros “casuais”, atraso no pagamento de pensão, recursos estes utilizados pelos sujeitos como for-

ma de perseguir ou retaliar o ex-parceiro) para atuações mais graves por parte do ex-parceiros, como o 

assassinato do ex. 

Diante do fato surge a questão: que objeto é este que provoca o sujeito, levando-o a consequên-

cias negativas para si mesmo, como a prisão, por exemplo? À luz dos postulados freudianos serão articu-

ladas algumas suposições. 

No artigo “Estar amando e hipnose” (1923), Freud supõe que o sujeito que ama o outro na verda-

de introjeta o objeto amado, que, por conseguinte, torna-se uma parte constituinte do ego. Nesse senti-

do, a perda do objeto seria semelhante à perda de partes de si mesmo ou a uma fragmentação do eu. Daí, 

talvez, se justifique parcialmente as reações agressivas e mesmo mortíferas tomadas por alguns amantes 

após o fim da relação. Reações essas, geradas como resposta a um ataque sentido como mutilador do eu, 

pois a perda do outro pode ser sentida e/ou representada no corpo físico, e ainda, a perda do objeto seria 

capaz de colocar em risco a própria integridade egóica através de processos depressivos, e até mesmo do 

suicídio, como já citado. A música “Pedaço de mim”, de Chico Buarque, traduz bem esse sentimento, essa 

ideia da mutilação do eu: 

Oh, pedaço de mim 

Oh, metade afastada de mim 

Leva o teu olhar 
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Que a saudade é o pior tormento 

É pior do que o esquecimento 

É pior do que se entrevar

Oh, pedaço de mim 

Oh, metade exilada de mim 

Leva os teus sinais 

Que a saudade dói como um barco 

Que aos poucos descreve um arco 

E evita atracar no cais

Oh, pedaço de mim 

Oh, metade arrancada de mim 

Leva o vulto teu 

Que a saudade é o revés de um parto 

A saudade é arrumar o quarto 

Do filho que já morreu (...)

 

Kristeva (1989: 12) também relaciona a perda do objeto amado a perdas de parte de si mesmo, 

fato que poderia acarretar o surgimento de uma reação depressiva como anunciado no parágrafo ante-

rior. Em suas palavras: 

 

O desaparecimento desse ser indispensável continua a me privar da parte mais 

válida de mim mesmo: eu o vivo como um golpe ou uma privação, para contudo 

descobrir que minha aflição é apenas o adiamento do ódio ou do desejo de do-

mínio que nutro por aquele ou aquela que me traíram ou abandonaram. Minha 

depressão assinala-me que não sei perder: talvez não tenha sabido encontrar 

uma contrapartida válida para a perda? Como resultado, qualquer perda acar-

reta a perda do meu ser – e do próprio Ser. 

 

Segundo Martínez (2003), o impacto de toda separação vai nos remeter, em maior ou menor grau, 

a uma perda fantasmática nas nossas próprias origens. Uma perda essencial que deixaria como marca 

uma nostalgia e, por isso, um escuro desejo de retorno. A autora se refere ao ventre materno, como a 

nomeação possível e representacional de um paradisíaco estado de fusão que, inevitavelmente deve se 

perder. Toda relação de alguma maneira alimentaria a ilusão de recuperar o que se perdeu para sempre. É 

isso, continua Martínez (2003), o que observamos na análise quando o paciente deseja fazer do analista 

o principal objeto capaz de restaurar a unidade. E é isso, também, que estaria na base dos relacionamen-

tos amorosos, onde o par fantasia uma fusão. Assim, uma separação, para a autora, instalaria o risco de 

perder novamente a si mesmo no outro, o que exige como uma das medidas de segurança uma melancoli-

zação da perda, uma espécie de sequestro do objeto para o eu. 

Incômodo ao sujeito, os enigmas proveniente da separação são traumáticos e, assim, os ex-

-amantes procuram dar-lhe um sentido, decodificá-los, traduzi-los para formas menos enigmáticas, mes-

mo que a nova tradução provoque danos irreparáveis ao eu ou aos objetos amados. Como expõe Nasio 

(1997: 51), na ausência do ser amado “o meu desejo é um desejo nu, louco e sem objeto”, ou seja, a perda 

do outro é capaz de provocar grande desorganização interna. Em resposta ao fato, saídas impróprias po-

dem ser empregadas pelos ex-parceiros a fim de proporcionar ao eu uma maior organização interna, uma 

reorganização, ou mesmo a retradução da nova realidade. A respeito destas saídas impróprias, exempli-

ficamos com um trecho da música Cabocla Tereza, de autoria de Raul Torres e João Pacífico, interpretada 

por Rolando Boldrin:

 

Há tempo eu fiz um ranchinho

Pra minha cabocla morar

Pois era ali nosso ninho

Bem longe deste lugar

No alto lá da montanha

Perto da luz do luar

Vivi um ano feliz

Sem nunca isso esperar

 

E muito tempo passou

Pensando em ser tão feliz

Mas a Tereza, doutor

Felicidade não quis

Pus meu sonho neste olhar

Paguei caro o meu amor

Por causa de outro caboclo

Meu rancho ela abandonou

 

Senti meu sangue ferver

Jurei a Tereza matar

O meu alazão arriei

E ela eu fui procurar

Agora já me vinguei

É esse o fim deste amor

Essa cabocla eu matei

É a minha história, doutor
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NOTAS EXPLICATIVAS

¹ Este desejo de morte dirigido as pessoas mais amadas foi nomeado por Freud (1909), de “complexo de 

morte”. Ao estudar os mecanismos psíquicos envolvidos na neurose obsessiva, Freud observa que frente à 

impossibilidade de resolução de algumas modalidades conflitivas, o neurótico obsessivo fantasia a morte 

do outro como uma solução mágica, devido principalmente, à crença na onipotência de seus pensamen-

tos, tanto bons, quanto maus.

² A leitura de Nasio (1991) remete, ainda, às ideias de Freud (1917) expressas em Luto e Melancolia, quan-

do o autor ressalta que a última pode constituir reação a separação do objeto amado, e não sua morte. 

Neste caso, o sujeito ignora o valor intrínseco do objeto, pois, apesar de saber quem ele perdeu, ele não 

sabe o que perdeu junto ao objeto. 
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1. INTRODUÇÃO

A inexistência da verdade absoluta talvez seja a mensagem que Pirandello quer nos transmitir 

com seu texto “Così è (se vi pare)”, de 1917. O autor deixa transparecer tal intenção por meio dos diálogos 

e coloca em cena a vida do homem burguês-provinciano do início do século XX, rodeado por um sistema de 

pensamento arcaico e muito limitado, em que não há espaço para a coexistência de múltiplas verdades: a 

busca por uma única verdade sobre a personagem da Sra. Ponza é o que move toda a trama da peça teatral, 

e é o que põe em cheque a noção de uma verdade isolada e central para os fatos.

“Così è (se vi pare)”, é a história de um grupo de “fofoqueiros” que discute euforicamente o 

estranho caso de um marido, sua mulher “fantasmagórica” e sua sogra, recém chegados em uma pequena 

cidade após um terremoto em sua cidade natal.  A mulher, a Sra. Ponza, nunca foi vista, nunca saiu de 

casa, e de sua existência só se ouve dizer. Já o marido e a sogra, Sr. Ponza e Sra. Frola, circulam livremente 

pela cidade e são motivo de assunto para o grupo de “interesseiros”. Cada um dos personagens que dis-

cute a vida alheia dos Ponza parece estar convencido quanto a uma determinada versão sobre o enclausu-

ramento da misteriosa mulher.  Mas, não satisfeitos com suas próprias convicções, querem verificar e se 

certificar da veracidade dos fatos. O personagem Lamberto Laudisi, o mais lúcido entre os curiosos, não 

toma partido de nenhuma versão apresentada pelos conterrâneos e serve de mediador entre o texto (a 

cena) e o leitor (o público), observando e julgando os acontecimentos, colocando em dúvida os demais 

personagens, por questionar a todo tempo a verdadeira importância dessa investigação da vida alheia e 

da comprovação de uma verdade acerca da vida da família.

No debate enfurecido dos personagens para desvendar a verdadeira história dos Ponza, obser-

vamos o desencontro entre as versões da Sra. Frola (sogra do Sr. Ponza) e do próprio Sr. Ponza.  O Sr. Pon-

za, mesmo sendo muito atencioso com sua sogra, não a permite visitar a filha, pois afirma com convicção 

que a primeira filha da senhora faleceu e que agora a Sra. Frola - louca pela dor do luto - ainda acredita 

ver, na sua segunda mulher, a própria filha. A sogra, por sua vez, diz que o genro é que está louco e que, 

quando sua mulher voltou de uma internação, causada justamente pelo “excesso de amor” do marido, ele 

se apaixonou por ela como se fosse uma outra mulher, acreditando estar morta sua primeira esposa. O Sr. 

Ponza a fez se casar novamente e é por isso que agora ela - a Sra. Frola - se mantém distante da filha, para 

não perturbar o renascido e frágil amor do casal.
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Estas são as duas versões, e é difícil estabelecer com absoluta precisão a verdadeira, pois os 

documentos que poderiam servir de prova foram destruídos no terremoto que devasta a cidade dos recém 

chegados, e os poucos que restaram servem para demonstrar a veracidade tanto de uma quanto de outra 

versão. Pode-se notar o quanto a prova documental assume esse papel central de detentora da verdade 

sobre o caso, como se cada versão da situação precisasse de comprovação textual para existir, assumindo 

o status de verdadeira.  Para agravar a problemática já instaurada, os protagonistas da controvérsia - Sr. 

Ponza e Sra. Frola - intervém a todo momento na discussão, trocando entre si acusações de loucura e, ao 

mesmo tempo, lamentando a situação um do outro. O debate continua sem que se chegue a uma solução, 

até que a Sra. Ponza se apresenta diante de todos para afirmar que ela é aquilo que o marido e a mãe que-

rem que ela seja: assim é, se lhes parece (como aponta a tradução do título original no italiano).

É somente no último momento da peça que aparece em cena a Sra. Ponza, para dar seu depoi-

mento acerca do caso e desvendar finalmente o enigma. E diz serem as duas versões verdadeiras, coroan-

do o final da peça com a seguinte frase: “- Per me, io sono colei che mi si crede!”(1937: 109). Ou seja, para 

a personagem, ela é o que dela se acredita, e assim concluimos que a idéia central da peça é a seguinte: a 

verdade é, para cada um, assim como cada um a vê. 

2. DESENVOLVENDO A NOÇÃO DE VERDADE

Para refletir sobre o texto de Pirandello, optei, primeiramente, por fazer uso de algumas con-

siderações de Michel Foucault. Ao pensar sobre a verdade como uma produção, como um acontecimento, 

Foucault (1979) nos coloca o problema da busca contemporânea por uma verdade absoluta nos discursos, 

e principalmente nos discursos sobre os corpos, nos discursos normalizadores e disciplinantes. O autor 

começa a problematizar a noção de verdade em seu capítulo “Casa dos Loucos”, do livro Microfísica do 

Poder, com a apresentação da idéia de que 

No fundo da prática científica existe um discurso que diz: ‘nem tudo é verdadeiro; 

mas em todo lugar e a todo momento existe uma verdade a ser dita e a ser vista, 

uma verdade talvez adormecida, mas que no entanto está somente à espera de 

nosso olhar para aparecer, à espera de nossa mão para ser desvelada. A nós cabe 

achar a boa perspectiva, o ângulo correto, os instrumentos necessários, pois de 

qualquer maneira ela está presente aqui e em todo lugar’ (Foucault, 1979: 113).

Podemos perceber que essa é a lógica adotada pelos cidadãos da pequena cidade para onde se 

mudam os três personagens principais. A verdade é, para eles, algo que já está dado, e que cabe a eles, 

por meio de sucessivas verificações, apontá-la em meio às dúvidas. Opondo-se a essa noção, Foucault 

(1979) defende que a verdade se produz a todo instante, em locais propícios e através de conjunturas es-

pecíficas, não cabendo a nós a tentativa de desvendá-la, como se estivesse encoberta por um Véu de Maia. 

O autor defende a idéia de que “a verdade [...] não é aquilo que é, mas aquilo que se dá: acontecimento. 

Ela não é encontrada mas sim suscitada: produção em vez de apofântica” (1979: 114). Sob esse aspecto, 

podemos pensar que a frase enunciada pela Sra. Ponza no final do texto de Pirandello traduz muito bem a 

idéia foucaultiana de verdade como produção: a verdade é aquilo que se produz como tal tanto para a mãe 

quanto para o marido, cada um com a sua, sem que haja de fato algo de absoluto que deva ser comumente 

compartilhado e descoberto por ambos em meio à realidade. 

Ao nos debruçarmos sobre as questões jurídicas que emergem do texto teatral de Pirandello - 

sob as formas do convite aos envolvidos para darem seus depoimentos e da necessidade da comunidade 

de uma (única) explicação para os acontecimentos - considero de extrema relevância algumas colocações 

de Duarte (2008). Em seu artigo “A construção da verdade no processo civil e a igualdade jurídica”, a 

autora reflete sobre as implicações geradas pelo sistema processual de construção de verdade, uma vez 

que diante dos mesmos fatos, que são traduzidos conseqüentemente em provas, diferentes juízes podem 

valorar ou considerar tais fatos de maneiras distintas (p. 132). Duarte (2008) acrescenta ainda a neces-

sidade do legislador em “curar a busca da verdade”, mas não de colocá-la “como um fim absoluto em si 

mesmo” (p. 138), sendo muitas vezes suficiente apenas o grau de verossimilhança, e não de verdade real. 

No âmbito do poder judiciário, observa-se uma necessidade imanente da busca pela verdade 

real - ou total, se pudermos chamá-la assim - como forma de garantir a justa aplicação das leis e a melhor 

sentença para os casos. Porém, como podemos notar, há muitas contradições que perpassam esse proces-

so de busca, uma vez que “a doutrina defende [...] que o juiz deve ter poderes instrutórios a fim de buscar 

a verdade real” (Duarte, 2008: 138), mas a possibilidade de verdade, contida na forma da verossimilhança, 

também pode ser levada em conta na análise e decisão dos processos. 

A verdade a ser encontrada não é assumida da mesma maneira pelas pessoas - como uma ver-

dade pré-estabelecida que está lá, fixa, para quem quiser vê-la -, mas a verdade encontrada depende do 

olhar singular que cada um lança sobre os fatos: depende do crivo de pessoas  - e juízes - que pensam de 

formas diferentes. Duarte (2008) pontua ainda que para o Direito, enquanto instância reguladora,

não importa o tipo de solução encontrada, mas sim que se opere o encerramento 

da relação processual, que tecnicamente se denomina “extinção do processo”. Se 

o processo chega a seu final se cumpre a missão, com a entrega da prestação ju-

risdicional, concretizada na decisão tomada pelo julgador (Duarte, 2008: 135).

Pode-se concluir, portanto, que o que interessa concretamente ao poder judiciário é o fecha-

mento dos processos, e não a descoberta da verdade absoluta, mesmo que se tenha tentado, em algum 

momento, chegar a ela.

3. CONCLUSÕES

Traçando um paralelo com as questões discutidas acima, é interessante notar que o texto piran-

delliano traz uma seqüência de mini-interrogatórios dirigidos à Sra. Frola (1937: 24-32, 41-47) e ao Sr. 
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Ponza (1937: 34-38, 70-76), colocando-os em situações embaraçosas e sendo tudo isso justificado pela 

noção de que é preciso encontrar “a” verdade acerca do caso. Foucault (1979), ao pensar sobre o inquérito 

e a confissão, considera que 

poderíamos [...] fazer uma história da confissão na ordem da penitência, da 

justiça criminal e da psiquiatria. Um ‘bom senso’ que de fato repousa sobre 

toda uma concepção de verdade como objeto de conhecimento, reinterpreta e 

justifica a busca da confissão perguntando se pode haver melhor prova, indício 

mais seguro do que a confissão do próprio sujeito acerca de seu crime, ou seu 

erro ou seu desejo louco (Foucault, 1979: 115).

O que de fato acontece com “as confissões” da Sra. Frola e do Sr. Ponza é um agravamento 

da dúvida, e não um esclarecimento. O conflito gerado pelas duas versões causa desconforto entre os 

especuladores e a Sra. Ponza é por fim convocada a assumir o papel de detentora da verdade, como se 

seu depoimento fosse esclarecer a todos e dar uma única resposta aos fatos. O que, na realidade, nunca 

acontece. 

Foucault (1970), em seu texto “A loucura e a sociedade”(1), nos fala sobre a literatura e sobre 

as diferentes formas da linguagem literária através dos séculos, dizendo que 

[...] nos dias de hoje, a fala da literatura libertou-se [...] e se tornou total-

mente anárquica. Quer dizer que há uma curiosa afinidade entre a literatura e 

a loucura. A linguagem literária não está obrigada às regras da linguagem co-

tidiana. Por exemplo, ela não está submetida à severa regra de dizer constan-

temente a verdade, não mais do que aquele que narra está sujeito à obrigação 

de permanecer sempre sincero no que pensa e ressente. Em suma, à diferença 

das palavras da política ou das ciências, as palavras da literatura ocupam uma 

posição marginal em relação à linguagem cotidiana (Foucault, 1970: 236).

A ausência de comprometimento com a verdade talvez tenha sido o mote de Pirandello em “Così 

è (se vi pare)”, e seu texto nos faz refletir acerca dessa necessidade contemporânea de se ter certeza 

completa acerca da verdade das situações, de ter indícios e provas que comprovem fatos, de poder dizer 

de tudo e de todos; de poder ter a verdade sobre o outro. Talvez fosse preciso ter mais presente conosco a 

idéia pirandelliana de uma realidade com múltiplas verdades, para que nos precipitemos menos em enun-

ciar verdades absolutas que, na verdade, não existem.

NOTA EXPLICATIVA

(1) Conferência realizada dia 29 de setembro de 1970, no instituto Franco-japonês de Quioto. Tradução 

de R. Nakamura.
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1. INTRODUÇÃO

O Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) é composto de 267 artigos e baseou-se diretamente 

na Convenção dos Direitos da Criança, conduzida pela Assembléia Especial das Nações Unidas, represen-

tando um enorme avanço se comparado ao Código de Menores que o precedeu. Um deles foi a distinção 

entre criança (0 a 12 anos incompletos) e adolescente (12 a 18 anos). Ao definir quais são os direitos e 

deveres das crianças e adolescentes no Brasil, o ECA sugere um papel ativo de todos os agentes respon-

sáveis por sua saúde, educação e lazer. Mesmo não sofrendo imputabilidade penal, por serem menores de 

18 anos, as crianças podem sofrer sanções e adolescentes responsabilizados legalmente por seus atos. 

(AZEVEDO, 2009). 

A preocupação com o bem estar e segurança de crianças e adolescentes não é sem fundamento. As 

leis existem para tornar possível a vida em comunidade, ajudando a estruturar as relações sociais. Existe 

um aspecto interessante no que diz respeito à necessidade da existência de leis, mas que muitas vezes 

não é percebido imediatamente: se existe alguma lei que proíbe algum ato é porque existe um desejo 

de se fazer justamente aquilo que a lei proíbe. Se não houvesse desejo, não seria necessário lei alguma. 

Basta pensar nas leis que proíbem o assassinato: se não existisse o desejo de matar, essas leis seriam sem 

sentido, nem mesmo se cogitaria a necessidade de criá-las. O mandamento cristão “não matarás” ou o 

artigo 121 do Código Penal Brasileiro, revelam que há o desejo no ser humano de destruir a vida de seu 

semelhante na resolução de conflitos.

As leis que protegem as crianças e adolescentes no Brasil e no mundo sugerem o óbvio: eles são 

frequentemente tratados como objetos que atendem aos mais variados fins, desde alguma satisfação pes-

soal até necessidades de toda uma comunidade. E o mais curioso: a história mostra que os pais e mães são 

os que mais mataram, abandonaram e abusaram sexualmente de seus filhos.
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As crianças têm razões para temerem os adultos, mesmo aqueles mais próxi-

mos. Ao longo da história e nas mais diferentes partes do mundo, as crian-

ças têm sido frequentemente tratadas com pouca consideração e com extra-

ordinária crueldade. Em muitas sociedades era uma prática aceita matar os 

recém-nascidos. Até o século IV, na Grécia ou em Roma, nem a lei nem a opi-

nião pública consideravam errado o infanticídio. Os antigos escritores podiam 

abertamente aprová-lo. Um homem tinha o direito de fazer o que quisesse com 

seus filhos (TUAN, 2005: 41). 

Antes do século XIX o infanticídio era praticado de maneira abundante. Quando os filhos de uma 

família eram numerosos, alguns deveriam ser eliminados, pois não havia roupa e comida suficientes 

(TUAN, 2005). Na França, vários asilos para enjeitados foram criados para diminuir o número de assas-

sinatos, o que foi resolvido em parte, mas criou-se outro problema: o abandono. Em 1833, nesse mesmo 

país, 164.131 bebês foram deixados à porta de asilos.  (TUAN, 2005). 

Quando acontecem catástrofes naturais as crianças são as primeiras a serem deixadas para trás, 

trocadas, vendidas ou mesmo servidas como alimento. A China e a Índia foram países que sofreram com 

muitos episódios de enchentes e secas monumentais. Há relatos de famílias que, para não morrerem de 

fome comiam seus filhos e, se não conseguiam comê-los, trocavam suas crianças pelas de outras famílias: 

“você come a minha, eu vou comer a sua”. (TUAN, 2005). Em 2004, 48 horas após o Tsunami que devastou 

o litoral de vários países do Pacífico Sul, observou-se a venda de órfãos como escravos sexuais para loca-

lidades vizinhas. 

A infância, tal como é conhecida hoje, foi uma criação da modernidade. Até o século XVI, na Eu-

ropa, o mundo adulto não era segredo para as crianças, pois elas circulavam sem restrição em todos os 

ambientes. Eram tratadas como adultos pequenos, detentoras de um juízo fraco e de menor força mus-

cular. Nem mesmo o vestuário era usado para demarcar diferenças de idade; crianças usavam roupas de 

adultos, geralmente deixadas por pais e irmãos mais velhos. A realidade só começou a mudar a partir do 

século XVII quando a infância foi definida pelo discurso científico como parte importante do desenvolvi-

mento humano, essencial na criação de pessoas aptas para atender às demandas do meio de produção 

capitalista. O Estado moderno e a Família são convocados a se ocuparem de suas crianças de uma maneira 

diferente (BAUMAN, 1998).

A vida dos jovens ao longo da história do Brasil reflete o descuido visto na Europa até meados do 

século XVII, principalmente daqueles pertencentes às classes populares. Foi somente no final do século 

XIX que juristas, políticos e médicos, a partir de suas preocupações com a reforma e moralização dos cos-

tumes populares, mostraram alguma preocupação com o papel das crianças e adolescentes no futuro da 

nação. Um exemplo a esse respeito foi um caso defendido pelo advogado do réu José Maria dos Santos, 

acusado de ter “deflorado” uma menina de quinze anos, no Rio de Janeiro, em 1904. O advogado ressaltou 

que as decadentes condições sociais da menina em questão – que ele chamou de “menina perdida” – con-

tribuíram para a consumação do ato (ABREU, 2008). 

Poucas pessoas sabem das crianças e adolescentes que se aventuraram nos mares quando o Brasil 

começou a ser povoado em 1530. Esses jovens não contavam com nenhum tipo de proteção legal contra 

qualquer forma de abuso. Além da fome e doenças a bordo, os adultos representavam importante fonte de 

perigo. Os grumetes – como eram chamados os jovens marujos – serviam aos desejos de outras pessoas, 

muitas vezes criminosos da pior espécie, que tiveram sua pena comutada em trabalhos marítimos ou na 

nascente colônia.

Entregues a um cotidiano difícil e cheio de privações, os grumetes viam-se 

obrigados a abandonar rapidamente o universo infantil para enfrentar a re-

alidade de uma vida adulta. Muitos grumetes eram sodomizados por marujos 

inescrupulosos (...) de evidente superioridade física sobre os meninos. Relatos 

de viajantes estrangeiros que passaram por Portugal no século XVIII dão con-

ta de que a pedofilia homoerótica era comum, permitindo supor que nas em-

barcações, ambiente onde até mesmo os religiosos costumavam tolerar atos 

considerados dignos de condenação à fogueira, tal prática era extremamente 

corriqueira (RAMOS, 2008:27).

Quando as embarcações lusas eram abordadas por piratas – o que não era um acontecimento raro 

– as crianças eram capturadas e obrigadas a trabalhar como escravas até a morte ou exaustão em navios 

franceses, ingleses ou holandeses. Em Portugal, muitas famílias alistavam seus filhos de 9 a 16 anos, às 

vezes mais novos, para servirem de grumetes, com o intuito de aumentar a renda familiar, apesar de todas 

as histórias conhecidas sobre a vida em alto mar (RAMOS, 2008).

Apesar de ser difícil aceitar tais condições, a História mostra que a violência contra crianças e 

adolescentes foi e continua a ser uma realidade em várias partes do mundo, daí a preocupação em se criar 

leis que possam garantir sua proteção física e psicológica.

 

2. RAÍZES DA VIOLÊNCIA

É impressionante a atualidade das ideias contidas no texto de Freud, O Mal-Estar na Civilização. 

Esse texto de 1930 coloca questões importantíssimas no que diz respeito ao funcionamento da vida psí-

quica do ser humano. A vida em sociedade é um jogo constante entre a necessidade de satisfações pul-

sionais e os limites impostos pela realidade. Abrir mão de satisfações, ou mesmo substituí-las por outras, 

não acontece sem um montante de sofrimento e, em troca, a segurança e recompensa adquiridos muitas 

vezes não são satisfatórios. Essa é a essência do mal-estar experimentado na vida em sociedade. 

Quando os laços sociais se enfraquecem, o outro pode ser facilmente desumanizado e seu corpo 

usado das maneiras mais perversas na busca de satisfações. Os crimes sexuais praticados contra crianças 

é uma das manifestações possíveis do mal-estar na civilização, momento em que o outro é coisificado, seu 

psiquismo e corpo são invadidos sem seu consentimento, dando origem a um núcleo traumático; traumá-
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tico por transbordar a capacidade da criança de dar um significado simbólico para aquilo que acontece 

com ela. Se a modernidade separou a infância como um tempo importante do desenvolvimento humano, 

carente de cuidados especiais, o mundo contemporâneo parece estar contribuindo para o desaparecimen-

to da infância (CROMBERG, 2010). Crianças estão se comportando e se vestindo como adultos; estão se 

maquiando cada vez mais cedo. Rapidamente o mercado percebeu essa demanda e muitas lojas disponi-

bilizaram provadores especiais para crianças. Tudo com a conivência dos pais, claro. A erotização precoce 

da infância – erotização aliciada por adultos, diga-se de passagem – reflete um pouco a cultura global dos 

tempos atuais, em que as pessoas, sejam elas crianças ou adultos, tendem a ser vistos como objetos no 

mundo do mercado. (CROMBERG, 2010). 

É comovente os números que acompanham os casos de pedofilia e mais chocante ainda as pessoas 

envolvidas nas redes de exploração de menores. A maioria dos abusadores são conhecidos das famílias ou 

estão dentro da própria família das crianças. Existem policiais, promotores, líderes religiosos e comuni-

tários, profissionais da área de saúde envolvidos em casos e redes de pedofilia, ironicamente, justamente 

aquelas pessoas que seriam responsáveis pelos cuidados e proteção dos jovens. Um caso recente envol-

veu Jorge Corsi, um renomado psicólogo, especialista em violência familiar na Argentina. Ele prestava 

assistência para o governo do ex-presidente Nestor Kirchner, ajudava e capacitava juízes especializados 

em violência familiar, trabalhava na Universidade de Buenos Aires. Com ajuda de um jovem de 17 anos 

(orientado e treinado pelo próprio Corsi) e professores, o psicólogo ludibriava jovens de 14 a 16 anos, 

drogava-os e tirava fotos de seus corpos em posições eróticas. Depois de telefonemas de Corsi serem 

grampeados, o esquema foi descoberto e a Polícia Federal bateu à sua porta. A população da Argentina 

mal podia acreditar no que acontecia (CROMBERG, 2010).  

 Depois do contrabando de armas e drogas, o contrabando de jovens para exploração sexual é a 

atividade ilegal mais lucrativa – 31,6 bilhões de dólares ao ano no mundo. Um cafetão canadense disse 

que é muito mais lucrativo vender mulheres que armas e drogas, pois uma mulher jovem pode ser vendida 

várias vezes, além de poder se endividar pelo resto de sua vida; às vezes a dívida está estipula em 4.500 

relações sexuais. Vale à pena lembrar que o Brasil é o maior exportador de mulheres da América latina 

com fins de prostituição, além de servir de trânsito para aquelas vindas de outros países vizinhos que tem 

como destino Europa, Ásia e EUA (CROMBERG, 2010).

A pedofilia é considerada um tipo de parafilia, um desvio da sexualidade considerada normal 

(SADOCK;SADOCK:2007). De uma maneira geral é uma condição que envolve fantasias sexuais intensas 

e repetitivas com pré-púberes. É um distúrbio crônico, que acomete indivíduos do sexo masculino, mas 

não exclusivamente; portanto, existem sim mulheres abusadoras de crianças, apesar de representarem a 

minoria dos casos. O pedófilo, geralmente uma pessoa tímida, tem baixa estima por si mesmo, entrega-se 

à pornografia como forma de satisfação masturbatória e tem dificuldade de atrair pessoas de mesma idade 

para relacionamentos. Anteriormente foi usada a palavra geralmente para lembrar que podem existir - e 

existem - abusadores casados, com filhos e vida social intensa. As crianças do sexo masculino abusadas 

tem entre 8 e 11 anos de idade e aquelas do sexo feminino entre 11 e 15 anos de idade (FRANÇA, 2010). 

A pedofilia não se manifesta apenas quando há um contato físico com uma criança, mas quando existe o 

consumo extensivo de imagens pornográficas infantis, como aquelas veiculadas na internet, masturbação 

compulsiva animada por cenas eróticas com crianças, espiar crianças (voyerismo) ou exibição dos órgãos 

sexuais para elas (exibicionismo). A maioria dos pedófilos são heterossexuais, e a maioria dos molesta-

mentos envolvem sexo oral e manipulação dos genitais. A penetração anal ou vaginal é menos freqüente, 

exceto quando ocorrem os casos de incesto (SADOCK;SADOCK:2007).

O que chama mais atenção na pedofilia, muitas vezes, é a imaturidade psicossexual do abusa-

dor ou abusadora; trata-se de adultos, mas com um funcionamento que se aproxima muito daquilo que 

Freud definiu como a perversão polimorfa nos primeiros anos de vida (FREUD, 1996 [1905]. Vol. 7). Eis 

uma possível leitura do fenômeno. A perversão é um movimento psíquico de recusa aos limites impostos 

pelo outro e pode ser pensada sob o ponto de vista da temporalidade e da realidade (FRANÇA, 2010). A 

temporalidade traz uma confusão entre passado e presente, quando o corpo infantil era perpassado pelas 

pulsões parciais (oral, anal, fálica, escópica e invocante) e a criança vivenciava a angústia de castração. 

No caso da perversão, essa angústia é intensa o suficiente para que se negue a diferença anatômica entre 

os sexos, dando início a um intenso trabalho psíquico – a Verleugnung - para sustentar a fantasia que as 

mulheres não são castradas. A realidade por sua vez, estará submetida à força da fantasia que pode ser 

intensa a ponto de dissolver os limites impostos pelo mundo externo. O pedófilo(a) deixaria, portanto, a 

fantasia transbordar para a realidade e seu trabalho seria moldá-la de acordo com as urgências de satis-

fação pulsional. A perversão ainda pode se encaixar com vários traços presentes em uma personalidade 

psicopática: (...) “a inteligência arguta; a capacidade de sedução; a atuação repetitiva sem mediação da 

linguagem; a ausência de emoção, conflito ou culpa; a transgressão tanto da regra moral quanto da social.” 

(FRANÇA, 2010: 41).     

Uma parte significativa de abusadores foram pessoas abusadas em sua infância. Dados revelam 

que de seis indivíduos que sofreram abuso cinco se tornaram pedófilos (FRANÇA, 2010). Quanto maior o 

grau de perversão, maior a atuação da pulsão de morte no controle sobre o corpo e o psiquismo da crian-

ça, às vezes se voltando para o próprio agressor, como mostra o alto índice de suicídio de pedófilos: um 

terço dos casos catalogados (FRANÇA, 2010). Por outro lado existe uma tendência de mulheres abusadas 

quando crianças escolherem parceiros que serão abusadores potenciais de seus filhos (FRANÇA; ROMAN; 

BACELETE, 2010). A pulsão de morte, de acordo com a concepção de Freud, é a tendência de tudo que é 

vivo voltar ao menor estado de entropia possível, ou seja, é a força que rompe, que desune, que vai contra 

a vida (FREUD, 1996 [1905]. Vol. 18). A pedofilia, seja ela incestuosa ou não, é uma ameaça à civilização, 

por desafiar as leis simbólicas de interdição. Percebe-se a importância ao dispensar cuidados a todas as 

pessoas envolvidas em casos de pedofilia, para que o ciclo de violência – poderia ser dito também de mor-

te - possa ser desfeito.

Desde o início de seus trabalhos, Freud reconhece a importância do vínculo entre o bebê e seus 

cuidadores no processo de socialização. Nebenmensch seria esse vínculo especial que viria em socorro 

da condição de completo desamparo – Hilflosigkeit – que a criança se encontra ao nascer (FREUD, 1996 

[1895]. Vol. 1). A relação criança-cuidador é marcada por afetos intensos e ambíguos. Ao mesmo tempo 

em que a criança tem parte de suas necessidades satisfeitas, ela também é frustrada, pois humanizar é co-
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locar limites. Freud deixa claro no texto Três ensaios sobre a teoria da sexualidade que a vida humana está 

indissoluvelmente ligada a um componente sexual – sexual no sentido amplo do termo, que diz respeito 

ao prazer obtido pela satisfação pulsional (FREUD, 1996 [1905]. Vol. 7). Portanto, a relação criança-

-adulto sempre será erotizada. A questão é que o pedófilo, ao que parece, dá uma conotação sexual adulta 

para as demandas de amor das crianças e responde a ela de maneira a satisfazer suas próprias fantasias 

perversas. 

Igualmente importante é aprofundar a compreensão sobre a dinâmica familiar das crianças abu-

sadas. Quase metade dos agressores são da família e 75% das vítimas femininas conhecem seu agressor. 

Foi dito anteriormente que mulheres abusadas tendem a escolher companheiros que são agressores em 

potencial. Dessa forma, a transmissão da pedofilia entre gerações é perpetuada (FRANÇA; ROMAN; BACE-

LETE, 2010). Muito comum também é o relato de mães que afirmam “mas eu não sabia que meu marido 

abusava de nossa filha há tanto tempo”. Como é possível essa “cegueira”? Níveis absurdos desse tipo de 

comportamento podem ser vistos em casos bizarros, como o do austríaco Josef Fritzl, cuja mulher Rose-

maire, desconhecia a existência de um cárcere no porão de sua casa, onde seu marido matinha relações 

sexuais com sua própria filha e teve vários filhos com ela. Isso aconteceu por mais de duas décadas. Ro-

semaire nem se questionava quando bebês eram misteriosamente “abandonados” em sua porta. Eram 

os filhos-netos de Josef que ele mesmo colocava na varanda da casa para “adotá-los”. Antes mesmo do 

casamento, que já durava 52 anos, Rosemaire sabia que Josef tinha sido condenado por estupro (FRANÇA; 

ROMAN; BACELETE, 2010). Os casos mais corriqueiros, porém, envolvem mais sutilezas e dificultam o tra-

balho dos profissionais que trabalham diretamente com famílias incestuosas.

A incapacidade de simbolização do evento traumático devido à fragilidade 

psíquica da criança gera rupturas no psiquismo dessa mulher/mãe, formando 

verdadeiras criptas que contêm os afetos provenientes daquelas experiências 

traumáticas, mas carecem completamente da representação-palavra. Tais im-

pressões, sentimentos e experiências ficam sepultados no interior do psiquis-

mo da vítima e não sofrem processos de elaboração subseqüentes, formando 

o que Freud denominou “fueros” na Carta 52 e que permanecem dotados da 

mesma quantidade de excitação e, por isso, são fonte de desprazer constante 

para o ego (FRANÇA; ROMAN; BACELETE, 2010:71).

Ao escrever o texto de 1914, Recordar, repetir e elaborar, Freud observa a importância da resis-

tência do paciente ao tratamento, sua tendência a repetir sintomas durante o processo de transferência; 

cabe ao analista lidar com a transferência adequadamente para que as recordações possam fluir impe-

dindo a atuação. A própria transferência seria uma forma de repetição (FREUD, 1996 [1914]. Vol. 12). 

Trata-se de um texto fundamental, pois ele leva Freud a refletir que existe algo que está além da lógica 

do princípio do prazer – a pulsão de morte – conceito abordado no ensaio Além do princípio do prazer, de 

1920. Existe, portanto, algo que insiste em reaparecer, alguma experiência que exige ser capturada pela 

palavra, para que possa libertar o sujeito de sua compulsão à repetição e, assim, criar novas formas de 

satisfação. Uma forma de compreender a pedofilia e sua sobrevivência entre as gerações familiares é que 

se trataria de manifestações de vivências traumáticas, ou seja, não simbolizadas pelo psiquismo; mas elas 

retornam na forma de atuações – um abuso sexual, por exemplo, ou a não percepção de uma mãe do que 

ocorre com seus filhos – na tentativa de ganharem um significado.

Tudo isso levanta uma questão importante: a questão da responsabilidade da pessoa em relação 

aos seus desejos. O psicanalista Laplanche insiste, em sua leitura da obra de Freud, sobre a importância 

de se levar em conta a relação entre o Eu e o Isso. Esta talvez seja a maior ruptura feita pela Psicanáli-

se – a relativização da consciência na vida psíquica e os limites do Eu ao lidar com os impulsos vindos do 

inconsciente. Em sua Teoria da Sedução Generalizada, ele mantém a ideia de conflito entre o Eu e o Isso; 

este sempre exigirá novas traduções de materiais recalcados das primeiras experiências de vida. “O ser 

humano é e não pára de ser um ser autotradutivo e autoteorizante.” (LAPLANCHE, 1992:139). Para La-

planche, existe apenas a pulsão sexual, em duas vertentes: de vida e de morte. A pulsão sexual de vida é 

própria do Eu, que tenta unir, dar significado, compreender. A pulsão sexual de morte advém do Isso, que 

não reconhece contradições, o tempo ou a morte; é a pulsão em sua vertente desarticuladora, mortífera 

(LAPLANCHE, 1992). A Teoria da Sedução Generalizada não considera o Eu como uma parte diferenciada 

do Isso, como é proposto por Freud; ambos se formariam ao mesmo tempo. Os adultos que cuidam do bebê 

endereçam a ele mensagens enigmáticas que serão organizadas e ganharão um significado simbólico – o 

Eu surge, então, dessa maneira. Ao mesmo tempo, o Isso se formará a partir daquilo que precipita por 

falta de significação. Nem todas as excitações que vem do outro deixam de ser um enigma, pois os adultos 

estão também sujeitos a seu próprio inconsciente.

[...] “o confronto adulto-criança envolve uma relação essencial de atividade-

-passividade, ligada ao fato inelutável de que o psiquismo dos pais é mais ‘rico’ 

que o da criança. Mas, ao contrário dos cartesianos, não falaremos aqui de 

maior ‘perfeição’, pois esta riqueza do adulto é também sua enfermidade, sua 

clivagem em relação ao seu inconsciente. Por meio do termo sedução originá-

ria qualificamos, portanto, essa situação fundamental em que o adulto propõe 

à criança significantes não verbais assim como verbais, inclusive comporta-

mentais, impregnados de significações sexuais inconscientes.” (LAPLANCHE, 

1992:134). 

Para honrar a revolução criada pela Psicanálise – o descentramento do Eu na vida psíquica – La-

planche sustenta que a questão mais importante não é uma suposta responsabilidade sobre os conteúdos 

inconscientes, mas sim o que poderá ser feito em resposta a eles, pois o Eu foi formado, não estava lá 

desde sempre. Ao final do texto Responsabilité et réponse, o autor reafirma que a Psicanálise oferece uma 

saída possível para a construção de novas respostas diante daquilo que foram os enigmas endereçados 

à criança por seus cuidadores. Essa seria a verdadeira responsabilidade que o sujeito pode assumir, uma 
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responsabilidade que não o elege perversamente como cúmplice de tudo o que aconteceu em sua vida 

(LAPLANCHE, 1999). No mesmo texto, Laplanche comenta a passagem bíblica do personagem Jó. Siste-

maticamente, Jó é assolado por desgraças de todas as formas, e tenta compreender, dar uma resposta 

a essa mensagem enviada em forma de obra de Deus. É uma interessante analogia ao que acontece com 

a criança que deve responder às mensagens enigmáticas dos adultos dentro de uma relação emocional 

assimétrica (LAPLANCHE, 1999). Jó, um personagem adulto, consegue dar, à sua maneira, uma resposta 

à perseguição sádica de Deus, que o flagela por causa de uma aposta com Satanás, com o simples intuito 

de testar sua fé. Mas, sobre essa aposta, Jó nada sabe. E a criança? Quais os tipos de respostas ela poderia 

dar diante de comportamentos ambivalentes, ou mesmo abertamente cruéis daqueles que interagem com 

ela? Seria ela responsável pelo conteúdo que pulula em seu inconsciente? “Não”, seria a resposta de La-

planche, pois seria uma responsabilidade cartesiana, por assim dizer, que ilusoriamente acredita em um 

Eu como consciente de tudo, senhor de todos os atos e pensamentos, claramente racional. 

 Se, o Eu não tem autonomia sobre a vida inconsciente, como responsabilizar comportamentos 

como a pedofilia, cujas raízes se assentam em impulsos inconscientes? Os criminosos, segundo Laplan-

che, devem ter sua resposta mediada, inicialmente, pela Lei externa, eles tem o direito à sanção. A puni-

ção, para que seja justa, não pode ser abusiva, perversa ou caprichosa como foi o ato criminoso. Dessa 

maneira, a sociedade pode reforçar a importância dos laços humanos e explicitar os direitos e deveres que 

regem um sistema democrático. É importante lembrar que, toda vez que um crime é adequadamente pu-

nido, todos saem ganhando. Casos em que a população enfurecida lincha um criminoso – ou pior, quando 

se trata apenas de um suspeito – observa-se apenas a perpetuação de atos perversos, descontrolados, 

animados pela pulsão de morte, presente em qualquer pessoa. A pedofilia é um dos crimes que mais cho-

cam, seja pela condição de extrema assimetria entre agressor e vítima, seja pela ameaça às leis e bons 

costumes. Além do direito a uma pena justa, talvez fosse interessante oferecer ao agressor, ou agressora, 

a oportunidade para que possam dar novos significados a conteúdos inconscientes, ou seja, colocar em 

palavras aquilo que só podia ser expresso em forma de atuação perversa. Igualmente importante é a as-

sistência às crianças e famílias vítimas de abusos, pois elas também precisam aprender a significar o que 

aconteceu, por uma questão de sobrevivência psíquica, pois a experiência traumática exigirá um trabalho 

para que a vida possa continuar.      

3. PALAVRAS FINAIS

O objetivo do presente texto foi apresentar um panorama geral sobre a violência que é cometida 

contra crianças e adolescentes. Como foi visto anteriormente, abusos contra essas pessoas foi muito co-

mum ao longo da história e continua nos dias de hoje, ganhando novas formas de manifestação. A globa-

lização não permite apenas o fluxo de informações, pessoas e capital, mas também do crime. A violência 

é também globalizada. Crimes contra jovens desafiam fronteiras e demandam das autoridades nacionais 

e internacionais complexas operações na tentativa de desmontar esquemas criminosos que representam 

verdadeiros atentados contra a vida, como é o caso da pedofilia na internet.  

Viu-se também que o abuso pode acontecer de várias maneiras e que os perpetradores geralmen-

te são personagens da própria cena familiar. As pessoas que cuidam das crianças, sejam dentro ou fora 

da família, representam a maioria dos casos de abuso, o que mostra a necessidade de se desmistificar o 

risco representado unicamente pela figura do “estranho da rua” – que sim, existe – porém, o maior perigo 

mora perto da criança, em sua casa, na escola, no clube, na igreja. O recente caso denunciado na cidade 

do Rio de Janeiro em abril 2010, em que uma procuradora aposentada torturava de maneira brutal sua 

filha adotiva, mostra que usar uma criança como objeto de satisfações perversas não é fantasia exclusiva 

de homens.

Ao longo de sua obra, Freud sugere que a vida psíquica não pode estar livre de conflitos, pois o 

processo de socialização demanda renúncia pulsional. Para fazer parte de uma comunidade, receber um 

nome, desfrutar de satisfações substitutivas, é exigido que a criança abra mão de seus primeiros objetos 

de amor: seus pais; assim como é exigido que os pais não elejam seus filhos como objeto sexual. A barreira 

do incesto é ultrapassada em muitos casos de abuso sexual de crianças e adolescentes, revelando que algo 

não vai bem nessa família. Através da Teoria da Sedução Generalizada, Laplanche destaca a assimetria 

entre o bebê e seus cuidadores, sustentando a hipótese de que o Eu não tem controle sobre os conteúdos 

inconscientes, pois eles são alimentados pelos cuidados dispensados pelos adultos cuidadores e, por isso, 

não faz sentido falar em responsabilidade de um sujeito pelo seu inconsciente. O que é viável, segundo 

Laplanche, para sustentar a essência da revolução freudiana, é descobrir quais são as respostas que po-

dem ser dadas frente ao constante movimento pulsional inconsciente na sua eterna busca de significado. 

A resposta dada pelos abusadores de crianças obedece a impulsos arcaicos, surgidos em sua própria in-

fância e que encontraram formas de expressão que burlam os limites impostos pela lei. Essa resposta é a 

própria manifestação da pulsão de morte dirigida ao outro, reduzido à condição de objeto despojado de 

sentimentos e desejos. De certa forma, pode-se considerar um pedófilo uma personalidade infantil, que 

se utiliza dos recursos da vida adulta para manipular, seduzir, mentir e dar vazão a impulsos que, desde 

sua infância, o habitam. A Psicanálise aposta na possibilidade no que diz respeito à mudança de resposta; 

se o Eu não tem controle sobre os conteúdos inconscientes, é possível dar significados a experiências 

passadas e trazer para a linguagem aquilo que antes só podia se expressar em ato.
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RESUMO

Ao se considerar as afirmações realizadas por Ferenczi, onde há diferenças entre a linguagem 

proveniente do mundo adulto e a língua proveniente do mundo infantil, o autor postula que a linguagem 

adulta seria dotada de uma ambivalência, e que, para a criança amada por um adulto, seria traumatizante 

e surpreendente ser o objeto dessa desse duplo aspecto da linguagem do adulto, denominada em Feren-

czi como linguagem da paixão. A interlocução entre o autor em destaque e Laplanche se apresenta como 

possibilidade, ressaltando que é com Laplanche que a questão entre a relação do mundo adulto e mundo 

infantil adquire maior importância e á tratado com mais profundidade. 

1. INTRODUÇÃO

No artigo de Ferenczi, de nome a Confusão de Língua entre os Adultos e a Criança, de 1932, o autor 

procura demonstrar, de forma descritiva, as diferenças existentes entre o que o ele denomina erotismo in-

fantil, em sua linguagem da ternura, e o erotismo do adulto, em sua linguagem da paixão. O próprio nome 

do artigo evidencia uma diferença essencial nos modos de amor encontrados nesses diferentes níveis do 

psiquismo humano. A partir dessa diferença, o autor se aprofunda nos aspectos dessa relação, onde a 

ambivalência adulta se apresenta à criança, e sobre ela age de forma a lhe causar surpresa e trauma. 

Como ponto essencial dessa diferença, pode se apontar a dualidade existente no erotismo do 

adulto, ou seja, uma ambivalência que transforma o objeto de amor em objeto de ódio e afeição. Essa 

ambivalência seria então inexistente na criança que, incapaz de compreendê-la, seria surpreendida e 

traumatizada por esse ódio advindo do adulto que a ama. A partir desse trauma, desse ódio que a criança 

abandonaria sua inocência, sendo então transformada em um ser culpado de amor, “imitando ansiosa-

mente o adulto” (1932, p. 106). 
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2. A TEORIA DA SEDUÇÃO E O AVANÇO SOBRE A OBRA DE FERENCZI

Em Laplanche, há uma preocupação na retomada das idéias freudianas acerca da sedução, condu-

zindo a uma elaboração definida como a teoria da sedução generalizada. A partir dessa teoria, foi possível 

ao autor avançar sobre as idéias de Ferenczi, levando a fundo a questão da incidência do adulto no mundo 

infantil, no campo da sexualidade. 

O primeiro apontamento realizado sobre as idéias de Ferenczi estão aqui vertidas  com o que este 

denomina de linguagem da paixão. Essa linguagem, cheia de contradições, dotada de um sentimento de 

culpabilidade, dos quais inter-jogam ainda, alguns elementos geradores de sofrimento, portanto relacio-

nados ao sadomasoquismo. Essa forma de conceber a sexualidade do adulto agrega, além desses fatores, 

o erotismo dotado por uma “luta dos sexos”, marcado por uma sexualidade ambivalente. Interessante 

notar que essa linguagem da paixão, quando analisada mais a fundo, denota vários aspectos do funcio-

namento do inconsciente, como ambivalência, clivagem e contradições discursivas que coexistem sem se 

anularem. Segundo Laplanche, “Ferenczi fala de linguagem da paixão, passando assim, parece-nos, ao 

largo da principal coordenada, que é a do inconsciente.” (1992, p. 108).

A partir desse ponto, o pensamento laplancheano pode acrescentar a essa discussão uma verten-

te de sua teoria, ao que se denomina teoria da sedução generalizada, em que a linguagem adulta, clivada 

em si mesma e desconhecida pelo próprio adulto, acarreta efeitos por sobre a criança.

O pensamento em destaque aponta para uma diferença entre o mundo do adulto e o da criança, 

pois no adulto a dimensão do inconsciente se instaura a partir de uma clivagem, de onde se desdobra um 

sentido que não estava presente para aquele que comunica no momento em que comunica, onde o próprio 

sujeito não reconhece em suas ações as mensagens que são marcadas por um caráter que lhe escapa - o 

sexual.  O sexual existe para o adulto como uma alteridade, de forma que o próprio adulto está em cons-

tantes conflitos com essa alteridade que lhe foge ao controle.

A postura adulta, que nos atos necessários na relação de cuidado com a criança, deixa transpare-

cer sua própria clivagem, ou seja, seu próprio desconhecimento do caráter sexual de suas atitudes, mes-

mo nos movimentos de cuidado e preservação , inaugura um desvio das atitudes naturais da criança em 

relação a sua tentativa de sobrevivência, inserindo ali um ponto do sexual, um enigma a exigir e provocar 

a criança a esse mundo do qual ainda não faz parte. Laplanche assim se posiciona: 

A relação originária se estabelece, devido a isso, num duplo registro: uma rela-

ção vital, aberta, recíproca, que podemos dizer interativa, e uma relação onde 

está implicado o sexual, onde a interação não ocorre mais, pois a balanço ser 

humano nem sempre a há ação e reação iguais entre si, como quer a física; nele 

há um sedutor e um seduzido, um desviador e um desviado conduzido para lon-

ge das vias naturais. (LAPLANCHE, 1992, P. 111). 

A situação originária como condição do aporte ao humano, é o confronto entre o mundo adulto e 

o mundo da criança. Laplanche aponta que esse mundo adulto, não seria um mundo advindo de uma ob-

jetividade, de onde a criança haveria de se apropriar e aprender a manipular as coisas, mas sim um mundo 

que instaura uma mensagem que interroga a criança, e mesmo que esta ainda não possa compreendê-la, 

é convocada a dar lhe sentido.

 Diante dessa premissa, Laplanche(1992) aponta  que Ferenczi não segue mais a fundo com essa 

idéia, pois não considera que a “linguagem da paixão” ( linguagem do adulto) só realiza o trauma na 

medida em que veicula um sentido do qual ele mesmo ignora, ou seja, em que manifesta o inconsciente 

dos pais. O psiquismo adulto apresenta-se muito mais complexo e “rico” que o da criança, porém essa 

riqueza do adulto verte-se sobre sua própria enfermidade, advinda da clivagem em relação a seu próprio 

inconsciente. “Por meio do termo sedução originária qualificamos, portanto essa situação fundamental 

em que o adulto propõe à criança significantes não verbais assim como verbais, inclusive comportamen-

tais, impregnados de significações sexuais inconscientes.” ( LAPLANCHE, 1992, p. 134.)

A Sedução Generalizada, segundo Ribeiro (2006), pode ser resumida como a impossibilidade de 

que o ser humano, em seus primórdios, não seja inoculado com uma série de elementos sexuais prove-

nientes do outro. A partir dessa impossibilidade, pode e afirmar que a sedução é generalizada justamente 

porque essa sedução não parte da consciência, mas de uma inconsciência onde o próprio sedutor não 

sabe que está seduzindo. Esse aspecto do humano aponta para incapacidade do adulto de ter controle da 

alteridade que age nele mesmo.   

O que pode compreender dessa acertiva é que a alteridade é inoculada, introduzida, e que é ain-

da, uma alteridade sexual, ou seja, a sexualidade é implantada de alguma forma no psiquismo infantil, 

retirando as forças instintuais da criança do seu aspecto puramente auto-conservativo. Essa noção é co-

nhecida como conceito de apoio, e exemplifica a forma como o adulto implanta o sexual na criança reti-

rando aspecto da conservação, apresentando ao infante o mundo da divisão subjetiva, e do enigma que 

inaugura as crianças na condição sexual vigente. 

Com essa implantação, algo da mensagem sexual provoca na própria criança a ação do recalque, 

que em parte deixa pontos onde um trabalho psíquico tradutivo dessas mensagens enigmáticas seja rea-

lizada, e em parte pontos e conteúdos que não podem ser traduzidos, se tornando assim inconscientes.  

3. SEDUÇÃO E RESPONSABILIDADE 

Avançando com o pensamento laplancheano, pose se inferir na influência da ação do adulto – e  

seu inconciente – no universo infantil. É importante apontar que,de acordo com Ribeiro (2006), a carac-

terística essencial da Teoria da Sedução Generalizada  é a primazia da alteridade e o caráter passivo da 

criança nesse processo. “”A sedução é generalizada justamente porque ninguém sabe que está seduzin-

do; o caráter generalizado da sedução advém da incapacidade do outro, adulto, de ter controle sobre a 

alteridade que age nele. (RIBEIRO, 2006, p. 54). É justamento na marca do descentramento radical que 

o adulto é portador, e justamente em sua impossibilidade de autonomia e controle diante dessa própria 

alteridade, que o adulto inaugura na criança um modo de amor marcado pela pulsão. Mas de que estatudo 
195194



é a respnsabilidade do adulto nesse processo? 

A dificuldade que se interpõe à noção de responsabilidade em psicanálise é o reconhecimento 

desse alterno/interno, em que o homem não é senhor se si mesmo, onde o eu não pode senão, observar e 

se defender doas aspectos profundos e/ou arcaicos constituintes  de sua personalidade. 

Se é possivel assumir a responsabilidadepor esse descentramento, ou pelos atos que carregam em 

seu substrato essa marca da alteridade, não parece ser a hipótese do qual defende o autor. Dessa forma 

Laplanche propõe uma mudança de foco, passando da responsabilização para o estatuto da resposta, pois 

ao sujeito caberia responder ao seu inconsciente.

Com essa hipótese, pode se inferir que o autor propõe que o adulto não seria propriamente fa-

lando, responsável pela ação sedutora sobre a criança. O adulto responde a seu próprio inconsciente na 

medida em que se relaciona com a alteridade sexual em si mesmo, e é obrigado a lidar com seu próprio 

descentramento, e com as mensagens enigmáticas que surgem em si mesmo. Ao sujeito resta a possibili-

dade de elaborar respostas a sua própria condição originária. 

Entendendo tal afirmação, pode se inferir que a condição de elaboração de respostas a sua pró-

pria situação originária, no adulto, determinaria e marcaria sua ação sedutora por sobre a criança, sendo 

o cuidado e contato com o infante, portadores e ambivalencias e mensagens enigmáticas, também uma 

possilidade de resposta do adulto ao próprio inconsciente. 

4. CONCLUSÃO

Retomar e insistir no ponto de clivagem dos adultos ainda produz alguns desdobramentos úteis 

e essenciais a esse artigo. O recalque operante nos pais, ou nos adultos, e sua própria incapacidade de 

dizer daquilo que lhes é inconsciente, acaba por colocar em andamento a atividade teorizante da criança. 

O enigma instaurado a partir do contato com o mundo adulto e o conseqüente desvio advindo daí é sedu-

ção por si mesmo, no sentido que haverá ali um esforço teorizante a partir de uma alteridade implantada 

sobre o psiquismo infantil. Os cuidados dos pais só são sedutores porque não são claros, transparentes, 

mas sim opacos, veiculando o enigmático. 

É a confrontação de uma indivíduo cujas montagens somatopsíquicas situam-se 

predominantemente no nível da necessidade, com significantes que emanam 

do adulto, ligados à satisfação dessas necessidades, mas veiculando consigo 

a pontecialidade, a interrogação puramente potencial de outras mensagens — 

sexuais. Essas mensagens enigmáticas um trabalho de domínio e de simboli-

zação difícil, para não dizer impossível, que necessariamente deixa para trás 

restos inconscientes. (LAPLANCHE, 1992. p. 138).   

 De acordo com essa afirmação é que o autor aponta que não se trata simplesmente de uma vaga 

confusão de línguas, conforme aponta Ferenczi, mas trata-se antes de uma precisa inadequação das lin-

guagens, entre adulto e criança, mas essencialmente de uma inadequação entre o adulto e os restos in-

conscientes atuantes nele mesmo.

197196



REFERÊNCIAS

FERENCZI, Sandor. Confusão de Língua entre os Adultos e a Criança (A Linguagem da Ternura e da Paixão). 
In: Psicanálise. São Paulo: Martins Fontes, 1991-1993. 4v. (Obras completas;1-4).

LAPLANCHE, Jean; LECLAIRE, S. O inconsciente: um estudo psicanalítico. In: O inconsciente e o id. São 
Paulo: Martins Fontes, 1992. 
______. Derivação das entidades psicanalíticas. In: Vida e Morte em psicanálise. Porto Alegre: Artes 
Medicas, 1984.
______. Responsabilité et reponse. In: Entre séduction et inspiration: l’homme. Paris: PUF/
Quadrige,1999. 
______. A sexualidade e a ordem vital no conflito psíquico. In: Vida e Morte em psicanálise. Porto Ale-
gre: Artes Médicas, 1984. 
______. Novos fundamentos para a psicanálise. São Paulo: Martins Fontes, 1992. 
______. A teoria da sedução generalizada e outros ensaios. Porto Alegre: Artes Médicas, 1988. 

RIBEIRO, Paulo de Carvalho. O analista como guardião do enigma: a visão de Jean Laplanche. In: Estilos 
do Xadrez psicanalítico. Rio de Janeiro: Imago, 2006. 

* PSICÓLOGO. GRADUADO PELA PUC-MG

199198



LUTO, REMEMORAÇÃO 
E JUSTIÇA EM PAUL 
RICOEUR
Autor: BERNARDO COSTA COUTO MARANHÃO*

Apresentador: Bernardo Costa Couto Maranhão

Contato: bernardo@coutomaranhao.com.br

Instituição: Universidade Católica de Minas Gerais/MG

Palavras-chave: Memória coletiva. Psicanálise aplicada. Justiça de transição. 

Recebido em: 17/04/2011

Analisado em: 19/04/2011

SUMÁRIO

1. INTRODUÇÃO. 2. RICOEUR E A “JUSTA MEMÓRIA” 

2.1 Patologias da memória coletiva. 2.2.Rememoração e reconciliação:

recordar, repetir, perlaborar. 2.3. Diante da perda: luto e  melancolia.

2.4. A justa memória e o trabalho da memória coletiva. 

3. OS LIMITES DA REMEMORAÇÃO. 3.1. A memória em disputa. 

3.2. A repetição comandada pela pulsão de morte. 4. CONSIDERAÇÕES

FINAIS. NOTAS EXPLICATIVAS. REFERÊNCIAS.

1. INTRODUÇÃO

O presente estudo pretende esboçar uma apreciação crítica das propostas formuladas por Paul 

Ricoeur em A memória, a história, o esquecimento para o tratamento dos traumas e feridas da memória 

coletiva, com vistas a uma “justa memória” (RICOEUR, 2008, p.17). 

O percurso que pretendo seguir compreende duas etapas. Inicialmente, exponho os termos da 

retomada, operada por Ricoeur, de dois artigos de Freud – Recordar, repetir, perlaborar e Luto e melancolia 

– no contexto da proposta mencionada acima. Num segundo momento, procuro esboçar um contraponto 

às posições de Ricoeur. Ao final, procuro deixar claro que esse contraponto não corresponde a uma recusa 

das teses de Ricoeur acerca do tema Trata-se, mais precisamente, de sugerir que há, nas propostas do au-

tor para uma justa memória, limites prováveis, cujo reconhecimento pode ser proveitoso, inclusive para 

uma práxis de terapêutica da memória coletiva.
201200

mailto:bernardo@coutomaranhao.com.br


2. RICOEUR E A “JUSTA MEMÓRIA”

Em A memória, a história e o esquecimento, Ricoeur assume, como um de seus temas cívicos con-

fessos, a ideia de uma justa memória (RICOEUR: 2008, p. 17). O autor confessa a perturbação que lhe cau-

sa testemunhar o espetáculo dos excessos da memória ou do esquecimento, conforme o caso, e mesmo 

os erros de memória e de esquecimento cometidos pelas sociedades às voltas com seu passado. O livro de 

Ricoeur traz, em sua primeira parte, uma fenomenologia da memória que engaja, entre outros aspectos, 

o estudo dos abusos da memória. O autor delimita três formas de abuso da memória: a memória impedida, 

a memória manipulada e a memória obrigada. 

Ao tratar da memória obrigada, Ricoeur tem em vista os abusos políticos que corrompem o vínculo 

entre justiça e memória, transformando em obsessão comemorativa o dever de memória de uma socie-

dade com relação aos eventos traumáticos de sua história2. Já a discussão sobre a memória manipulada 

envolve as relações entre memória e identidade, tanto coletiva quanto pessoal, e diz respeito, sobretudo, 

às distorções do passado operadas pela ideologia, aqui compreendida como discurso de justificação do 

poder. Por fim, a memória impedida, que nos interessa mais diretamente, abrange fenômenos patológicos 

da memória coletiva, especialmente o recalcamento de lembranças e a compulsão à repetição que dele 

decorre. É nessa abordagem da memória impedida que se dá a retomada, por Ricoeur, de Recordar, repetir, 

perlaborar (FREUD: 1914/1978a) e de Luto e melancolia (FREUD: 1915/1978b), retomada cujos termos 

tratarei de expor em suas linhas principais (RICOEUR: 2008, p. 83-93).

2.1. Patologias da memória coletiva

Ricoeur situa a abordagem da memória impedida em um nível que ele denomina de patológico-

-terapêutico. Esse é, a seu ver, o ponto de vista adequado para uma fenomenologia da “memória ferida” 

ou “enferma”, que busca caracterizar as patologias da memória coletiva e apontar recursos terapêuticos 

para seu enfrentamento. 

É viável, afirma Ricoeur (2008, p. 92), falar em traumatismos coletivos e feridas da memória coletiva. O 

objeto perdido, que Freud menciona ao tratar do luto, é uma categoria aplicável aos elementos de um 

Estado (população, território, soberania). No curso frequentemente violento da história, a memória co-

letiva vai acumulando feridas simbólicas que pedem uma cura. Daí ser proveitoso relacionar os excessos e 

insuficiências da memória coletiva, conforme o caso, aos processos de recalque, resistência, compulsão à 

repetição e passagem ao ato. É com base nesse paralelo que Ricoeur proporá o trabalho coletivo de reme-

moração e luto como remédio para os impasses da memória que afligem uma sociedade.

2.2. Rememoração e reconciliação: recordar, repetir, perlaborar

Em Recordar, repetir, perlaborar, estão em debate as resistências ao trabalho analítico, sob o modo 

do recalque que enseja compulsão à repetição. Tal repetição assume a forma de passagens ao ato que 

se substituem à lembrança. Nas palavras de Freud: “o paciente não reproduz o fato esquecido em for-

ma de lembrança, mas em forma de ação: ele o repete sem, obviamente, saber que o repete” (FREUD: 

1914/1978a, p. 196).

Freud indica que, para superar esse obstáculo que é o par recalque / compulsão à repetição, o 

analisando deve ter a coragem de estar atento às suas próprias manifestações mórbidas. Ele deve encarar 

sua doença como “um adversário digno de estima”, cujo enfrentamento há de lhe render “dados preciosos 

para sua vida ulterior” (FREUD: 1914/1978a, p. 199). Caso contrário, destaca Ricoeur (2008, p. 84), não 

poderá se reconciliar com os conteúdos recalcados. 

Esse esforço do analisando é o que Freud denominou “perlaboração”. A tradução inglesa working 

through, “trabalhar através”, propicia uma boa noção do que está em jogo aqui. Trata-se de um processo 

dinâmico, que envolve a participação colaborativa do analisando: é trabalho. Trabalho de rememoração, 

oposto à compulsão de repetir, a fim de liberar a lembrança recalcada, “em busca de uma relação verídica 

com seu passado”, dirá Ricoeur (2008, p. 85). A ideia de perlaboração será de grande proveito ao trata-

mento, proposto por Ricoeur, das feridas da memória coletiva, como se verá.

2.3. Diante da perda: luto e melancolia

Em Luto e melancolia, o foco principal é posto sobre a melancolia, ficando o luto em segundo 

plano. O trabalho de luto é considerado apenas para fazer contraponto à melancolia. Por essa razão, esse 

ensaio de Freud resulta menos favorável aos propósitos de Ricoeur de transpor, do registro individual ao 

coletivo, a clínica freudiana das lembranças traumáticas. Afinal, não é a melancolia, mas o trabalho de 

luto, associado à ideia de perlaboração, o que constitui o núcleo da terapêutica da memória ferida pro-

posta por Ricoeur (2008, p. 85). De todo modo, para uma melhor compreensão da patologia da memória 

coletiva, é importante considerar o luto em sua relação com a melancolia: a propensão do luto à melanco-

lia, o esforço extremo do trabalho de luto para que não se caia na melancolia.

O luto se define, em grandes linhas, como a reação sadia à perda de um objeto de amor. É a reação 

à perda “de uma pessoa amada ou de uma abstração erigida em substituto dessa pessoa, tal como pátria, 

liberdade, ideal etc.” (FREUD: 1915/1978b, p. 275). O teste da realidade indica que esse objeto não está 

mais presente, cabendo ao psiquismo promover a retirada do investimento libidinal correspondente. Tudo 

isso demanda grande quantidade de tempo e energia. Esse custo elevado se dá porque “a existência do 

objeto perdido continua psiquicamente”, ao passo que o trabalho do luto é prestar obediência às ordens 

ditadas pela realidade (FREUD: 1915/1978b, p. 276-277).

No luto, é o mundo que parece vazio. Na melancolia, diversamente, o próprio ego do sujeito se vê 

desolado e proliferam os processos de autoacusação, rebaixamento, condenação. Na melancolia, as quei-

xas se transformam amplamente em acusações. No luto, isso ocorre apenas moderadamente, por força 

da censura consciente e do teste de realidade. O que faz do luto um fenômeno sadio, diferenciando-o da 

melancolia, que é patológica, é o fato de que “quando o trabalho do luto se conclui, o ego fica outra vez 

livre e desinibido” (FREUD: 1915/1978b, p. 277). 
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Após apresentar sua leitura dos dois ensaios de Freud, Ricoeur sugere que se estabeleça um para-

lelo entre eles. Explicando melhor, o autor propõe um paralelo entre, de um lado, a melancolia e a com-

pulsão à repetição e, do outro, o luto e a perlaboração. Desse modo, para que uma sociedade ponha fim à 

estagnação melancólica e ao ciclo compulsivo de repetições de seu passado traumático, deve empreender 

um esforço coletivo de rememoração que se define como perlaboração e como trabalho de luto, na busca 

por uma justa memória.

2.4. A justa memória e o trabalho da memória coletiva

 Ricoeur afirma que os paradoxos, próprios da experiência histórica, de excessos de memória 

em alguns casos, ou de insuficiência de memória em outros, podem ser interpretados de outro modo se 

recorremos às categorias da resistência, do recalque e da compulsão à repetição. Sob essa perspectiva, 

tais paradoxos ganham uma compreensão renovada e são confrontados com a prova do árduo trabalho 

de rememoração. Evidentemente, esse trabalho de rememoração, na medida em que engaja a memória 

coletiva e a cena pública, requer condições sociais propícias à sua efetivação, condições cuja criação não 

se dá sem conflito. Não é por acaso que a memória de eventos históricos traumáticos se torna uma me-

mória impedida. Não é sem disputa que se dá o trabalho do luto e da rememoração. Além disso, alerta 

Ricoeur, há sempre o risco de esse trabalho coletivo em torno da memória traumática sofrer descaminhos 

perversos, por meio dos artifícios ideológicos que vêm configurar aquilo que o autor denomina “abusos 

da memória manipulada” (RICOEUR: 2008, p. 93-99). 

É na instância da memória manipulada que se verificam os abusos “no sentido forte do termo, 

que resultam de uma manipulação concertada da memória e do esquecimento por detentores de poder” 

(RICOEUR: 2008, p. 93). Aqui, ganha destaque a manipulação ideológica, “fator inquietante e multiforme 

que se intercala entre a reivindicação de identidade e as expressões públicas da memória” (RICOEUR: 

2008, p. 95). O processo de constituição da identidade se nutre da memória por meio da função narrativa. 

O discurso ideológico justificador do poder e da dominação mobiliza os recursos de manipulação inerentes 

à narrativa. A dominação, dirá Ricoeur, não se limita à coerção física. 

Até o tirano precisa de um retórico, de um sofista, para transformar em discurso sua 

empreitada de sedução e intimidação. Assim, a narrativa imposta se torna o instrumento 

privilegiado dessa dupla operação (....): narrativas de fundação, narrativas de glória e 

humilhação alimentam o discurso da lisonja e do medo. (...) Nesse nível aparente, a me-

mória imposta está armada por uma história ela mesma ‘autorizada’, a história oficial, 

a história aprendida e celebrada publicamente. (...) O fechamento da narrativa é assim 

posto a serviço do fechamento identitário da comunidade (RICOEUR: 2008, p. 98).

Assim, torna-se evidente que o trabalho de rememoração, com vistas à superação da memória im-

pedida, deve se enfrentar com os abusos da memória manipulada. Nesse processo, o trabalho da memória 

pode vir a se configurar como um dever ético, um dever de memória. Quando mantido a salvo dos abusos 

que o transformam em obsessão comemorativa, o dever de memória conecta o trabalho de rememoração 

ao imperativo da justiça. Nas palavras de Ricoeur, “é a justiça que, ao extrair das lembranças traumatizan-

tes seu valor exemplar, transforma a memória em projeto; é esse mesmo projeto de justiça que dá ao dever 

de memória a forma do futuro e do imperativo” (RICOEUR: 2008, p. 101). 

3. OS LIMITES DA REMEMORAÇÃO

O entrelaçamento entre memória, identidade e projeto, posto em evidência por Ricoeur ao abor-

dar o tema do dever de memória, é um elemento que confere especial apelo à ideia da justa memória 

defendida pelo autor. Mais adiante, já nas considerações finais, retomarei essa questão. Pretendo, antes 

disso, explorar alguns pontos de conflito e impasse que marcam o trabalho de rememoração e delimitam 

sua capacidade de tratamento das feridas da memória coletiva. 

3.1. A memória em disputa

Para abordar as relações entre o direito e a memória em seu livro O tempo do direito, o jurista bel-

ga François Ost se apóia, como Ricoeur, na concepção de memória coletiva de Maurice Halbwachs (1990) 

3.  Quatro pontos principais, que Ost qualifica como “paradoxos da memória” (OST: 2005, p. 57), ressal-

tam da concepção de memória proposta por Halbwachs: 1) a memória é coletiva. Mesmo as recordações 

mais íntimas de um indivíduo só são possíveis nos enquadramentos superpostos dados pelos grupos de 

referência a que esse indivíduo pertence, pela tradição em que se inscreve e pela linguagem que o faz 

humano; 2) a memória é um processo de reconstrução do passado, feito a partir de elementos e interesses 

do presente, e não um passivo retorno de um passado intacto; 3) a memória é, assim, um processo ativo de 

evocação do passado, um trabalho posto em marcha intencionalmente; 4) a memória pressupõe o esque-

cimento. A memória se desenvolve sobre um fundo de esquecimento. Para se constituir, ela pressupõe a 

seleção de determinados conteúdos e a supressão de outros tantos, o que confere ao trabalho da memória 

uma tensão adicional e põe em evidência a importância do recalcamento na manutenção de uma cultura 

(HALBWACHS: 1990; BOSI: 2001, pp. 53-56; OST: 2005, p. 57-60).

 Merece especial atenção aqui esse último aspecto da memória coletiva, isto é, que ela pressu-

põe o esquecimento. Este é necessariamente o seu pano de fundo, o seu reverso. O jogo entre memória e 

olvido não se dá, contudo, sem conflitos, sem idas e vindas de recalcamento e retorno do recalcado. Nesse 

jogo, ganham destaque as memórias subterrâneas que, como parte integrante das culturas minoritárias 

e dominadas, se opõem à “memória oficial”, no caso, a memória nacional. Essas memórias subterrâneas, 

“que prosseguem seu trabalho de subversão no silêncio e de maneira quase imperceptível, afloram em mo-

mentos de crise em sobressaltos brutos e exacerbados. A memória entra em disputa” (POLLAK: 1989, p. 4).

 A alternância de conjuntura política em uma sociedade propicia momentos mais ou menos favo-

ráveis à afirmação pública e ao reconhecimento das várias correntes subterrâneas da memória coletiva. 
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Aqui, ganha destaque a dimensão, já mencionada, da memória coletiva como reconstrução do passado a 

partir de elementos e interesses do presente.

Distinguir entre conjunturas favoráveis ou desfavoráveis às memórias marginalizadas, 

escreve Pollak, é de saída reconhecer a que ponto o presente colore o passado. Confor-

me as circunstâncias, ocorre a emergência de certas lembranças, a ênfase é dada a um 

ou outro aspecto. Sobretudo a lembrança de guerras ou de grandes convulsões internas 

remete sempre ao presente, deformando e reinterpretando o passado. Assim também, há 

uma permanente interação entre o vivido o vivido e o aprendido, o vivido e o transmitido 

(POLLAK: 1998, p. 8)

Em síntese, no conflituoso processo de construção da memória coletiva, há uma complexa trama 

de discursos, valores e forças sociais que se entrechocam e se rearranjam ao longo do tempo. Isso indica 

que o trabalho de luto e rememoração proposto por Ricoeur para sanar as feridas da memória enfrenta 

limites e impasses consideráveis. Dito de outro modo, as resistências à rememoração são maiores e mais 

complexas do que podem parecer à primeira vista.

3.2. A repetição comandada pela pulsão de morte

Embora esteja atento a esses limites circunstanciais enfrentados pelo trabalho da memória, Ri-

coeur parece não levar em consideração outros limites, de caráter estrutural, que apontam para os elos, 

indicados por Freud, entre a compulsão à repetição e a pulsão de morte. É em direção ao reconhecimento 

desses limites que nos encaminhamos agora, esboçando, com apoio em outros textos de Freud, um con-

traponto às considerações de Ricoeur que acabamos de apreciar. Levar a pulsão de morte em conta modi-

fica o estatuto que Ricoeur atribui à compulsão de repetição: esta não é apenas um efeito da resistência 

e do recalque, contornável com a perlaboração e o trabalho de luto. Trata-se de algo inerente ao sujeito 

e – a continuar valendo a analogia entre o psíquico e o social – inerente à dinâmica da vida coletiva. Isso 

indica que, por mais que se empreenda o trabalho da rememoração e do luto, com resultados conducentes 

a uma justa memória, haverá sempre um resto que esse trabalho não alcança, um resto que é impossível 

circunscrever com a simbolização4, um resto que insiste, que retorna. 

Em O Mal estar na civilização, Freud afirma que “a inclinação para a agressão constitui, no ho-

mem, uma disposição pulsional original e auto-subsistente, (...) que é o maior impedimento à civilização” 

(FREUD: 1930/1978d, p. 144). O autor declara, ainda, em sua célebre correspondência com Einstein sobre 

os motivos da guerra, que a pulsão de morte 

está em atividade em toda criatura viva e procura levá-la ao aniquilamento, reduzir a 

vida à condição de matéria inanimada. (...) A pulsão de morte se torna pulsão de destrui-

ção quando (...) é dirigida para fora, para objetos. (...) Uma parte da pulsão de morte, 

contudo, continua atuante dentro do organismo, e temos procurado atribuir numerosos 

fenômenos normais e patológicos a essa internalização da pulsão de destruição (FREUD: 

1933/1978e, p. 254).

Convém, ainda, ter em vista que, em Além do princípio do prazer, Freud reconhece a pulsão de 

morte como causa da compulsão à repetição, o que implica em consideráveis limitações ao potencial tera-

pêutico do trabalho de rememoração. 

É digno de nota, portanto, o fato de que Ricoeur, ao recorrer à obra de Freud para desenvolver 

sua hermenêutica dos abusos da memória, tenha passado ao largo da pulsão de morte, conceito central 

no pensamento freudiano5.

Talvez, a opção de Ricoeur por excluir do seu campo de considerações a pulsão de morte confi-

gure uma opção por afastar do horizonte o conflito permanente e irreconciliável que essa pulsão coloca 

em jogo, tanto no âmbito do sujeito quanto na esfera coletiva. O fato é que a admissão da pulsão de 

morte põe em xeque, em grande medida, os esforços empreendidos por Ricoeur em prol de “uma teoria 

das potencialidades terapêuticas de uma rememoração capaz de curar as feridas da consciência clivada 

e instaurar um campo de reconhecimento intersubjetivo” (SAFATLE: 2004, p. 6). A ideia de reconciliação 

com o passado, tão enfatizada por Ricoeur, perde muito de sua força quando confrontada com a repetição 

que a pulsão de morte engendra. Afinal, há um limite no trabalho de simbolização, em sua capacidade de 

dominar ou dissolver a compulsão de repetição própria à pulsão de morte.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

 Não pretendemos, com isso, sugerir que a busca pela justa memória, efetuada por meio do tra-

balho coletivo de luto e memória dos eventos traumáticos de uma sociedade, seja uma busca infrutífera. 

Pelo contrário: a experiência histórica indica que as sociedades que buscam acertar as contas de seu 

passado traumático tendem a repetir menos intensamente as situações de abuso, injustiça e violação dos 

direitos humanos (PIOVESAN: 2010, p. 105). A trilha aberta por Ricoeur ao defender a justa memória e 

o trabalho de memória como meio de enfrentamento dos traumas do passado é, sem dúvida, bastante 

fecunda. Mas poderemos percorrê-la mais lucidamente se soubermos que, além dos limites já apontados 

pelo autor ao abordar os problemas da manipulação ideológica e dos abusos políticos do dever de me-

mória, ela enfrenta também os limites da compulsão de repetição comandada pela pulsão de morte, os 

limites de um resto que resiste à simbolização e que retorna insistentemente. 
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NOTAS EXPLICATIVAS

1 Para tanto, recorro a um estudo de Michael Pollak, intitulado Memória, esquecimento, silêncio, e a dois 

textos de Freud que Ricoeur preferiu não levar em conta: Além do princípio do prazer e O mal estar na 

civilização.

2 As principais referências de Ricoeur para essa crítica dos abusos que corrompem o dever de memória, 

transformando-o em obsessão comemorativa, são Henry Rousso (Vichy, um passé qui ne passe pas, Paris, 

Fayard, 1994) e Pierre Nora (Les lieux de mémoire, Paris, Gallimard, 1984-1986).

3 Maurice Halbwachs, psicólogo social do Collège de France, morto pelos nazistas no campo de Büchenwald. 

Autor do livro A memória coletiva, postumamente publicado em 1950 (HALBWACHS: 1990). 

4 Ricoeur parece reconhecer que os traumas da história não são integralmente simbolizáveis, ao afirmar 

que eventos como o Holocausto impõem “limites à representação, tanto no que diz respeito à exposição 

dos acontecimentos pela linguagem ou outro meio, quanto em relação ao alcance ‘realista’ da represen-

tação’” (RICOEUR: 2008, p. 340).

5 Esse rechaço do conceito de pulsão de morte, com vistas a uma apropriação mais cômoda da psicanálise 

pelo discurso filosófico, é caracterizado por Bento Prado Júnior como reflexo das tentativas de coloniza-

ção do campo psicanalítico pela filosofia, empreendidas, segundo ele, por autores como Marcuse, Haber-

mas e o próprio Ricoeur (PRADO JÚNIOR: 1985).
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1. INTRODUÇÃO

 Na obra de Freud, o termo perversão é utilizado nos Três Ensaios sobre a Teoria da Sexualidade 

(1905), para designar a sexualidade infantil. O caráter fragmentário e polimorfo da vida sexual pré-ge-

nital é substituído pela organização das pulsões em torno da genitalidade na idade adulta. Em 1919, no 

artigo “Uma criança é espancada”, a perversão é representada por uma fantasia masoquista relatada por 

alguns de seus pacientes, qual seja, a cena em que uma criança é açoitada por um adulto. Na interpreta-

ção freudiana, esta fantasia é típica da vida normal infantil, sendo prontamente relacionada ao complexo 

de Édipo e aos conteúdos sexuais recalcados. Anos mais tarde, no trabalho sobre “Fetichismo” (1927), 

a recusa da castração surge para explicar o mecanismo psíquico presente na perversão, assim como a 

noção de clivagem do eu. O perverso então é aquele que não aceita a castração materna, mesmo que se 

depare com a realidade desta falta. Para ele, a crença na universalidade do pênis não pode ser facilmente 

abandonada, e o fetiche vem substituir o órgão nesta incessante busca de provar sua existência no corpo 

materno. 

  Notemos que a pesquisa sobre a perversão foi avançando na teorização freudiana na medida em 

que os modos do funcionamento psíquico foram sendo esclarecidos em termos metapsicológicos, atra-

vés dos conceitos citados: clivagem do eu e recusa de castração, ambos presentes no artigo de 1927. No 

entanto, esta questão pode ser problematizada ao adotarmos um ponto de vista distinto em relação à 

sexualidade perversa.

 Na psicanálise contemporânea existem muitas idéias acerca do que deve ser classificado como 

uma perversão, do que é um sujeito perverso, e da utilidade deste diagnóstico na prática clínica. Alguns 

autores [Clavreul, J. (1990), Millot, C. (2004)] afirmarão que no cerne desta configuração nos deparamos 

com a recusa da castração, conforme Freud concebe nas teorizações sobre o fetichismo. Outros [Laplan-

che, J. (1968), André, J. (1996)] trabalharão, principalmente, com a questão do masoquismo, tomando-o 

como paradigma da perversão. 

 Alguns questionamentos sobre as origens da sexualidade perversa nos aproximaram desta se-

gunda vertente teórica, pois pensamos que se a recusa da castração nos dá notícias da dificuldade do 

sujeito em se incluir numa rede social balizada por alguns princípios éticos e morais, ela não é suficiente 

para desvendar as causas desta rebeldia, ou os fatores que estariam envolvidos na gênese desta forma-

ção. Pensamos que é preciso ir um pouco além (ou aquém) nas pesquisas sobre a sexualidade perversa, 

voltando o olhar para as primeiras relações objetais vivenciadas pela criança, que possam esclarecer por 

que a castração não pode ser aceita posteriormente, por que o sujeito não se submeterá à Lei, por que 

recusará parte da realidade. Pensando então o masoquismo como o protótipo perverso, convém exami-

narmos alguns dos textos freudianos que tratam desta questão, levando em consideração as críticas de 

Laplanche acerca destas teorizações. Para ilustrar nossa concepção em relação às perversões, e neste 

caso, sobre o masoquismo, nos referiremos ao conhecido romance de Pauline Réage, História de O.
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2. ARGUMENTAÇÃO TEÓRICA

 Encontramos em “Uma criança é espancada”, as teorizações de Freud sobre esta fantasia comu-

mente relatada por seus pacientes, cuja mera imaginação desencadearia um prazer auto-erótico, mastur-

batório. Certo de que este devaneio conservava relações estreitas com as experiências mais primitivas da 

infância, o autor afirma que podemos reconhecer aí um traço de perversão, já que um dos componentes da 

função sexual teria se desenvolvido além dos demais, e se fixado. Entretanto, sabendo que os pacientes 

que mencionavam a fantasia nem sempre tinham sofrido este tipo de sevícias durante a infância, Freud se 

questiona por que tal representação teria uma força poderosa o bastante para determinar esta fixação da 

libido durante o desenvolvimento psíquico do sujeito. 

 O caminho traçado por Freud a partir desta dúvida nos possibilita generalizar a fantasia do suplí-

cio infantil, relativizando seu aspecto perverso. Como sabemos, sua hipótese versa sobre o complexo de 

Édipo e as elaborações dos conteúdos incestuosos da criança. Deste modo, a rivalidade fraterna decor-

rente dos investimentos edípicos nos genitores encontraria na cena do espancamento uma representação 

adequada: “O meu pai não ama essa criança, ama apenas a mim” (Freud, 1919: 202). Esta fantasia, no en-

tanto, será recalcada quando os intuitos de obter a dedicação exclusiva do adulto forem frustrados. Sendo 

assim, o sentimento de culpa correspondente à retirada do impulso incestuoso da consciência transfor-

mará a fantasia: agora, não mais a criança rival é espancada, mas sim ela própria, a que imagina a cena. 

Para Freud, este tempo é o mais significativo na fantasia masoquista, pois dele deriva toda a satisfação 

orgástica da mesma. 

 Na terceira e última reviravolta da fantasia, a criança se torna expectadora do espancamento de 

várias outras, desconhecidas, e identificando-se a elas obtém um prazer masoquista.  

 Gostaríamos de ressaltar neste texto primeiramente, a preocupação freudiana com a origem da 

fixação libidinal nesta fantasia masoquista, e em segundo lugar, o fato de que toda esta elaboração se 

refere à fantasia de espancamento em meninas, apresentando o autor outros trilhamentos para o mesmo 

conteúdo nos meninos. Parece proveitoso nos determos a este aspecto por alguns instantes, para que 

nosso ponto de vista final possa ser bem delineado.

 A fantasia de ser fustigado nos meninos encontra-se, segundo Freud, ainda no sistema conscien-

te. De todo modo algo muda na cena: é a mãe a agente da violência. Esta troca não seria nada mais que 

uma manobra psíquica para recalcar a ligação homoafetiva do menino com o pai. O conteúdo manifesto 

“sou espancado por minha mãe”, substitui o desejo recalcado de ser açoitado-amado pela figura paterna. 

Assim, enquanto o recalque, na fantasia feminina masoquista, incide sobre os impulsos libidinais ativos 

em relação ao pai, no caso masculino ele abarcará uma posição passiva do sujeito diante deste mesmo 

objeto de amor. 

 Percebemos o esforço do autor para desvendar a fantasia masoquista masculina, mas retiran-

do dela toda a possibilidade de ser contaminada pela vivência com o objeto maternante. O menino tem 

impulsos e fantasias passivas em relação ao pai, mas estas se devem ao complexo de Édipo invertido. O 

mesmo ocorre com a menina, cuja fantasia de ser espancada decorre dos investimentos edipianos clássi-

cos. Notamos que neste cenário não se considera a relação de extrema passividade com o objeto primário, 

neste tempo pré-edípico da constituição psíquica. A sexualidade que leva à construção destas fantasias, 

tal como Freud as entende, já se encontra no campo da genitalidade, da organização e da simbolização, e 

não no do sexual infantil polimorfo, característico dos “Três Ensaios”. É inevitável que nos questionemos 

então quanto ao caráter perverso deste masoquismo, pois estando conectado aos componentes edipianos 

da sexualidade, pouco conserva dos conteúdos demoníacos, desagregadores, da pulsão ainda não ligada 

no organismo.

 Passemos a outro texto freudiano, “O problema econômico do masoquismo”. Nele, o masoquismo 

aparecerá em três tipos diferentes: erógeno, feminino e moral. O que mais nos interessa no momento é 

o segundo, que é definido como um desejo do sujeito de ser tratado de forma feminina, ou como uma 

criança que necessita de punição. Há, então, uma equivalência entre as posições feminina e infantil, que 

estariam profundamente ligadas ao masoquismo que Freud chamará de primário. A fantasia de fustigação 

masculina analisada no trabalho anterior serve de exemplo neste caso. Tais homens, que desejam cons-

cientemente ser surrados e aviltados, conservariam também impulsos inconscientes de serem castrados 

e gerarem bebês.  

 Outras observações importantes neste texto podem-nos ser esclarecedoras. A primeira delas, 

que aparece logo no início da argumentação, é a de que pensar o masoquismo apenas como procura do 

desprazer é o mesmo que contestar a premissa do psiquismo humano ser regido pelo princípio do prazer. A 

segunda se refere à idéia de que classificar prazer como descarga da tensão, e desprazer como aumento da 

mesma nos leva a um impasse, visto que em algumas situações o aumento de estímulo pode ser bastante 

prazeroso, como na excitação sexual. Por isso, é preciso abrir mão da definição meramente quantitativa 

do prazer e do desprazer para nos aproximarmos da questão do masoquismo. A terceira observação é acer-

ca do biologicismo, já denunciado por Laplanche (1968, 1992), que toma conta da teorização freudiana 

neste ponto. Nos avatares das pulsões de vida e de morte, o sadismo surgirá do movimento de expulsão da 

pulsão destrutiva do organismo, e o masoquismo se define como o restante desta energia mortífera que 

não pôde ser defletida. A última observação , e a que mais nos convém, trata da co-excitação, ou seja, da 

noção, já presente nos Três Ensaios, de que “nada de considerável importância ocorra no organismo sem 

contribuir com algum componente para a excitação do instinto sexual. De acordo com isso, a excitação do 

sofrimento e desprazer estaria fadada a ter também o mesmo resultado” (Freud, 1905: 210-211). 

 Para Laplanche (1992), esta noção da co-excitação e sua vinculação ao masoquismo pode ser 

entendida como mais um traço do desvio biologizante presente na teoria freudiana. O fundamento fisioló-

gico desta argumentação aponta para a importância do fator endógeno nesta versão da sexualidade cujo 

nascimento deriva das margens de toda atividade somática. A proposta laplancheana é a de subverter tal 

versão, mudando o foco do tempo “auto”, centrado no sujeito, para o da intervenção do outro, adulto, 

que através dos cuidados corporais básicos introjeta o sexual no organismo da criança.

 A Teoria da Sedução Generalizada de Laplanche, permite que retornemos ao conceito de apoio 

tão trabalhado em Freud (desde os Três Ensaios), substituindo seu viés auto-conservativo, sobre o qual 

a sexualidade estaria assentada, pela idéia de um trauma externo, oriundo da ação do adulto, cujo ele-
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mento de efração é essencial, e provoca uma excitação intensa, matriz da pulsão que circulará no psiquis-

mo incipiente da criança. Deste modo, compreendemos o pensamento do autor ao dizer que “a verdade 

do apoio é a sedução” (cf. Vida e morte em psicanálise, 1985), pois se desejamos aproveitar a metáfora 

freudiana, é preciso tomá-la como a forma que as solicitudes do adulto transmitem conteúdos sexuais 

que agem silenciosamente, erotizando o infante nos momentos de satisfação de suas necessidades. Tais 

conteúdos, mensagens enigmáticas a serem traduzidas pelo psiquismo infantil em formação, funcionarão 

como inscrições sobre as quais as fantasias serão construídas, exigindo novas representações para este 

estrangeiro interno.

 Enfrentar esta passividade infantil é o desafio ao qual o ego do sujeito é lançado, através dos es-

forços de simbolização. Aquilo que resta como impossível nesta operação tradutiva, o recalcado, fonte da 

pulsão sexual, agirá produzindo um ataque interno ao organismo, colocando o indivíduo sempre em uma 

posição de sujeição, análoga à deste tempo primitivo.

 Assim, podemos, como Laplanche (1992), reconhecer na primeira cena da fantasia de espanca-

mento analisada por Freud, na qual o sujeito imagina o pai violentando a criança que odeia, não apenas 

a rivalidade infantil e o ciúme em relação ao adulto, mas também uma cena enigmática endereçada à 

criança, cujo caráter obscuro suscita mais representações. O excesso da mensagem adulta, tanto cons-

ciente quanto inconsciente, e seu encontro com o psiquismo infantil provocam neste sensações despra-

zerosas, de invasão, fratura, e excitação. Esta dor, primeiramente de origem externa, torna-se o núcleo 

das fantasias sexuais do sujeito, à medida que ele consegue efetuar o recalcamento de tais conteúdos e 

desta posição primária, nos movimentos identificatórios e de constituição egóica. A estrangeiridade da 

mensagem, agora introjetada, permanece, agindo daí em diante como corpo estranho dentro do próprio 

indivíduo, de onde emanam os desejos mais fragmentadores e egodistônicos.

 Parece-nos extremamente clara a importância atribuída por Laplanche ao papel do outro, e es-

pecialmente, da fantasia que este outro engendra, na sexualidade masoquista. E podemos ir mais longe, 

afirmando que, de acordo com a Teoria da Sedução Generalizada, a origem da sexualidade é sempre ma-

soquista, pois se vincula a este descentramento do sujeito, que se encontra totalmente submetido ao 

adulto. Outro ponto: há um prazer que atravessa esta submissão, por mais angústia que possa acarretar 

para a instância egóica. Prazer por se relacionar aos primórdios, não ao tempo “auto-erótico”, conforme 

apontava Freud, mas a esta etapa de implantação da libido no sujeito através dos cuidados externos. 

Lembramos aqui, da contribuição de Stoller (apud Ribeiro, 2007:27), sobre a feminilidade passivamente 

recebida pela criança através da imposição do corpo excessivamente terno da mãe, ou seja, de um poder 

exterior muito gratificante, ao qual o infante não se opõe, e nem desejaria fazê-lo. 

 Esta intrincação prazer-desprazer está presente na vida de O., personagem principal do livro de 

Réage, lançado na França em 1954. A história, com seu colorido erótico, causou fortes repercussões no 

público e crítica da época. Sob o pseudônimo de Anne Desclos, a autora contou as experiências de uma jo-

vem fotógrafa parisiense que aceita, a pedido de seu amante, ser objeto de todo o tipo de punição: de ser 

chicoteada todas as noites, a ter as nádegas marcadas a ferro em brasa. Pela qualidade literária o romance 

foi premiado em 1955, e não deixa de ser curioso o fato de Réage ter afirmado, ao conceder uma entrevis-

ta quarenta anos mais tarde, que escrevera História de O. em resposta a Jean Paulhan, admirador de Sade, 

segundo o qual mulheres não seriam capazes de criar romances eróticos. Acreditamos que o choque que 

nos provoca a leitura do livro, ainda nos dias atuais, é prova de que esta mulher conseguiu representar na 

pele de sua heroína os perigos da entrega ilimitada ao outro, que bordejam toda excitação sexual. 

 No romance, a independente e bem sucedida O. vive sozinha em seu apartamento em Paris, mas 

desfruta da companhia de René, sempre que ele pode visitá-la. O relacionamento entre os dois já contava 

três anos quando René resolve levar O. a um castelo em Roissy, no qual várias mulheres são amarradas, 

chicoteadas, e servem sexualmente a todos os homens que ali se encontram sempre que estes desejam. 

Apesar de O. ter sido levada por René sem que soubesse do que se tratava aquele lugar, não recua em mo-

mento algum. Não parece se indignar com aquela situação, perguntando-se apenas por que o amante a 

queria ali. Depois de ser amarrada pela primeira vez, penetrada, e açoitada até quase desmaiar, O. escuta 

a única explicação que lhe é dada: 

Você está aqui a serviço de seus senhores. Durante o dia, fará o trabalho que 

lhe confiarem para a manutenção da casa [...] mas deve abandonar imediata-

mente o que estiver fazendo, à primeira palavra ou ao primeiro sinal de quem 

lhe ordenar, pelo seu único serviço verdadeiro, que é o de entregar-se. Suas 

mãos não são suas, nem seus seios, nem particularmente nenhum dos orifí-

cios de seu corpo, que podemos esquadrinhar e nos quais podemos penetrar à 

vontade. Como um sinal [...] de que perdeu o direito de se esquivar, diante de 

nós nunca deverá fechar totalmente os lábios, nem cruzar as pernas ou apro-

ximar os joelhos [...]. Isso significará, aos seus próprios olhos e aos nossos, 

que a sua boca, o seu ventre e os seus quadris estão abertos para nós. (Réage, 

1954:31-32)

 

 A partir de então, O. é obrigada a se vestir como as outras mulheres da casa: usa um corpete e 

um vestido de saia longa, que deveria ser mantida levemente suspensa, de modo a poder liberar tanto as 

nádegas quanto a genitália quando assim fosse solicitado. No período de estadia no castelo, permanece 

muito tempo sozinha no quarto que lhe fora destinado, muitas vezes algemada, até mesmo para dormir. 

Este procedimento não servia para evitar que a personagem escapasse, mas para reafirmar a assimetria 

radical que caracterizava sua condição: estava vetado a O. até mesmo dirigir o olhar ou a palavra a qual-

quer um no castelo, devendo abdicar ao máximo de seu estatuto de sujeito. Diante de todos estes rituais, 

e dos castigos físicos, O. não se desespera, mas é com resignação que suporta cada chibatada que lhe faz 

sangrar, cada humilhação à qual é exposta, cada um dos homens que a usam de forma grotesca, flagelan-

do seu sexo e sua boca, conforme demonstra a passagem:

Nada entretanto foi-lhe de tanto socorro quanto este silêncio, quando não as 

correntes. As correntes e o silêncio, que deveriam amarrá-la no fundo de si 
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mesma, estrangulá-la, sufocá-la, ao contrário, libertavam-na de si mesma. 

Que teria acontecido se a palavra lhe tivesse sido concedida, se lhe tivesse sido 

deixada uma escolha quando seu amante a prostituía diante dele? É verdade 

que durante os suplícios ela falava, mas pode-se chamar palavras o que não 

passa de lamentos e de gritos? [...] Sob os olhares, sob as mãos e os sexos que 

a ultrajavam, sob os chicotes que a rasgavam, perdia-se numa delirante au-

sência de si mesma que a entregava ao amor, aproximando-a talvez da morte. 

Tornava-se qualquer uma, podia ser qualquer das moças, como elas abertas e 

violentadas [...]. (Réage, 1954:51) 

 

 Como podemos perceber, a fantasia e o papel do outro são aspectos marcantes no romance. Pois 

se O. concorda em ser açoitada, amarrada, queimada, e trazer uma pesada peça de metal presa à genitá-

lia, o faz para agradar e obedecer a seus amantes, René e Sir Stephen, a quem será entregue depois que 

deixa Roissy. Entretanto, o desenrolar da história nos mostra que O. não é a única personagem a repre-

sentar esta situação de estar entregue. Com o aparecimento de Sir Stephen, estimado amigo de René, fica 

cada vez mais nítido que este oferece a amante, não apenas como uma cortesia entre cavalheiros, mas 

também por experimentar um prazer colocando o que tem de mais precioso ao dispor deste homem. Mes-

mo no castelo de Roissy, durante muitos dos suplícios da personagem, René apenas assiste à penetração 

de sua companheira por outros homens, o que nos leva a acreditar que este seja um indício do que Freud 

apontara em 1919: identificando-se à figura que recebe o castigo, o sujeito extrai da cena um prazer ma-

soquista. É o que constata a própria personagem em um trecho interessante:

Tinha também observado que quando estava presente [René] em algumas des-

sas noitadas nunca tocava O., a não ser para oferecê-la melhor a Sir Stephen e 

para mantê-la à sua disposição quando se debatia. Era muito raro que ficasse 

e só ficava por um pedido expresso de Sir Stephen. [...] A prova de que cedia 

realmente a uma vocação de servidor ou de acólito é que observava mais o 

rosto de Sir Stephen do que o seu – e O., sob seus olhos, sentia-se despojada 

da própria volúpia em que seus traços se afogavam [...] Sem dúvida tudo teria 

sido mais simples se Sir Stephen gostasse de rapazes. O. não duvidava de que 

René, que entretanto não os amava, teria concedido a Sir Stephen desde os 

menores até os mais exigentes de seus pedidos. (Réage, 1954:103)

O masoquismo feminino, descrito no texto freudiano de 1924, nos permite descrever o posicionamento 

de René em relação ao amigo. Procurando na amante as marcas de seus encontros com um homem muito 

superior a si mesmo, reconhecendo neste a rigidez que nunca conseguira ter com O., René ocupa um 

papel infantil, passivo, feminino, semelhante ao da criança que deve ser punida, conforme afirma Freud. 

Seguindo adiante nesta hipótese, René projeta em O. os desejos inconscientes de ser penetrado, subjuga-

do por este outro, na medida em que o recalque destas fantasias deve ter agido em seu psiquismo, sendo 

necessário que atribuísse tais conteúdos a outra pessoa. 

 Paralelamente ao desejo de ser penetrado, Freud cita, neste mesmo texto, os desejos de gerar 

bebês e ser castrado, como corolários da posição feminina na qual o sujeito se coloca no masoquismo. Mas 

é válido ressaltar a crítica laplancheana sobre a qualidade recalcante deste deslocamento: ser espancado, 

então, torna-se análogo a ser castrado ou a dar à luz. Mais uma vez, o caráter polimorfo, disruptivo, de-

moníaco da sexualidade pré-genital é substituído pela teoria falocentrista, que organiza a angústia em 

torno do complexo de castração. A sexualidade genital rouba a cena.

 Voltemos à História de O. O que podemos apreender desta breve menção que fizemos ao romance 

de Réage? O que nos diz a constante vigilância da personagem sobre seus movimentos, as tentativas de 

educar o corpo para que atenda aos padrões rígidos de Roissy? Usando espartilhos que lhe apertam a 

cintura excessivamente, deixando-se chicotear entre as pernas, “lugar do corpo onde a pele é mais delica-

da”, ou pendurar-se no jardim, com as pernas abertas e levantadas, O. acata as ordens de seus senhores, 

René, Sir Stephen, e por fim Anne-Marie, para se lembrar de que seu corpo não lhe pertence, de que está 

subordinada aos caprichos do outro. Em uma das passagens mais dramáticas da obra, Anne-Marie, dona 

da última casa para onde O. é levada, introduz em sua vagina os “ferros” que deverá usar daí em diante. 

A peça, composta por anéis que se entrelaçam na carne da personagem, pesa muito, e se prolonga até 

quase o meio das coxas. Logo depois, Anne-Marie, usando ferro quente, amarra e marca as nádegas de O., 

deixando em seu corpo as iniciais de Sir Stephen. Apesar da dor fulminante, O. se orgulha dos sinais de 

que é propriedade deste que agora se tornara objeto de seu mais profundo amor. 

3. CONCLUSÕES

 Para pensarmos a sujeição radical da personagem, julgamos necessário recorrer a uma última 

cena da história. Apesar de ter atendido a todas as ordens de seus amantes, mesmo as que lhe causa-

vam sofrimentos intensos, O. se recusou apenas uma vez a cumprir uma tarefa: ‘Sir Stephen ordenou-lhe 

bruscamente que se acariciasse, mas sem fechar as pernas. Perturbada, O. estendeu docilmente sua mão 

direita sob o ventre, encontrando com os dedos [...] a aresta de carne onde se reuniam os frágeis lábios 

de seu ventre. Mas sua mão caiu, e balbuciou: “Não posso’”.  (Réage, 1954:89)

Logo depois o narrador nos remete a uma lembrança de O.: uma amiga lhe contara, quando tinha 

cerca de 15 anos de idade, que o chefe a surpreendera se masturbando no escritório em que trabalhava. O 

homem então exigira que a moça continuasse, a portas fechadas, para que ele, extasiado, pudesse assis-

tir. O. admirara a coragem da amiga, mas sentira também uma grande repulsa por se imaginar na mesma 

situação diante de alguém. 

 A esta digressão, segue-se o espancamento da personagem, Sir Stephen esbofeteia O. ferozmen-

te, abandonando a postura de controle e altivez que costuma apresentar. 

 Pensamos que esta cena, que provavelmente seria apenas um fragmento de fantasia de O., con-

densa em muitos aspectos suas vivências sexuais, a montagem sadomasoquista que rege seus investimen-
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tos libidinais. Quando O. associa sobre um ponto específico de sua sexualidade, precisamente uma fanta-

sia que conecta a invasão do outro (representada pelo olhar do chefe da amiga), e a satisfação decorrente 

do prazer sexual (através do ato masturbatório), é tomada pelo horror e não consegue realizar o que lhe 

pedem. O constrangimento e o terror estariam vinculados ao tratamento prazeroso dado pela amiga a 

esta invasão pulsional que a acometera? 

 Nos perguntamos se não estaria O., ao se dispor a todo tipo de sevícias, colocando-se à mercê dos 

amantes, evitando um descentramento mais radical do que o de não ser dona de seu próprio corpo. Este 

descentramento significa ser privado até mesmo do alento fornecido pelas correntes, pelo silêncio, pelos 

chicotes, do conforto encontrado na delimitação das fronteiras de si mesmo e de seus desejos através da 

ação do outro. Sem isso, O. se veria abandonada às próprias pulsões. Mas não aquelas firmadas sobre ba-

ses biológicas, energia presente desde as origens do organismo. A personagem seria assujeitada por seu 

estrangeiro interno, pelas fantasias mortíferas recalcadas, cujos restos podem servir de matéria-prima 

nas encenações das quais aceita participar em Roissy. 

 Entretanto, mesmo os episódios mais invasivos são adornados com a certeza de O. acerca do amor 

que seus carrascos têm por ela. Lembremo-nos que não se trata de uma história de violência, mas sim 

de um encontro amoroso. De forma que este componente de ligação ao qual se presta perfeitamente o 

investimento libidinal funcionaria como uma espécie de proteção, para a personagem, contra a irrupção 

pulsional desagregadora. Em outras palavras, o masoquismo de O. deve ser pensado em termos de uma 

erotização da dor, do sofrimento advindo da efração que a entrada do outro no corpo e psiquismo do sujei-

to acarretam. Obviamente é desta erotização que provém o prazer de ser acorrentada e surrada, ainda que 

a dor física esteja presente e O. a sinta. Mas não é esta atuação masoquista que a organiza, mantendo-a 

mais centrada, mais consciente de seu corpo e seus movimentos? Não utilizamos este termo por acaso. 

Pois desejamos frisar que, se o masoquismo pode ser tomado como um dos exemplos mais nítidos da 

abertura do sujeito ao outro no momento da implantação da sexualidade, ele conserva ainda uma função 

aglutinadora, e por que não, identificatória no psiquismo. 

 Queremos então dizer que a atuação perversa comporta uma estereotipia que resguarda os con-

tornos egóicos e corporais. É uma tentativa do sujeito de se tornar “senhor de sua própria casa”, cons-

truindo esta sexualidade a fim de se proteger da invasão do outro, usando como material para esta em-

preitada os estilhaços deixados por ele em seu corpo e psiquismo. 

 Laplanche (1994), no texto tema deste congresso, “Responsabilité et réponse”, nos diz que aque-

les que bradam pela justiça, e pela responsabilização dos que cometem crimes violentos, são também 

solicitados a lidarem com o ataque interno da pulsão, encontrando o torturador que existe neles mesmos. 

Neste sentido, pensar em responsabilidade, tendo em vista a teoria psicanalítica, implicaria atentar para 

a clivagem que incide no psiquismo humano. O termo que o autor propõe, resposta, seria adequado para 

representar a tentativa de tradução da criança às mensagens que lhe são lançadas pelo outro. No lugar de 

“responder por”, “responder a” pode ser entendido como este movimento de autoconstrução do infante, 

sua “ptolomaização”, o centramento decorrente do processo de simbolização das mensagens estrangei-

ras. Deste modo, a resposta da criança à intromissão/implantação do sexual pode ser comparada ao ma-

soquismo encenado por O., na medida em que ele reproduz a assimetria radical do início da vida infantil, 

mas ainda conserva certo fechamento do sujeito sobre si mesmo, necessário à manutenção da homeos-

tase narcísica. Afinal, seria a sexualidade perversa uma maneira de manter-se penetrado, assenhoreado, 

apenas na medida necessária para continuar vivendo sem ceder às angústias psicóticas ou à mortificação 

do eu?
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1. INTRODUÇÃO 

O fenômeno social da violência se mostra de forma categoricamente dissimétrica com relação 

à distribuição entre os gêneros. Archer e Loyd (2002), por exemplo, relatam estatísticas que apontam 

uma prevalência de 5 para 1 nos crimes violentos em relação à partição homens/mulheres. Os homens, 

de modo geral, são muito mais agressivos do que as mulheres, principalmente se levarmos em conta 

apenas aquelas formas de agressão consideradas crimes em nossa sociedade, como as agressões físicas, 

os homicídios, entre outros. Tal disparidade, com a qual estamos já habituados, não deve, no entanto, 

ser compreendida a partir de um viés unicamente naturalizante. Proliferam, na atualidade, argumentos 

biológicos e/ou filogenéticos que buscam explicar a violência masculina. O mais comum dentre estes é 

o que enxerga nos altos níveis de testosterona a causa do comportamento agressivo nos homens. Sobre 

o assunto, Archer e Loyd (op. cit.) relatam estudos experimentais recentes em que não foi encontrada 

nenhuma explicação hormonal ou neuropsicológica para tal diferença. A conclusão de um desses estu-

dos nos parece interessante por explicitar que nenhum achado até os dias atuais conseguiu fundamen-

tar definitivamente a agressividade em dados biológicos ou neuropsicológicos: “Esse cuidadoso estudo 

longitudinal de garotos adolescentes indica que o aumento pronunciado dos níveis de testosterona na 

puberdade não é acompanhado por crescimento na agressão, como ocorre em alguns outros mamíferos” 

(ibid., p. 121, tradução minha). Sentimo-nos, assim, autorizados a continuar sustentando que a violência 

na espécie humana é eminentemente pulsional e simbólica. É nesse sentido que Laplanche (1999/1995) 

contesta o famoso adágio “o homem é o lobo do homem”, dizendo que tal enunciado é bastante injusto 

para com o lobo, cuja violência se liga ao instinto. Na espécie humana, para Laplanche, a sexualidade 

perverte o instinto, e o encontro de um bebê em pleno estado de desamparo com um adulto clivado gera 

o que de propriamente sexual e pulsional há em nós.
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O desamparo originário (o que Freud identifica com o termo Hilflosigkeit) pode ser entendido 

como um estado em que o ser humano, o bebê, se encontra em uma completa passividade. Os estímulos 

do mundo, os cuidados dos adultos, as palavras, as dores, a sexualidade, tudo se impõe ao pequeno hu-

mano que não tem meios de simbolizar o excesso que lhe chega. Esses momentos inaugurais do psiquismo 

precisam ser, num segundo tempo, ligados e simbolizados, fazendo com que a passividade originária na 

qual o bebê se encontrava imerso se torne alvo privilegiado do recalque. Nossa hipótese, no entanto, é 

que homens e mulheres têm formas diferentes de lidar com a passividade recalcada. Por mais que essa 

passividade seja intolerável para ambos, os homens são mais compelidos a darem respostas explicitamen-

te fálicas ao mal-estar, caindo muitas vezes em formas violentas e estereotípicas de se colocar frente ao 

outro. A alteridade representa uma ameaça mortal à masculinidade, que, pelo medo de falir e/ou desabar, 

responde defensivamente com a agressão. Assim, tentaremos mostrar alguns exemplos comentados de 

como a masculinidade se mostra agressiva e estereotípica na medida em que ela é, em verdade, frágil e 

defensiva.

2. A MASCULINIDADE, A DEFESA E A ESTEREOTIPIA

Vimos como a violência e a agressividade são respostas cuja incidência nos homens é muito maior 

do que nas mulheres. Tais comportamentos nos levam a pensar que, na necessidade de negar a passivi-

dade que lhes constitui, os homens façam recurso a respostas estereotipicamente fálicas. A lógica fálica, 

pois, é uma ferramenta extremamente necessária à assunção da identidade masculina, na medida em 

que tal lógica é capaz de contrapor a passividade que, para grande parte dos homens, é absolutamente 

intolerável. Com relação a essa dupla face fálica e defensiva do masculino, Monique Schneider (2000) nos 

lembra que o masculino é representado culturalmente não apenas pela figura penetrante da espada, mas 

também por uma atitude defensiva simbolizada pelo escudo protetor. A impenetrabilidade e a imperme-

abilidade, a nosso ver, são as maiores marcas de uma subjetividade dominante masculina. Para Márcia 

Arán, “o escudo representaria assim o emblema desta cultura [masculina], e a defesa contra a natureza e 

a alteridade, uma forma específica de subjetivação que se impôs no que outrora chamamos de civilização 

ocidental” (2006, p. 215). Os modos defensivos e estereotípicos que a masculinidade adquire são os mais 

variados, e tentaremos explorar aqui algumas dessas vicissitudes.

No filme “Beleza Americana” (1999, dirigido por Sam Mendes), o personagem Frank Fitts (inter-

pretado por Chris Cooper), coronel reformado da marinha americana, é paradigmático desse tipo de mas-

culinidade. Para ele, é intolerável qualquer idéia que se aproxime da passividade ou da feminilidade, e até 

os seus movimentos corporais são contidos, rígidos e tensos, como se estivesse sempre a se defender de 

algo. A educação que ele dispensa a seu filho é extremamente rígida, e, em determinada ocasião, ao fan-

tasiar que o filho estava tendo uma relação homossexual, o coronel Fitts o espanca e diz que não o criou 

para ser um “chupador de paus”, expulsando-o de casa e dizendo que preferia o filho morto a vê-lo como 

uma “bicha”. Essa fala, comum em meios homofóbicos, mostra como a necessidade de manter afastada a 

passividade (associadas por esses homens à homossexualidade) é uma exigência imperativa no psiquismo 

dos homens cuja masculinidade se mantém a partir de um equilíbrio frágil que se sustenta na negação do 

passivo que neles habita. Afinal, eles expressam que a ferida narcísica da perda de um filho é menor do 

que a provocada pelo contato com a passividade recalcada. Talvez, podemos pensar, essa negação esteja 

presente em toda homofobia. Uma das cenas finais do filme é uma passagem ao ato homossexual do co-

ronel Fitts, na qual ele tenta sem sucesso beijar o personagem interpretado por Kevin Spacey. Aqui, essa 

passagem ao ato pode ser compreendida como expressão de um gozo (com a dupla-face narcísica e mortí-

fera desse conceito) que denota a fragilidade sobre a qual se funda a masculinidade e o sempre presente 

desejo de retorno ao originário e ao passivo.

Aliás, a marinha americana (da qual o fictício coronel Fitts faz parte e cujos integrantes são co-

nhecidos por Marines) é famosa por seus rituais de iniciação que, à moda de vários outros grupos de ho-

mens, impõem violentamente uma falicidade extrema que se assenta sobre a negação de qualquer forma 

por eles associada à passividade. Como bem lembrado por Ceccarelli:

Em nossos dias, os “rituais” reservados pelo exército aos recrutas nada deixam 

a desejar aos antigos rituais iniciáticos quanto à dureza e a crueldade da dis-

ciplina imposta. Isto é particularmente verdadeiro nos Marines americanos, 

entre os quais, para se ter acesso ao grupo dos homens, dos “verdadeiros”, é 

necessário despojar-se de toda contaminação feminina. A “filosofia” dos Mari-

nes é suficientemente clara: “Para se criar um grupo de homens, mate a mulher 

que está neles”. (Ceccarelli, 1998, s.n.).

As frequentes brigas e “duelos” entre gangues de jovens também podem ser entendidas como 

uma consequência da defesa e da fragilidade das identificações masculinas. Em tais enfrentamentos, o 

corpo, ao mesmo tempo em que expressa a falicidade e a estereotipia ao atacar, agredir e dominar, tam-

bém se mostra alvo da agressão alheia. O gozo desses jovens ao participar de uma briga é evidente. Ribei-

ro e Carvalho (2001) sugerem que essa forma de violência masculina em grupos de adolescentes “cumpre 

o papel principal na difícil tarefa de satisfazer e negar, num mesmo movimento, o excesso inerente às 

exigências pulsionais de natureza masoquista e/ou feminina” (Ribeiro & Carvalho, 2001, p. 65). Ou seja: 

alguns fenômenos de violência masculina podem ser entendidos como uma formação de compromisso 

que, ao mesmo tempo, satisfaz e nega as exigências impostas pela passividade originária recalcada. Tais 

fenômenos encontram-se particularmente presentes nas torcidas organizadas dos times de futebol, mar-

cadas também pela homofobia e pelo constante envolvimento em brigas.

Uma situação bastante particular que nos foi relatada se torna interessante na medida em que 

conjuga esse tipo de formação de compromisso com as metáforas de impenetrabilidade e impermeabili-

dade que usamos para descrever as identificações masculinas estereotípicas. Trata-se de um homem que, 

juntamente com sua esposa, frequentava festas nas quais a prática sexual do “swing”, ou troca de casais, 

era frequente. O prazer fundamental desse homem nesse tipo de prática consistia em ver sua mulher sen-

do penetrada por outro homem. No momento em que isso ocorria, ele assumia um papel de dominador e 

gritava “palavras de ordem” para o outro homem, incentivando-o a penetrá-la com força e brutalidade. 
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Ora, que maneira particular de também satisfazer e negar, num mesmo movimento, as exigências pul-

sionais passivas e femininas. A negação dessas moções se dá no momento em que, na cena, esse homem 

assume o papel de dominador e de controlador do outro homem, e a sua satisfação ocorre pelo fato de sua 

esposa (que nos outros âmbitos da vida social é tida por ele como “propriedade sua”) ser penetrada por 

outro homem. A penetração de sua esposa, assim, pode ser aqui entendida como uma forma defensiva de 

ele se colocar como passivo frente a outro homem. O corpo aqui, como em tantos outros contextos, apa-

rece como palco no qual se atualizam as representações identificatórias, traduzindo a impermeabilidade 

da identidade na impenetrabilidade do corpo.

A violência masculina, nessa proposta de interpretação, é compreendida por nós como a resposta 

possível do sujeito frente ao enigma da alteridade, frente à alteridade que para ele é ameaça, em última 

instância, de dissolução de sua própria identidade. A identidade masculina hegemônica em nossos dias é 

aquela do falicismo exacerbado e da impermeabilidade. No entanto, essa exacerbação de um certo falicis-

mo, de certas formas de violência, é a expressão de uma fragilidade identificatória, sendo muitas vezes a 

única  resposta possível que esses sujeitos encontram para manter a sua identidade. Quando a alteridade 

ameaça, a resposta é estereotipada, é violenta, é defensiva, é, paradoxalmente... frágil.

Pois bem, se tomarmos como certo esse raciocínio, se entendermos a agressão masculina como 

uma defesa, como uma resposta compulsória frente à fragilidade identificatória, teremos alguma altera-

ção ao pensarmos sobre a responsabilidade desses atos?

3. RESPONSABILIZAÇÃO E INTERVENÇÃO

Frente ao enigma do outro, a resposta possível ao sujeito muitas vezes é uma só. A responsabili-

dade, assim, deve ser pensada em um sentido retroativo: não responsabilidade, mas responsabilização. 

Em um sistema penal, por exemplo, a responsabilização pela violência ou pela agressão vem marcar que a 

resposta, mesmo tendo sido a única possível para o sujeito no momento em que a cometeu, não é a única 

possível. A responsabilização coloca em xeque o modo de identificação hegemônico da masculinidade, 

na medida em que aponta logicamente para outras respostas frente à interpelação que gerou o ato. No 

entanto, apenas a responsabilização não é suficiente para que se ensejem novas formas de identificação 

para esses homens presos à defesa e à impermeabilidade. Nesse sentido, para concluir, gostaria de fazer 

menção a outras intervenções que, a meu ver, são tanto ou mais importantes para que um efeito seja 

atingido a partir do confronto com a lei – já que esta não pode se ater exclusivamente a um caráter pu-

nitivo. Afinal, o entendimento das masculinidades hegemônicas como defesas frente a uma fragilidade 

identificatória nos dá a oportunidade de pensar outros modos de tratar as respostas violentas desses 

sujeitos. Tenho em mente, por exemplo, medidas de transação penal nas quais os homens agressores têm 

a oportunidade de frequentar grupos de discussão nos quais sua condição masculina é problematizada e 

ouvida. Venho fazendo parte da coordenação de grupos assim (cuja existência se deu a partir de uma par-

ceria entre os juizados especiais criminais e uma organização não governamental, o Instituto Albam), e 

tenho podido acompanhar a efetividade de intervenções desse tipo na maneira como os homens edificam 

sua identidade e lidam com a estereotipia das respostas violentas, revendo antigas defesas e conseguindo 

se abrir a outras formas de resposta. Seja de qual maneira for, é importante que esses homens, ao serem 

ouvidos, sejam confrontados com outras formas possíveis de exercer a masculinidade, formas permeáveis, 

abertas, formas que dialogam, formas menos defensivas. O espaço para a intervenção se dá justamente 

na medida em que o caráter defensivo da masculinidade pode aparecer, e seu potencial de mudança resi-

de na capacidade de deslocar o discurso hegemônico masculino da defesa e da impermeabilidade para a 

abertura e a permeabilidade. Somente a partir de intervenções que ultrapassem o caráter punitivo da lei 

é que esta poderá ser efetivamente uma resposta frente ao ato do sujeito, resposta que o tire de um lugar 

de estereotipia e o coloque em um lugar de mudança. A partir dessa possibilidade de mudança, enfim, o 

peso da defesa e da impermeabilidade pode diminuir, e outras formas de subjetivação mais leves podem 

vir à tona.
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1. INTRODUÇÃO

‘‘Bref, toutes ces questions me font conclure que la 

féminité risquera toujours de  faire appel à la mort, à 

l’altérité et au trauma...’’  (Ribeiro, 2007: 44).

Em O tema dos três escrínios, de 1913, Freud traz algumas pistas sobre algo que nas artes, na lite-

ratura, nas religiões ou no mesmo no senso comum podemos observar: a recorrente associação entre dois 

elementos curiosos. De um lado; o feminino e seus encantos, de outro; o mortífero, o trágico. A partir da 

leitura do artigo “Identification passive, genre et séduction originaire”, de Paulo César Ribeiro (2007), 

buscaremos elementos úteis na compreensão deste fenômeno que, embora seja um tema recorrente à 

psicanálise, ainda deixa nuances obscurecidas, talvez pela natureza mesma do material que traz à baila.

Logo no início de seu artigo, Freud retorna a duas cenas de Shakespeare, uma de uma comédia e 

outra de uma tragédia. A primeira cena se refere à escolha entre três escrínios, em O mercador de Veneza. 

Somente o pretendente que escolher o escrínio correto_ aquele feito de chumbo e que guarda o retrato da 

bela Portia_ poderá desposá-la. O escrínio de chumbo, vale dizer, era o que parecia ter menor valor, pois 

os outros dois eram feitos de ouro e prata.  

A segunda cena refere-se a Rei Lear, na qual o velho rei, ao dividir sua herança entre as três filhas, 

decide fazê-lo proporcionalmente à quantidade de amor que cada uma delas demonstrasse por ele. As 

duas filhas mais velhas se empenham em declarar seu amor pelo pai e a mais nova, Cordélia, se recusa a 

fazê-lo. 

Aquela que se recusa a exibir seu amor é repudiada pelo rei, que divide sua fortuna entre as outras 

duas filhas interesseiras e provoca sua ruína e a de todos. Nesta história, como em outras encontradas na 

literatura, há a escolha entre três mulheres, das quais a mais jovem é a mais pura, bela e excelsa.  
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 É interessante notarmos que ao longo de todo o texto, Freud utiliza métodos de interpretação dos 

sonhos para desvelar conteúdos e sentidos presentes nas histórias, indicando a presença de um sentido 

latente passível de ser trazido à consciência. Por essa via, chegaremos à constatação de que mesmo os 

escrínios representados nas histórias representam mulheres: “símbolos do que é essencial na mulher, e 

portanto da própria mulher _ como arcas, cofres, caixas, cestos, etc.” (Freud, 1913: 368). 

Vemos que, com alguns deslocamentos e modificações, o tema da escolha entre três mulheres 

é bastante recorrente nas artes. Porém, em todas as histórias há uma escolha que recai na morte. Essa 

morte aparece ora representada como a morte de fato, ora como uma morte simbólica (através da mudez, 

por exemplo), ou ainda como uma mulher que apresenta, além da beleza e da sedução, características 

sinistras “de maneira que, a partir delas, pudemos adivinhar o que jaz por baixo” (Freud, 1913: 377). 

 Freud se propõe a investigar essa ocorrência a partir da idéia de que os mitos foram projetados 

aos céus após haverem surgido sob condições humanas. Da mesma maneira, as histórias clássicas contam, 

para além de seu universo fantástico, algo que remete a uma realidade bastante íntima, tanto no sentido 

de proximidade e familiaridade como no sentido de algo que se encontra nos recônditos do psiquismo.

 As histórias citadas por Freud nos levam à conclusão de que esta terceira irmã, bela e muda, es-

colhida nas histórias é uma morta. Freud nos conta que um deslocamento bastante comum nas histórias 

é que as qualidades que uma divindade confere aos homens são atribuídas à própria divindade. Assim, a 

morta pode ser também a Morte, a Deusa da Morte (Freud, 1913: 377). Freud conclui: sendo a Morte uma 

das irmãs, as outras serão as Parcas, as Moiras e as Nornas, a terceira das quais será Átropos, a inexorável_ 

a representante da morte. 

 Freud propõe que, a partir de uma formação reativa, os elementos mortíferos são disfarçados nas 

histórias, transformando a Morte na mulher mais bela, mais sábia e mais pura. Porém, essa inversão não 

pode ser mantida por todo o tempo, e a tragédia reaparece no fim das histórias, como que para recordar 

aos homens sobre as origens malditas daqueles atributos.

 Podemos pensar, a partir da psicanálise, que deve haver uma razão especial para que a mulher 

guarde tão bem essa ambivalência entre o belo e o mortífero. Nesse sentido, seguiremos as idéias de Jean 

Laplanche e de autores que as articulam, para buscar as pistas que esta teoria pode indicar rumo à com-

preensão desta vinculação.

 Laplanche descreve, a partir da Teoria da Sedução Generalizada, a emblemática situação de se-

dução pela qual o bebê passa nos primórdios de sua existência. Em linhas gerias, lançaremos um breve 

panorama desta teoria com o objetivo de tornar mais claro o que proporemos a seguir.

 A situação de sedução se constitui a partir de um adulto que cuida e libidiniza a criança. Esse 

cuidado provê a criança não apenas em suas necessidades básicas, como alimento e higiene, ele também 

inocula libido na criança, a partir de uma sedução inconsciente exercida pelo cuidador. Essa intromissão 

de sexualidade do adulto em relação à criança será a precursora da formação de seu inconsciente, que se 

constituirá a partir dos restos não traduzidos destas mensagens de sedução. Sobre a importância dessas 

mensagens na constituição do psiquismo, Laplanche comenta: “Essas mensagens enigmáticas suscitam 

um trabalho de domínio e de simbolização difícil, para não dizer impossível, que necessariamente deixa 

para trás restos inconscientes, fueros, dizia Freud, a que chamamos ‘objetos-fontes da pulsão.’” (Laplan-

che, 1992: 138) Logo, a intensidade da excitação promovida pela sedução da criança pelo adulto será, 

posteriormente, a fonte pulsional que habitará o psiquismo infantil.

 É importante salientarmos que as primeiras experiências do bebê não são vividas como perten-

centes a um eu, mas apenas como excitação. A formação de um eu coeso se dará no psiquismo poste-

riormente, num movimento concomitante de recalcamento desse corpo fragmentado e investimento na 

imagem unificada. 

Assim, as experiências de fragmentação, passividade e excesso pulsional serão recalcadas. O cor-

po fragmentado, anterior ao trabalho de tradução e de unificação, é contra-investido no momento em que 

a unidade do eu é investida, e é isso que garante que esse conteúdo permaneça recalcado. Contudo, há 

um resto que persiste em atacar o eu, e este resto se refere exatamente a um excesso pulsional que não 

pôde ser traduzido, e que remete novamente à situação desfragmentada e auto-erótica da passividade 

vivida pelo bebê.

Em As origens femininas da sexualidade, Jacques André propõe, a partir de Freud, a articulação 

entre o feminino e uma alteridade interna: 

Quando Freud escreveu, em 1897, que ‘o elemento essencial 

recalcado é sempre o elemento feminino’, ou quando, muito 

depois, fez da ‘recusa da feminilidade’ um dos grandes entra-

ves ao processo analítico, foi onde se aproximou mais de perto 

de uma articulação entre a feminilidade e a alteridade, entre o 

feminino e o outro no interior de nós. Nossa própria hipótese, 

assim, tende a nos levar das origens da sexualidade feminina 

para a feminilidade das origens da psicossexualidade. (Andre, 

1996: 115).

A feminilidade faria ecoar, portanto, a uma alteridade que é sentida como interna, mas que ao 

mesmo tempo atua como ‘estrangeira’. O recalcamento permite que isso se passe de maneira inconscien-

te, embora possamos, analiticamente, identificar as marcas deste momento originário.

Em seguida, J. André expande ainda mais as conseqüências de seus apontamentos: 

Acentuando a oposição entre os termos, podemos afirmar que 

o outro sexo, para qualquer um, homem ou mulher, é sempre o 

sexo feminino, na medida em que ele está pré-inscrito no psi-

cossoma da criança pela efração originária sedutora do outro 

(do adulto) e em que, ao ser-penetrado, ela repete o gesto e 

mantém o enigma dessa efração . (Andre, 1996: 115).
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Portanto, já temos algumas indicações que nos levam a pensar que a origem desse enigma mor-

tífero proposto pelo feminino remonta ao efeito de arrombamento (effraction), de invasão, causado pelo 

feminino nesse psiquismo bastante precocemente.

No que diz respeito às oposições entre masculino/feminino e entre fálico/orificial, fundamen-

tais no processo de designação de gênero, Ribeiro (2007) observa que esta oposição leva a um esforço 

permanente de negação de um e afirmação de outro, ‘curiosamente sempre a negação do feminino pela 

afirmação inúmeras vezes superlativa da masculinidade’ (RIBEIRO, 2007: 43). Mais uma vez, o feminino 

ocupa um lugar inferiorizado, ou melhor, um lugar que tem a sua preponderância fortemente combatida.  

Para o autor, a razão pertinente dessa oposição é a idéia de similaridade entre o objeto do recal-

camento e a ameaça à qual o recalcamento se opõe.  Ribeiro acrescenta que, ao aceitarmos esta idéia, 

devemos então nos perguntar qual é a relação de similaridade entre a feminilidade e as forças de desliga-

mento e dispersão pulsional contra as quais as defesas do eu são erigidas. 

Como citamos anteriormente, J. André atribui à natureza penetrável do sexo feminino a capaci-

dade repetir o gesto de arrombamento originário, estando, desta maneira, pré-instalado no psicossoma 

da criança. Podemos pensar, a partir desse ponto de vista, numa pré-disposição_ guiada por restos dos 

momentos primeiros de formação do psiquismo_ a atribuir ao feminino características associadas ao trau-

mático. Esse movimento se daria em uma espécie de “lógica da similitude”.

Para Ribeiro, a partir desta mesma lógica podemos conceber uma proximidade entre pulsão se-

xual de morte e ser penetrado. Podemos ainda, admitir que gozar da penetração é o equivalente corporal 

dos efeitos da alteridade no interior do psiquismo. Assim, toda ação traumática é ou um arrombamento 

psíquico transposto ao corpo ou um arrombamento do corpo transposto ao psiquismo. O feminino, da 

maneira como é representado culturalmente, parece remeter o psiquismo a algo de insuportável: as suas 

reminiscências de passividade.

Ribeiro (2007) defende que ao nos determos mais uma vez sobre a assertiva freudiana ‘anato-

mia é destino’, podemos pensá-la não como um limite biológico corpóreo ao qual o psiquismo deverá se 

adequar, mas na sobredeterminação de fatores culturais, sociais, físicos e psíquicos que se enlaçam e 

culminam na percepção de um corpo como próprio.  Podemos pensar, ainda, no caráter determinante que 

as primeiras relações com o outro vão exercer sobre esta percepção.     

2. CONCLUSÃO

Concluímos, a partir da passagem por estas idéias, que a relação apresentada por Freud entre o 

feminino e a morte guarda suas origens na própria formação do psiquismo. No pólo do feminino, pode-

mos encontrar feminilidade, passividade, a sensação de estar à mercê de um outro que ao mesmo tempo 

cuida, seduz e lança enigmas. Esta primeira experiência de passividade absoluta é que se tenta negar e 

recusar como sendo constitutiva. A lógica fálica será parte desta possibilidade defensiva: uma reação 

contra a lógica da alteridade que rapidamente se transforma em lógica do ser penetrado. (Ribeiro, 2007: 

44). Devemos observar que o próprio Freud encontra dificuldades diante do desafio de conceber psicana-

liticamente o feminino. Em diferentes momentos da teoria, Freud propõe uma correspondência entre o 

masculino e o feminino, como se o segundo fosse apenas o reflexo invertido do primeiro. Questões fun-

damentais, como a passagem e a dissolução do Complexo de Édipo, a identificação com o objeto materno 

e com a posição feminina são por muitas vezes tratadas de uma maneira que não corresponde à realidade 

observável clínica e culturalmente, deixando de lado reflexões importantes sobre o papel da feminilidade 

na constituição de cada sujeito.    

No que concerne ao atrelamento da posição passiva ao feminino, podemos compreender que será 

feito a posteriori, a partir da diferenciação anatômica entre os sexos e de uma certa prescrição social. 

Desse modo, não é necessário que haja propriamente uma mulher exercendo a função de cuidadora para 

que aconteça essa identificação ao feminino. A identificação se sustenta, de fato, na posição de passivi-

dade vivida nesse momento primordial. 

Talvez seja possível pensarmos que cabe ao socius esta vinculação entre a passividade e o femi-

nino, embora isso não esgote a questão. Segundo Ribeiro (2007), cada campo do conhecimento poderia 

vislumbrar este ponto a partir de um questionamento diferente, o que seguramente nos levaria a diferen-

tes respostas. Contudo, apesar da arbitrariedade dessa relação, constatamos que ela se estabelece e se 

reafirma fortemente na cultura.

No adulto, o núcleo de defesa sempre se remete a momentos originários. O que produz vergonha, 

proibição, está sempre relacionado a esse momento de exposição e impotência em relação ao outro. Nesse 

sentido, podemos supor que o feminino, na medida em que evoca essa situação de fragmentação, é vivido 

como traumático e ameaçador à unidade do eu, que se defende ostensivamente. 

Nesse mesmo sentido, sabemos que essa primeira experiência é marcada pelo excesso de exci-

tação sexual. Uma vez que esse corpo fragmentado é sexual, temos como conseqüência que a origem do 

sexual coincide com essa angústia de aniquilamento. Essa experiência se remete ao mesmo tempo a um 

excesso de excitação e a uma experiência de fragmentação. O feminino, da maneira como ele se apresen-

ta na nossa cultura, se presta perfeitamente a essa ambigüidade: no mesmo objeto convivem sedução, 

beleza, desconhecido e perigo de morte. As experiências de passividade, portanto, serão rechaçadas com 

a mesma intensidade sentida com a qual elas foram vividas em um primeiro momento. Fazer contato com 

algo que remeta a essa experiência pode ser fonte de grande angústia, como se a unidade e a coesão do 

eu conquistadas estivessem novamente em perigo. 

Penso que ao nos determos sobre as questões políticas que se apresentam quando pensamos no 

papel exercido socialmente pela mulher, várias são as questões éticas que se apresentam: a “demoniza-

ção” da figura feminina, a idealização e exaltação, desde que estreitamente vinculadas à restrição de sua 

atuação na esfera privada, a depreciação, a inferiorização e a violência, em todas as suas nuances. 

 Mas a ética, como nos indicou Laplanche (1994) em “Responsabilité et réponse”, não pode abran-

ger todo o terreno das instâncias psíquicas. Nesse território dominam forças que não se deixam restringir 

nem pela retidão da conduta, nem pela responsabilidade que se demanda sobre ela. Diante de todas essas 

questões, a psicanálise parece apontar para algo ainda mais complexo: o caráter inconsciente que subjaz 

a esse ataque ao feminino. 
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A partir do debate proposto pelo Congresso, podemos pensar sobre a nossa “responsabilidade” 

diante dessa questão. Contudo, o que percebemos é que a responsabilização do sujeito, embora seja im-

portante _na medida em que ninguém pode se recusar de sustentar sua atuação no mundo_ indica alguns 

limites para esse posicionamento. Como procuramos demonstrar, parece que estamos diante de algo se 

aproxima mais de uma “resposta”, e por que não dizer, de uma formação reativa diante de conteúdos que 

remetem à extrema passividade vivida primordialmente e que não pôde ser totalmente esquecida pelo 

sujeito.
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1. INTRODUÇÃO

O princípio da preservação da empresa foi introduzido na legislação brasileira pela Lei de Falência 

de 2005. No entanto, apesar de constar expressamente em nossa legislação falimentar, não houve qual-

quer especificação de como aplicá-lo ou de que empresas podem ou devem ser preservadas no contexto 

da bancarrota. Apesar de não existir equivalente ao princípio da preservação da empresa na legislação 

norte-americana, o governo estadunidense procedeu ao resgate de muitas instituições financeiras no 

bailout  de 2008.

Analisaremos a teoria de Bourdieu sobre o poder simbólico e a violência que sustenta os discur-

sos dominantes, aplicando-a ao bailout norte-americano, a fim de demonstrar a importância não apenas 

a existência do princípio da preservação da empresa, mas especialmente de sua determinação. Inicial-

mente, focaremos nos conceitos de poder simbólico e violência em Bourdieu. Explicaremos como a força 

contida nas estruturas estruturantes, no caso o direito, é tal que se torna invisível aos dominados, pois 

estes têm sua própria mente estruturada dentro do discurso estruturante. Procuramos fornecer nessa 

primeira etapa os instrumentos teórico de análise dos fatos que são descritos na segunda parte. Nesta, 

tratamos do bailout que ocorreu após a crise econômica que abalou os Estados Unidos, sem que, contudo, 

gerasse qualquer mudança estrutural no discurso dominante presente naquele País. Encaramos o pre-

sente trabalho como ato de responsabilidade dos juristas brasileiros, uma vez que o exemplo da atuação 

irrefletida do governo norte-americano deve servir de alerta para que nos atentemos à importância de 

compreendermos o princípio da preservação da empresa conforme o preceito constitucional de função 

social da empresa.
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2. PODER SIMBÓLICO E VIOLÊNCIA EM BOURDIEU

Bourdieu nos lembra que podemos observar o poder em toda parte, mas vê-lo onde “ele é mais 

completamente ignorado” (BOURDIEU, 2009: 7) é reconhecer o poder simbólico. No caso do direito, a lei 

em si é a manifestação visível e recognoscível de sua violência, impondo e regulando condutas e garantin-

do sua obediência por meio dos aparatos policiais e judiciário. Descobrir o poder simbólico do direito, sua 

violência encoberta, requer ir além da lei e entender a estrutura que o sistema jurídico forma, analisando 

para quem é direcionada a lei, quem a produz e a que grupos de interesse a lei atende. Saímos, assim, do 

manifestamente evidente, deixamos de procurar o centro do qual emana o direito como a origem de seu 

poder e de sua violência, e passamos a estudar o direito como estrutura em que o poder é “espécie de 

círculo cujo centro está em toda parte e em parte alguma” (BOURDIEU, 2009: 7).

Bourdieu aborda especificamente a força do direito como forma de poder simbólico. O sociólo-

go francês assevera que os operadores do direito estruturam o mundo jurídico como um universo social 

destacado e autônomo das influências externas ao consagrarem que apenas alguns agentes investidos 

de competência podem interpretar o corpus de textos legais de forma legítima (BOURDIEU, 2009: 211, 

212). Ele denomina essa pretensão de independência do direito como campo do saber de “ilusão da sua 

autonomia em relação às pressões externas” (BOURDIEU, 2009: 212). 

Assim como os demais discursos de verdade científica, o direito é produto da interiorização das 

estruturas objetivas dominantes no mundo social. Todo o discurso que o suporta baseia-se na “verdade”, 

na busca pela interpretação correta da lei e pela intenção do legislador, na descoberta da mais perfeita 

interpretação da lei conforme a norma primária ou fundamental, chegando mesmo à tentativa kelseniana 

de formular uma teoria pura do direito, que entende o direito como ciência neutra e objetiva das normas. 

Ao examinarmos a face violenta oculta do direito, devemos nos distanciar tanto da verdade do senso 

comum popular, quanto da verdade do senso comum instruído ou sábio.(1) O ensaio de neutralidade e 

de verdade difundidos nas escolas de direito é o objeto de crítica e combate de Bourdieu, bem como de 

toda sociologia do direito, que apregoa que “todo discurso de verdade não é auto-fundado, ele deve ser 

validado, aprovado, fundado no exterior de si mesmo, dentro do real do qual ele pretende prestar contas” 

(BENQUET In CAZIER, 2006: 203).

Esclarecer o que seja a violência simbólica do direito e desvelar o discurso simbólico que o suporta 

abre nova perspectiva hermenêutica no campo jurídico. Negar a violência simbólica do direito é negar que 

ele seja discurso simbólico e entendê-lo como discurso de verdade completamente destacado da realida-

de social, ou abstrair que o direito seja criação social e histórica que impõe o discurso de um grupo social 

sobre outro, relação entre dominantes e dominados.(2) “Tudo que nos parece natural não é nada mais que 

construção historicamente constituída” (FEDERINI In CAZIER, 2006: 117). Essa violência simbólica é ima-

nente ao direito e não será amputada do universo jurídico pela compreensão de sua existência, até porque 

a violência é parte estrutural do direito, mas dará nova visão e novas possibilidades de interpretação legal 

que levará em conta os embates simbólicos, antes escondidos, ignorados e disfarçados.

Podemos entender a violência a partir de suas diversas manifestações. Há as formais brutais de 

violência, quais sejam: a violência física e armada legítima conduzida pelo Estado, bem como a violência 

econômica, que, na perspectiva marxista, consiste na separação dos meios de produção da força de tra-

balho. A novidade trazida pela obra de Bourdieu reside no conceito de violência simbólica, que abrange 

todas as formas “doces” de dominação a que os dominados adiram. O conceito de violência “doce” advém, 

portanto, da oposição aos modelos de violência brutais e da adesão dos dominados a tal forma de violên-

cia. É simbólica essa violência na medida em que ela ocorre na esfera dos significados ou do senso que os 

dominados conferem ao mundo social e ao seu lugar dentro desse mundo (MAUGER In CAZIER, 2006: 206).

A visão do direito como violência fica manifesta quando Bourdieu analisa a história do que ele 

chama de direitos sociais e verifica que o que antes era entendido no mundo jurídico como crime, passa a 

ser direito regulamentado em lei (BOURDIEU, 2009: 213). Dessa forma, ele afasta a possibilidade de com-

preensão do direito da realidade factual e evidencia seu caráter social e sua permeabilidade às constantes 

alterações de força na sociedade.

Toda idéia do direito assenta-se na necessidade de ordem e, conseqüentemente, na crença de que 

haja uma ordem social a ser seguida. Essa ordem, nomos ou boa ordem, é toda ela referida a valores do 

que seja desejável para o benefício da sociedade. O pensamento formador do direito também pressupõe, 

necessariamente, que tal ordem nem sempre é seguida, caso contrário não seria preciso criarem-se leis 

para tornar real um estado de coisas. O poder simbólico está exatamente nesse local da gênese legal: 

quais as condutas são desejáveis, que valores promoveremos com nossas leis, que leis serão aplicadas 

estritamente e que leis serão editadas apenas para satisfazer pressões sociais, sem pretensão de serem 

efetivadas, como e em que medida aplicaremos a lei. O poder simbólico do direito está no não-dito, na 

não-aplicação, nas escolhas feitas para além da clareza da letra da lei.

O poder simbólico é o poder de se construir pela enunciação. Tornando evidente que através da 

inserção do princípio da preservação da empresa na lei de falências o legislador reconhece que há em-

presas que devem ser preservadas, mas silencia em absoluto sobre quais são elas e como tal preservação 

deve ocorrer, reconhecemos o que antes poderia passar por invisível. Dessa forma, procuramos evitar que 

outras formas de capital ou de poder (capital econômico, capital intelectual) se transformem em poder 

simbólico no processo de falência e que de maneira irreconhecível manipulem o princípio da preservação 

da empresa em seu proveito.

O pensamento marxista encontra eco na postura epistemológica adotada por Bourdieu, em es-

pecial na noção de construção histórica constituída, de mundo social que se inscreve no longo decurso. 

Tanto para Bourdieu quanto para Marx, tudo aquilo que nos parece natural se trata de construção histó-

rica. Outras noções marxistas como, “capital” e “classe social”, também são revisitadas e enriquecidas na 

obra de Bourdieu. Todo sistema simbólico pode ser entendido como instrumento de dominação de acordo 

com a tradição marxista. É a ideologia das classes dominantes que se expressa na estruturação de um 

sistema e que se reforça a cada vez que tais valores são aplicados, legitimando a dominação. A luta entre 

os agentes produtores de poder terá seu desfecho conforme o poder simbólico por eles acumulado, sendo 

a definição do mundo social resultado dos agentes cujos interesses prevalecerem nesse embate. 

Daí a importância de se defender uma interpretação legal conforme a constituição, o que garan-
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tirá coesão ao sistema e efetivação dos valores constitucionais. Caso contrário, todo o sistema jurídico 

ficará exposto à força do agente dominante em determinado cenário - a parte que possa arcar com advo-

gado mais hábil ou dispor de experts que forneçam pareceres que favoreçam sua causa, ou o grupo que 

consiga exercer maior pressão sobre os legisladores para transformar em lei seus anseios. Nas palavras de 

Bourdieu, as classes dominantes tendem sempre a ameaçar “desviar em seu proveito o poder da definição 

do mundo social” (BOURDIEU, 2009: 12), e a especificação clara do que seja o princípio da preservação da 

empresa deve ser feita ex ante, teoricamente e fora do caso concreto, sob pena do entendimento ocorrer 

desvinculado dos preceitos constitucionais, totalmente à mercê da violência exercida no embate simbóli-

co entre as partes num dado processo de falência.

Bourdieu reconhece que existe “extraordinária elasticidade” nos textos jurídicos, que pode ir 

da indeterminação ao equívoco. O silêncio da lei, sua vagueza, dão margem à operação de hermenêutica 

de declaratio, que é tanto mais explorada pelos juízes e demais operadores do direito quanto maior seja 

a “polissemia ou anfibologia das fórmulas jurídicas” (BOURDIEU, 2009)(3). Em nosso entendimento, a 

polissemia deve ser reduzida ao máximo para que haja maior predição no sistema. Afinal, como nos lem-

bra Bourdieu, a interpretação jurídica está longe da fundamentação preocupada com a aplicação fiel da 

regra, como queria Gadamer, sendo antes “resultado de uma luta simbólica entre profissionais dotados 

de competências técnicas e sociais desiguais, portanto capazes de mobilizar, embora de modo desigual, 

os meios ou recursos jurídicos disponíveis (...)”(BOURDIEU, 2009: 224). Daí a responsabilidade de de-

finirmos mais objetivamente o que seja a preservação da empresa: evitar que aqueles dotados das mais 

fortes armas simbólicas façam sua causa triunfar, ao estabelecer condições favoráveis para que a força 

simbólica dos operadores do direito seja menos relevante em face da maior clareza para o magistrado das 

condições de aplicação da lei.

A lei de falências trouxe o princípio da preservação da empresa de forma frouxa e indefinida em 

seu texto. Fica claro que o legislador entende que há empresas que devem ser preservadas, resgatadas, 

em caso de bancarrota, mas quais são essas empresas, que critérios deve observar o magistrado para de-

terminar que empresa preservar no contexto da falência em oposição a que empresa deve seguir o curso 

do processo falimentar e ser extinta, sobre essas questões a letra da lei silencia.

Nos EUA, a conseqüências da ausência de regulamentação prévia sobre que empresas poderiam 

receber ajuda pública diante da falência levou à preservação de instituições financeiras que chegaram 

à situação falimentar após anos de práticas antiéticas e ilegais. Desse recente exemplo, decorre nosso 

sentimento de responsabilidade em atentar pata a necessidade de se precisar os contornos do princípio 

da preservação da empresa.

3. BAILOUT DO SISTEMA FINANCEIRO NORTE-AMERICANO

A palavra inglesa bailout pode ser traduzida literalmente para o português como “resgate” ou, de 

forma mais contextualizada com a crise de 2008 ocorrida nos Estado Unidos, como resgate  de dificuldade 

financeira. Seu significado jurídico, entretanto, comporta muitas outras interpretações os e aqui aborda-

remos a importância do não-dito, que foi condição de possibilidade do bailout estadunidense. O bailout 

do sistema financeiro americano é a maneira mais comum de nos referirmos ao Emergency Economic Sta-

bilization Act of 2008, ou EESA.

Conforme o governo estadunidense, a lei consistia em conjunto de medidas empregadas em face 

da crise financeira iniciada no sistema financeiro daquele País pela venda de valores mobiliários de alto 

risco, muitos deles garantidos por hipotecas relativas à compra de casa para moradia própria. A crise 

iniciada em 2007 começou com empréstimos hipotecários de alto risco (subprime mortgage) e outros 

subprimes  que incluíam diversos bens e serviços financiados, como dívidas em cartão de crédito, que nas-

ceram fadados à insolvência. A inadimplência generalizada dos empréstimos de alto risco era amplamente 

previsível, uma vez que tais empréstimos eram concedidos de forma acriteriosa e generalizada, em razão 

da ampla liquidez existente na economia americana.

A crise do crédito hipotecário de alto risco levou o governo americano a empregar 700 bilhões 

de dólares na compra de valores mobiliários (securities), cuja probabilidade de pagamento era muitíssi-

mo baixa, a fim de manter a liquidez do sistema financeiro, injetando maciço montante de dinheiro em 

bancos e outras instituições financeiras, americanas e estrangeiros que operam nos EUA. Essa compra de 

títulos podres foi justificada pelo discurso oficial de necessidade de manutenção da confiança dos inves-

tidores no mercado financeiro, e a intervenção estatal rápida visava evitar grande depressão econômica.

Após a aprovação e a implementação do plano de resgate econômico, foi criada a Comissão de 

Inquérito da Crise Financeira (FCIC). A FCIC foi estabelecida com o propósito era “examinar as causas, do-

mésticas e globais, da atual crise financeira e econômica nos Estados Unidos”. A conclusão a que chegou 

a Comissão foi dividida em seis principais tópicos:

a) A crise poderia ter sido evitada.

b) Falhas generalizadas no sistema de regulação e supervisão comprovaram-se devas-

tadoras para a estabilidade dos mercados financeiros da nação.

c) Grandes falhas de governança corporativa e gerenciamento de risco nas muitas ins-

tituições financeiras de importância sistêmica foram a chave para a crise.

d) A combinação de empréstimos excessivos, investimentos de risco e falta de transpa-

rência colocaram o sistema financeiro em rota de colisão com a crise.

e) O governo estava mal preparado para a crise e a resposta inconsistente dada pelo 

governo acrescentou incerteza e pânico no mercado financeiro.

f) Houve quebra sistêmica na prestação de contas (accountability) e ética (FCIC RE-

PORT, 2011: xvii - xxii).
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Conforme o relatório, a crise foi conseqüência de ações humanas e não derivada de alguma causa 

natural ou pane informática. Logo, poderia ter sido evitada, especialmente porque sinais de sua ocorrên-

cia foram observados, como a explosão de negociações de valores mobiliários de altíssimo risco, elevação 

insustentável do preço das casas para moradia própria, relatórios de práticas de empréstimos predató-

rios, enorme aumento no nível empréstimos garantidos por hipotecas das moradias próprias, crescimen-

to exponencial das atividades das instituições financeiras, crescimento constante de securities livres de 

qualquer regulamentação. O relatório da Comissão fala em “hipotecas tóxicas” (toxic mortgages), que 

consistiam em segundas e terceiras hipotecas feitas tendo como bem garantidor a mesma casa da famí-

lia, que tomavam empréstimos cada vez mais vultuosos para quitar o anterior, muitas vezes com juros 

pós-fixados. 

A conclusão número um da Comissão pode ser interpretada como apelo para assunção de res-

ponsabilidade por parte do governo pelo ocorrido. Ao negar que a crise financeira tenha sido causada 

por algum evento natural, a Comissão destaca que houve ação de pessoas, dos agentes financeiros e dos 

agentes governamentais, que tomaram decisões erradas que levaram à formação da bolha imobiliária. 

Os agentes financeiros adotaram práticas predatórias, desde o vendedor de casas, que vendia imóveis 

financiados a pessoas sem emprego, sem renda e sem bens que garantissem o empréstimo,(4) pois estava 

preocupado somente em auferir sua comissão na venda, até os avaliadores de risco de securities em Wall 

Street, que emitiam pareceres no sentido de que os títulos garantidos por essas dívidas de altíssimo risco 

eram investimentos bons e seguros, mesmo sabendo que tais títulos eram podres.

Tal atitude irresponsável e antiética dos diretores das instituições financeiras pode ser exempli-

ficado pelo caso da AIG Financial Products protagonizado por seu ex-diretor financeiro Joe Cassano. Em 

2007, logo antes da crise virar manchete em todo o mundo, Cassano anunciava que o portfólio de derivati-

vos garantidos por hipotecas,  estimado em sessenta bilhões de dólares, era tão seguro que ele não previa 

perda de um dólar sequer para seus investidores. Analistas financeiros afirmam que nenhum portfólio 

dessa magnitude pode ser tão bem administrado a ponto de estar imune a perdas. Mas Cassano impediu 

que contadores independentes avaliassem os elementos da cartela de investimento, além de ter escondi-

do deliberadamente as cláusulas de risco dos contratos assumidos pela AIG, eliminando a transparência 

do investimento. O ex-diretor financeiro da AIG foi responsável por práticas mortais para a companhia, 

como contratos em que a AIG ficava obrigada a prestar garantia caso a avaliação de confiabilidade de seus 

portfólios de investimento caísse, atestando que o investimento não era altamente seguro, ou quando a 

AIG pagou, sem sequer de contestar, bilhões em garantia ao grupo Goldman Sachs, prática nunca antes 

vista em Wall Street. 

A empresa AIG foi uma das instituições resgatadas pelo governo norte-americano, após práticas 

que foram além de apostas financeiras de alto risco, chegando à omissão de informações para investido-

res e a mentiras sobre a natureza dos investimentos da companhia. A maior instituição de seguros dos 

Estados Unidos teria falido, não fosse o bailout feito pelo governo americano. A companhia recebeu o 

maior aporte de dinheiro feito pelo governo a uma única empresa individualmente. Cassano aposentou-se 

em 2008, recebendo mais de trezentos milhões em compensação; ele é tido como figura central da crise 

financeira americana, mas as autoridades ainda avaliam se houve apenas apostas altamente arriscadas 

ou crimes financeiros.

A falta de regulamentação do mercado mobiliários permitiu que situações extremas como a da 

AIG ocorressem. E a regra que faltava nesse complexo universo financeiro é sabida pelo senso comum: não 

se empresta dinheiro para fins de consumo a quem não tenha como pagar. As novas hipotecas eram feitas 

pelas famílias para consumir, para ter hoje, imediatamente, o último lançamento da indústria. O excesso 

de liquidez na economia americana criou condições de possibilidade para que os empréstimos continuas-

sem a ser feitos, sem necessidade de comprovação de renda ou prestação de garantia. 

Todos pareciam satisfeitos: as indústrias sempre vendendo mais, os consumidores sempre pos-

suindo mais bens, as instituições financeiras criando investimentos cujo risco era negligenciado pelo 

mercado e que eram avidamente negociados. Até que os juros subiram, as dívidas, que já nasceram impa-

gáveis pela condição em que foram criadas, foram executadas, as famílias perderam suas casas dadas em 

garantia, o preço das casas caiu drasticamente pelo aumento da oferta, as indústrias passaram a vender 

menos e a demitir como nunca, e os americanos viram-se agora desempregados e sem suas casas. Estava 

instalada a maior crise desde 1929, fruto de apostas financeiras maquinadas em Wall Street.

Em palestra ministrada na escola de direito da UCLA em fim de março de 2011, o diretor da FCIC, 

Phil Angelides, apresentou o documento produzido pela Comissão e deu suas impressões sobre a inves-

tigação. Após mais de duzentos depoimentos prestados à Comissão, Agelides testemunha dizendo que 

nada mudou na rotina dos CEOs e analistas financeiros em Wall Street. Alguns deles se aposentaram com 

vultuosos bônus financeiros, outros mudaram de empresa e continuam a exercer cargos semelhantes. 

Mas pelo País afora, o aumento no nível de desemprego levou ao aumento de crimes contra o patrimônio, 

moradores de rua e abandono escolar. Em todo o País observamos o fenômeno de filhos e avós voltando a 

morar na mesma casa com os pais, que são chamados de cidadãos em situação sanduíche, pois estão pres-

sionados duplamente pela necessidade de sustentar de um lado os pais idosos aposentados, e de outro os 

filhos que retornam à casa dos pais depois de perderem seus empregos.

Nada mudou em Wall Street. As práticas predatórias continuam as mesmas, com falta de transpa-

rência e pouca investigação das instituições financeiras pela SEC (Securities Exchange Comission). Talvez 

agora o cenário esteja ainda mais ameaçador, pois um número significativamente menor de instituições 

financeiras detém uma maior parcela dos investimentos norte-americanos. Bancos em pleno século vinte 

e um operam de maneira livre e amplamente desregulada, ou seja, com uma segurança comparável a que 

havia no século dezenove, quando o governo ainda não tinha tomado as lições das crises financeiras de 

1907 e 1930. Mais importante: permanece a desregulamentação.

Em matéria de resgate governamental de empresas que enfrentam perigo de falência, a lei conti-

nua silente. Apesar de a conclusão número um da FCIC apontar que a crise foi fruto de decisões humanas 

erradas, ainda não houve um momento de reflexão que levasse a assunção de um novo discurso pelo 

governo norte-americano e as decisões dos diretores das grandes corporações continuam a ser tomadas, 

diariamente, no sentido de obter o maior lucro às custas de práticas altamente arriscadas e antiéticas. O 

ambiente extremamente competitivo do mercado financeiro, aliado à compensação por performance,(5) 
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cria incentivos para que os agentes se comportem de forma antiética e assumam riscos nem sempre re-

velados aos investidores. Contudo, permanecendo inalterado o discurso que sustenta tanto a atitude dos 

diretores e administradores das grande corporações, quanto a lei que nada demanda das empresas que 

venham a gozar de ajuda governamental, a estrutura de poder que levou à crise financeira estadunidense 

também permanecerá a mesma.

Ao reconhecer a crise após ignorar seus sinais, o governo americano viu-se diante de uma es-

colha: intervir nas instituições financeiras a fim de manter o sistema e a confiabilidade no mercado, ou 

deixar que tais instituições falissem. A primeira escolha conteria os efeitos da crise às custas de dinheiro 

público, mantendo o status quo, enquanto a segunda decisão deixaria que as corporações arcassem sozi-

nhas com a conseqüência de suas práticas que levaram à crise, o que geraria efeitos sistêmicos na econo-

mia. A escolha de intervir, injetar capital nos bancos e mantê-los funcionando, sem exigir praticamente 

nada em troca, mantém a estrutura econômica vigente, mesmo reconhecendo que ela não foi capaz de 

se sustentar autonomamente. A decisão de deixar o mercado se estabilizar sozinho, sem intervenção do 

governo, acarretaria a falência dos maiores bancos americanos e alteraria a economia de tal forma que 

uma nova estrutura teria que se formar.

A tensão entre continuidade e mudança na ordem social é abordada por Bourdieu.  Uma das ques-

tões mais fundamentais sobre o mundo social é descobrirmos a razão pela qual e o modo como o mundo 

dura e perpetua a ordem social e a estrutura da ordem que o constitui. A “naturalidade” com que os 

dominados docilmente percebem a situação em que se encontram faz com que a sociedade reproduza 

perpetuamente suas estruturas quase imutáveis e profundamente desiguais. É pela imposição arbitrária 

cultural do habitus que todos os cidadãos norte-americanos, aceitam perder seus empregos e suas mo-

radias sem se rebelar. Os cidadãos não se rebelam mesmo sabendo que as perdas sofridas ocorreram às 

custas da preservação de empresas que agiram comprovadamente sem respeito à mais elementar ética, 

contrariamente às leis e às expensas do dinheiro público.

Bourdieu explica essa aceitação pacífica com o conceito de violência simbólica. É a coincidência 

entre as estruturas mentais dos agentes dominados e das estruturas sociais que facilita as imposições cul-

turais, tais como o emprego de dinheiro público para resgatar as maiores instituições financeiras do País, 

antes que houvesse avaliação do motivo pelo qual essas instituições chegaram ao estado falimentar. Mes-

mo depois do conhecimento das práticas criminosas que levaram à bancarrota as instituições financeiras, 

permanece a ajuda financeira, nenhum diretor é criminalmente condenado e não surge o questionamento 

acerca da legitimidade da atuação governamental, ou pelo menos tal questionamento não se difunde de 

forma suficiente para levar à desordem social.

A sociologia de Bourdieu se interessa pela capacidade de reprodução do sistema social que é 

frontalmente desigual (FIDMAN In CAZIER, 2006: 47) e no discurso que sustenta a violência simbólica. 

Ao estudar a ideologia econômica atual, o sociólogo francês afirma que há “inculcação simbólica”, ou 

“imposição insidiosa”, do discurso neoliberal que impregna a sociedade de tal forma que acaba por elevar 

esse discurso à condição de crença real e auto-evidente de que o neoliberalismo é inevitável (BOURDIEU, 

1998: 29 e 30). É por estar incrustado na mentalidade dos indivíduos de forma estruturante que o discur-

so da desregulação dos mercados e o abandono crescente do papel do Estado na assistência social parece 

legítimo.

Na crise financeira de 2007 e na ausência de regulamentação do princípio da preservação da 

empresa está presente o discurso neoliberal. Conforme Bourdieu, tal discurso firma-se na exaltação da 

razão e da ciência, no caso a ciência econômica, para trazer de volta em sua maior potência o discurso 

capitalista liberal, com atuação livre dos agentes econômicos e intervenção mínima do Estado.

Bourdieu entende a difusão do discurso neoliberal dos EUA para o resto do mundo como processo 

de involução no discurso da função estatal (BOURDIEU, 1998: 32). Tanto a desregulação do princípio da 

preservação da empresa quanto as práticas radicais de capitalismo observadas na crise financeira ameri-

cana de 2007 estão presentes no conteúdo do discurso neoliberal, que é tão somente “embalagem muito 

moderna das mais velhas idéias do mais velho capitalismo” (BOURDIEU, 1998: 35). Chamar a lei a dizer, ou 

mais concretamente, fazer com que a lei seja específica e clara quanto a que empresas podem ser preser-

vadas pelo Estado é exigir regulação de condutas e atender ao preceito constitucional que comanda que 

as empresas devem atender à sua função social.

Apesar de ter restado claro com a crise de 2007 que o discurso neoliberal encontrou seu limite e 

que a maior economia do mundo prosperava às custas de empresas conduzidas sem ética e com atitudes 

criminosas, o bailout ratificou as condutas que levaram à crise ao preservar as empresas que agiram de 

forma ilegal. Esse aparente nonsense e a aceitação social da conduta governamental podem ser compre-

endidos, contudo, se forem analisados como forma de discurso dominante próprio da violência simbólica.

O governo americano justificou o bailout como condição imprescindível para restabelecer a con-

fiança nos mercados financeiros. No entanto, os fatos mostram que essa confiança deveria realmente ter-

minar. Recentes investigações da SEC sobre o comportamento dos CEOs cujas administrações obtiveram 

maior sucesso para as empresas que gerenciavam sugerem que o crime de insider trading parece ter ocor-

rido não pontualmente, mas sim ser prática disseminada, especialmente na condução do hedge funds..

Insider trading é crime financeiro que atenta especificamente contra a confiança no sistema fi-

nanceiro. Aqueles que o cometem, negociam valores mobiliários a partir de acesso a informações privi-

legiadas, não-públicas e, portanto, sabidas apenas por quem tenha conhecimento da vida e dos planos 

da empresa, e obtidas de forma ilícita. O acesso a “informações relevantes” relativas aos negócios e à 

situação da companhia conferem àquele que a possui grande vantagem sobre o público em geral de inves-

tidores, que tem conhecimento apenas das informações reveladas ao mercado pela corporação. O grande 

dano do crime de insider trading é levar à quebra de confiança no mercado pela maioria dos investidores, 

que é despossuída dessas informações. Se todos são convidados a investir em empresas para obter lucros, 

mas alguns atores sabem muito mais que os outros sobre as empresas em que investem e sobre movimen-

tos futuros dessas empresas, fica explícito que o jogo financeiro é jogado com forte assimetria de infor-

mações e sem que todos os participantes estejam submetidos às mesmas regras.

O caso de insider trading envolvendo Raj Rajaratnam, fundador do hedge fund Galleon ilustra por-

que o mercado não merecia ser depositário de confiança dos investidores em geral. Os lucros muito aci-

ma da média obtidos pela companhia de Rajaratnam e suas estreitas ligações de amizade com diversos 
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diretores e CEOs de grandes companhias levaram à suspeita de insider trading pela SEC, que conduziu 

investigação contra ele e conseguiu que a promotoria americana o prendesse em 2009. As investigações 

da SEC sugerem que o segredo daquele que se tornou o guru da administração na Índia e de sua brilhante 

condução do Galleon não foi baseada em princípios do boa gerência, tampouco em muito estudo do mer-

cado, mas em bons amigos espalhados em mesas diretoras de companhias prósperas que lhe forneciam 

informações privilegiadas que guiavam suas ações.

Apesar de ter ocorrido a prisão de Rajaratnam, essa foi a primeira prisão pelo crime de insider 

trading nos EUA em mais de quinze anos e constitui fato isolado. A explicação da pouca investigação e atu-

ação contra crimes financeiros pode estar no fato de que a SEC minguou num parco orçamento por muito 

tempo. Agora que esse órgão regulador volta funcionar com mais eficiência, os casos de insider trading 

têm aparecido aos montes, sugerindo que a falta de investigação e aplicação da lei criaram ambiente de 

incentivo a práticas de crimes do colarinho branco.

Desvelar o discurso contido no não-dito da lei e apontar o cinismo do mundo jurídico na aplicação 

das regras que ele mesmo cria é reconhecer a violência simbólica da lei. Entender a lei e sua violência 

simbólica é responsabilidade do jurista. O exemplo do bailout americano vem a servir como uma luva para 

justificar a necessidade de estudarmos o princípio da preservação da empresa e evitarmos que o discurso 

da conservação leve a práticas irrefletidas e conformes a estrutura dominante. A Constituição brasileira, 

ao inspirar-se na erradicação da pobreza, na marginalização e na redução das desigualdades sociais, bem 

como ao conferir à empresa uma função social, apregoa a mudança e não a continuidade a que se refere 

Bourdieu, e é de acordo com o discurso contido em nossa Lei Maior que devemos interpretar o princípio 

da preservação da empresa.

NOTAS EXPLICATIVAS

(1) Benquet cita passagem em que Bourdieu aconselha de forma semelhante o sociólogo que busque a 

verdade: “Il [ne doit pas] substituer simplesment à la doxa naïve du sens commun la doxa du sens commum 

savant, qui donne sous le nom de science une simple transcription du discours de sens commum”. (Tradução 

livre: “Ele não deve simplesmente substituir a doxa ingênua do senso comum pela doxa do senso comum 

instruído/sábio, que dá sob o nome de ciência uma simples transcrição do senso comum”). Vérité. In 

ABéCédaire de Pierre, 2006, p. 204.

(2) A noção histórica de poder simbólico é tomada emprestada por Bourdieu do pensamento marxista, 

conforme será abordado mais à frente em nosso trabalho.

(3) BOURDIEU, 2009, p. 224.

(4) Essas pessoas são conhecidas como “ninjas”: no income, no job, no assets”, ou sem renda, sem empre-

go e sem bens.

(5) Para mais sobre o tópico “compensação por performance” e a teoria de Stout, referimos o livro Culti-

vating Conscience:  How Good Laws MakeGod People. Princeton: Princeton University Press, 2011.
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1. A ESTRADA: UMA BREVE VISÃO

 A Estrada (2006), do escritor americano Cormac McCarthy, é um drama ganhador do Prêmio Pu-

litzer pela sua originalidade e excelência. Esta narrativa começa mostrando um mundo e uma sociedade 

aparentemente organizada e estruturada como conhecemos hoje. Mas, de forma bastante espantosa e 

célere, esta sociedade se desestrutura totalmente e ao leitor não é mostrado o porquê de tamanha e cho-

cante transformação. Assim, o leitor entra em contato com um mundo totalmente destruído, devastado 

pelas trevas e pela dor. A Estrada é recheada pela morte e pelo desespero. A escuridão permeia tanto a 

noite como o dia. A natureza, assim como a maior parte dos seres humanos, foi destruída. Não há comida, 

não há plantação, não há mais solidariedade entre os seres humanos remanescentes, não há mais uma 

sociedade organizada. Os sobreviventes não precisam mais obedecer às regras, pois elas não são mais 

eficazes, já que não existe nenhum órgão estatal para fazer valer as leis e princípios que costumeiramente 

promovem a paz e a organização social.

Esta narrativa se desenvolve ao longo de uma jornada enfrentada pelos dois personagens prin-

cipais que são pai e filho. Nós, leitores, não sabemos os nomes desses personagens. Sabemos apenas 

que são pai e filho. Este filho, ainda criança, não foi dado à chance de conhecer o mundo – antes da sua 

destruição - e sua sociedade instituída e estrutura. Portanto, a visão que esta criança carrega a respeito 

de como uma sociedade pode ou deveria ser organizada, em um Estado cujo ordenamento jurídico é es-

tabelecido e respeitado democraticamente, é totalmente deturpada. Assim, ao longo dessa aterradora 

caminhada, o pai se torna o único ser humano capaz de transmitir, ao filho, noções sólidas sobre como 

manter um comportamento moral e ético mesmo em uma sociedade regida pela violência. 
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Percebemos que em nosso mundo contemporâneo, como as sociedades estão sempre se meta-

morfoseando, o Direito também mostra o seu lado essencial de plasticidade e flexibilidade ao adaptar-

-se a mudanças constantes no meio social. Em A Estrada, essas mudanças ocorrem de forma drástica. O 

Direito, como princípio que rege e organiza a sociedade se evapora e valores sociais de respeitabilidade 

e tolerância para com o outro caem por terra. Um aspecto brutal da natureza do ser humano é elevado a 

um ponto central nesta narrativa e assim, um tabu básico de convivência social é quebrado com a prática 

primitiva do canibalismo. Segundo o Vocabulário da Psicanálise, Laplanche e Pontalis mencionam que 

o ato de praticar o canibalismo pode ser traduzido como a vontade de devorar e adquirir as qualidades 

e características do ser que está sendo devorado. Porém, quais características poderiam ser adquiridas 

neste mundo onde os sobreviventes vivem em constante medo e sujeitos a todo tipo de violência? Quais 

vantagens poderiam advir desta aquisição? Quais seriam os motivos que levariam um autor de tamanha 

relevância no mercado literário americano e mundial a desenvolver uma narrativa onde vemos, claramen-

te, um retrocesso gigantesco tanto da estrutura organizacional da sociedade assim como os valores que 

permeiam os relacionamentos sociais? 

Nós, seres humanos, acreditamos que somos bastante evoluídos. Existem, com certeza, diversos 

avanços tecnológicos e científicos que permeiam o nosso dia a dia. Mesmo assim, estamos, constante-

mente, a procura de um padrão de convivência que nos permita viver em paz e harmonia. Porém, será que 

até os nossos dias precisamos da força e das sanções postas pelo Direito para que possamos respeitar o 

nosso próximo? Acredito que esta poderia ser uma reflexão que poderíamos desenvolver ao longo dessa 

jornada extenuante enfrentada pelo pai e filho. Podemos analisar este retrocesso em A Estrada vislum-

brando três teorias sobre a criação do Estado através do Pacto Social.

 

2. RETORNO AO ESTADO DE SELVAGERIA?

Sabemos que existem várias ordens normativas que ajudam a organizar a convivência social como 

a religião, os costumes, o trato social, o Direito e várias outras. Todas elas em conjunto representam 

diferentes formas que, entrelaçadas, possibilitam que a coexistência em sociedade seja possível. Porém, 

percebemos que estes pilares que sustentam esta unidade entre os seres humanos se volatilizaram em A 

Estrada. 

Assim, é possível regressarmos no tempo a fim de analisar algumas conhecidas teorias sobre a 

formação do Estado através do Pacto Social. Aqui, temos três grandes teóricos que manifestaram seus 

pensamentos e construíram o Estado como conhecemos hoje: Thomas Hobbes (1588 – 1679), John Locke 

(1632 – 1704) e Jean-Jacques Rousseau (1712 – 1778). Diante de tantos interesses conflitantes existen-

tes em uma sociedade, estes filósofos achavam que a única possibilidade de organizar a convivência social 

seria através de um pacto social que passaremos, brevemente, a analisar. 

Hobbes, autor da célebre obra Leviathan, pensava que o homem em estado de natureza estava 

preocupado somente com o seu próprio existir no mundo. Assim, os homens não mantinham um espírito 

de união e, consequentemente, não exercitavam um espírito de ajuda mútua. Pare ele, cada ser humano 

era uma célula isolada, carregando medo e temor em relação ao outro de sua espécie. Assim, os homens 

estavam ali somente para retirar, uns dos outros, tudo o que cada um necessitava para a sua própria so-

brevivência. Para Hobbes, o homem 

procura satisfazer suas aspirações, busca a auto-preservação, que o leva a im-

por-se sobre os demais, pela desconfiança de uns em relação aos outros; por 

isso, a vida seria uma guerra de todos os homens contra todos os homens, na 

qual o homem é o lobo do homem. (Ferreira Costa e Fiúza: 2010: 51)

Esta concepção está bastante presente em A Estrada. Há uma cena em que pai e filho, em sua jor-

nada pela estrada, rumo ao sul, em direção ao oceano, carregam o único bem que lhes resta: um carrinho 

imundo e em trapos, como os próprios personagens. Ao se depararem com três homens desconhecidos 

e armados com “pedaços de canos”, o pai se defende, assim como a seu filho, com o único revólver que 

possuem. Todos os três homens querem saber o que há naquele carrinho: “O que vocês têm no carrinho?” 

(153). Em nenhum momento é levantada a possibilidade de todos formarem um grupo e assim contri-

buírem para que a vida – que já se encontra permeada pelo desespero – possa ficar mais branda, menos 

severa. 

Se analisarmos a teoria do pacto social proposta por Locke, não encontramos acolhimento para 

seu pensamento na narrativa A Estrada. Segundo este filósofo, os homens perceberam – em algum mo-

mento no tempo – que “se juntassem, viveriam muito mais felizes e mais completos, porque um se valeria 

da capacidade do outro e vice-versa” (Ferreira Costa e Fiúza: 2010: 53). Mas, em nenhum momento desta 

narrativa McCarthy revela uma predisposição – de cada membro sobrevivente – de abdicar de sua própria 

e individualizada soberania em favor de uma vida menos sofrida que pudesse ser regida pela cooperação 

entre todos. 

 Rousseau, em seu famoso livro O Contrato Social, “propõe um Estado ideal, resultante do con-

senso e que garanta os direitos de todos os cidadãos” (Ferreira Costa e Fiúza: 2010: 55). Assim, todos 

os homens, de comum acordo, iriam formar uma nação, um Estado organizado, cujas leis seriam justas e 

promoveriam o bem estar de toda a população. Aqui, esta teoria também não poderia ser acolhida, pois 

todos os indícios na narrativa A Estrada são de que os homens vêem todos os outros homens remanescen-

tes como inimigos e assim, devem ser derrotados, mortos, aniquilados. 

Deste modo, sobressai a teoria de Hobbes. Mas, como entender que, até os nossos dias, os homens podem 

ser lobos dos outros de sua própria espécie? E como entender todo o nosso desenvolvimento tecnológico 

e científico de que tanto nos gabamos? Estaremos nós, seres humanos, em níveis diferentes de evolução 

em relação à nossa própria produção científica e tecnológica?

Poderíamos entender que esta narrativa nos convida a refletir sobre os direitos fundamentais 

básicos estabelecidos em constituições de países democráticos como o nosso. Direitos como não ser sub-

metido à tortura, ter uma vida digna, ter direito a segurança, a um trabalho, ter direito à proteção à ma-

ternidade e á infância, etc. Será que deveríamos falar nesses direitos somente porque temos um Estado 
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que possui a competência de fazer valer as leis - e suas consequentes sanções - quando estas são desres-

peitadas? Ferraz Júnior discorre sobre a não aceitação de leis que desrespeitem os direitos fundamentas. 

Segundo este autor: 

na cultura ocidental de base cristã, conteúdos normativos que desrespeitem o 

valor da pessoa humana (direitos fundamentais) serão rechaçados, como seria 

o caso de norma que admitisse a tortura como forma de obtenção de confissão 

para efeitos de processo de julgamento. (87)

  Aqui, como não temos mais um Estado aparelhado e estruturado, nada mais é garantido. Os tri-

bunais já não mais existem. Não há órgão para aplicar e fiscalizar as leis que trariam maior segurança para 

todos que convivem em sociedade. Porém, será que em nossa sociedade - que é organizada e estrutura 

juridicamente – não encontramos falhas e descaso aos direitos fundamentais básicos? Será necessário 

tamanho abalo em nossa sociedade, como aconteceu na narrativa A Estrada, para que possamos reestru-

turar e aplicar as leis de forma mais justa, humana e respeitosa aos casos concretos? 

Segundo Pedro Lenza, há um clamor significativo – em nossos dias – na seara jurídica para uma 

maior humanização da aplicação do direito nos conflitos sociais. Segundo ele, existe um “caráter ideoló-

gico do neoconstitucionalismo” que é “o de concretizar os direitos fundamentais” (56). 

Podemos perceber que esta narrativa nos convida a uma jornada árdua onde teremos que re-

pensar e revisitar as nossas leis e como estas vêm sendo aplicadas nos casos concretos. Não podemos 

esquecer que o Direito é fruto da ação do próprio homem e como tal deve ser aplicado para regulamentar 

as ações humanas. O homem deve, primordialmente, se utilizar do Direito e não e contrário. Segundo 

Calmon de Passos, o Direito é “algo impensável e irrealizável sem o homem que o produz e aplica, que dele 

se utiliza e a quem deve servir” (9). Assim, podemos perceber que para saber mais sobre o Direito, deve-

mos conhecer mais sobre a natureza humana. Deste modo, saberemos mais claramente como construir e 

aplicar o Direito nos relacionamentos sociais. Ao nos aprofundarmos na natureza humana, veremos que o 

totemismo foi uma etapa fundamental em várias sociedades primitivas e a ele gostaria de fazer algumas 

observações para que possamos entender um pouco mais sobre esta narrativa A Estrada. 

  

3. TOTEMISMO: UM RETROCESSO NO CAMINHAR  

Segundo Freud, o Totemismo “é um sistema que ocupa o lugar da religião entre certos povos primi-

tivos da Austrália, da América e da África e provê a base de sua organização social” (109). Para Freud, 

Totemismo é um estágio anterior que organiza a estrutura social e religiosa de um povo e assim, os pre-

para para um possível desenvolvimento em suas crenças e relações sociais. Apesar de diversas teorias 

desenvolvidas por diversos estudiosos como Lang e Frazer, o escocês McLennan, em 1869, foi o primeiro 

a desenvolver este conceito. 

Segundo o totemismo, para se manter um relacionamento social e religioso saudáveis, é preciso res-

peitar e seguir algumas regras, alguns tabus impostos a todos aqueles participantes da comunidade totê-

mica. O totem, mais comumente, é representado por um grupo de plantas ou de vegetais, mas ele poder 

ser também um objeto qualquer em que o ser humano estabeleça uma ligação mística de proteção. A re-

lação entre o totem e o ser humano é baseada em um respeito mútuo. Analisando as várias características 

entre o totem e o homem, a mais contundente – para analisarmos A Estrada - reside no fato de que o ser 

humano acredita não poder comer ou machucar o seu totem, pois este oferece proteção e apoio em todos 

os momentos da vida. O totem preserva o homem de todos os males que possam vir em sua direção. Além 

de não poder matar ou comer o totem, Freud explica que também “não se pode mencionar o totem pelo 

próprio nome” (113).

Podemos conectar estas informações ao fato de que, na narrativa A Estrada, os personagens não 

possuem nomes. Segundo estas informações, podemos pensar que pai e filho são totens um do outro? Ao 

longo da caminhada, eles se protegem e se agasalham. O pai é uma fonte de proteção constante para o 

filho como podemos perceber em sua fala: “Minha tarefa é tomar conta de você. Eu recebi essa tarefa de 

Deus. Vou matar qualquer um que toque em você. Está entendendo?” (67).

No totemismo, diferentes clãs possuem diferentes totens. Assim, os clãs se distinguem uns dos ou-

tros. Neste caso, o pai deixa claro que o seu clã é composto somente de duas pessoas: ele mesmo e o filho, 

contra todo o resto. Apesar de mostrar um senso de proteção muito grande e valioso em relação ao filho, 

notamos também o enorme sentimento de angústia enfrentado por este pai em um mundo regido pelo 

acaso e pela selvageria. Não estaria esta cena nos remetendo à teoria de Hobbes? Todos contra todos, 

sem estabelecer ligações ou pactos de proteção mútua? O canibalismo é uma ameaça constante e é preciso 

que o pai defenda a si mesmo e ao filho deste triste destino. Ao longo da narrativa, os personagens prin-

cipais – pai e filho – se deparam com uma cena extremamente angustiante. Ao entrarem no porão de uma 

casa aparentemente abandonada, eles encontram vários seres humanos que estão sendo aprisionados 

para serem comidos, como podemos perceber nesta cena: 

Amontoados junto à parede estavam pessoas nuas, homens e mulheres, todos 

tentando se esconder, ocultando o rosto com a mão. No colchão estava deitado 

um homem cujas pernas estavam faltando até a altura dos quadris e os cotos 

escuros e queimados. (93 – 94)

Aqui, um bando de canibais atua incessantemente a procura de pessoas para serem devoradas. Ao 

contrário desta prática, o pai, mesmo passando pela precariedade da incerteza de encontrar alimento ou 

não, para sua própria manutenção assim como a do filho, mostra ao filho que esta prática é absolutamen-

te intolerável. Torturar para depois comer um ser humano é impossível para os padrões de moralidade es-

tabelecidos pelo pai. Aqui, o Estado não precisa agir e coibir uma tentativa primitiva de total desrespeito 

à vida. Com estas ações de respeito ao próximo, o pai tenta mostrar ao filho que determinadas atitudes 

não são, absolutamente, possíveis. O retrocesso não pode ser até este nível.
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4. CONCLUSÃO

Podemos entender que através de grandes crises, como a que está presente nesta narrativa, é 

que surgem as grandes reformas. Os vícios dos seres humanos – como no exemplo do canibalismo – são 

contrastados com as virtudes – apresentadas pelo pai na esperança de que o filho se torne depositário 

destas atitudes mais saudáveis. O pai tenta dominar sua selvageria e assim mostrar, através da educação 

e do exemplo, que é possível respeitar não somente ao próximo, mas a si mesmo em sua individualidade. O 

pai mostra que o ser humano precisa se reinventar e se auto-proteger dentro do seu mundo. O Estado não 

está presente, mas este fato não deveria alterar os padrões de moralidade e respeitabilidade pelo próxi-

mo, exemplificados na figura do pai que os carrega como se fossem uma chama eterna. A estrada, que pai 

e filho percorrem, apesar de tantas dores e sofrimentos, é um convite a um progresso e desenvolvimento 

não somente do direito, que organiza e estrutura a sociedade, mas a um progresso interno, espiritual do 

próprio homem na Terra. Ao caminhar para este progresso, o homem também caminha para o progresso 

do direito, pois será capaz de entender melhor o porquê e para que do extenso rol de leis e normas que 

regulam nossa vida em sociedade. 
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1. INTRODUÇÃO

“Te perdôo Por fazeres mil perguntas Que em vidas que andam 

juntas Ninguém faz. [...]Te perdôo Por quereres me ver Aprenden-

do a mentir (te mentir, te mentir) [...] Te perdôo por te trair” Chico 

Buarque

A grande pergunta literária que se faz, há mais de um século, é se Capitu traiu Bentinho. En-

tretanto, para os propósitos deste trabalho, tal fato é irrelevante. O questionamento ora proposto diz 

respeito à atitude de Bentinho frente à conduta de Capitu, ou, no dizer de Laplanche, no “movimento de 

auto-apropriação” da história. 

Escrito por Machado de Assis no final do século XIX, “Dom Casmurro” é um livro de memórias, o 

que permite ao narrador ser o senhor de todos os atos, seus ou alheios. Ao longo da leitura, percebemos 

que Bentinho sempre responsabiliza o outro pelos seus infortúnios. Ao re-escrever a história, e apontar 

– dentre outros – Deus, a mãe e principalmente Capitu como seus algozes – consegue, ao mitigar sua res-

ponsabilidade, sublimar a culpa, mostrando-se como artefato da vontade alheia.
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2. ARGUMENTAÇÃO TEÓRICA 

O processo, como o conhecemos hoje, prima pelo respeito a diversos princípios, quais sejam, o 

princípio da imparcialidade do juiz, da publicidade, da lealdade processual, dentre outros. Entretanto, 

nem sempre foi assim. Um longo caminho foi percorrido até que o devido processo legal, o contraditório 

e a ampla defesa se consagrassem como princípios processuais. 

Apesar de o processo acusatório remontar à antiga Roma, percebe-se que, no período compreen-

dido entre os séculos XII e XVI, houve o predomínio do processo de natureza inquisitorial, o qual deixou 

profundas marcas nas culturas e sociedades ocidentais, por estar relacionado a perseguições, torturas 

e execuções. É importante ressaltar que, naquela época, a sociedade era teocrática, e religião e estado 

estavam intimamente ligados.

Segundo Prado,

a influência do cristianismo na legislação penal foi extensa e importante. 

Iniciou-se com a proclamação da liberdade de culto pelo imperador romano 

Constantino (313), acentuando-se a partir de 379, quando o cristianismo foi 

declarado pelo imperador Teodósio I a única religião do Estado. (2002, p. 54). 

 

Quase mil anos depois, o imaginário religioso ainda colaborava para a aceitação social do exer-

cício do poder por parte de uma classe social sobre as outras, além de haver influenciado decisivamente 

a ordem jurídica do período ao legitimar o poder do Rei. De fato, nesse período temos a transição para o 

Estado Nacional, com o poder centralizado nas mãos do Rei, que o exercia em nome de Deus:

Para entendermos a mudança política que se objetivou como “Estado Nacional” 

em oposição ao “Feudalismo”, precisamos interpretar como cada um utilizava 

elementos de eficácia simbólica como a leitura, os gestos, as cerimônias e os 

rituais. Se no feudalismo encontramos a “homenagem vassálica” como orga-

nizadora e sustentáculo de toda a estrutura de poder, no Estado Nacional a 

soberania do rei se consolidava por meio da “unção divina” que alçava o rei à 

posição de defensor da fé católica, conferindo-lhe o direito de agir com e pela 

Igreja. Os símbolos então utilizados representavam e construíam relações entre 

os grupos sociais e criavam uma hierarquia na qual o rei, por ter se tornado 

defensor da fé, obtinha o controle da justiça eclesiástica e a Igreja tornava-se 

uma defensora do poder que a amparava (PIMENTEL, 2003).

 Compreende-se, então, que os interesses do Estado absorvessem os interesses eclesiásticos e a 

legislação tratasse com tal rigor a transgressão da fé:

Se no feudalismo os laços de fidelidade, expressos por palavras, por cerimô-

nias, por gestos e por rituais próprios se davam entre dois nobres (suserano e 

vassalo), os Estados Nacionais e a Igreja buscavam sua legitimação direcionan-

do essa lealdade para o Deus dos cristãos, para com sua Igreja e para com o re-

presentante deste na terra: os soberanos. Esse soberano ungido, rei-sacerdo-

te, tinha por obrigação manter a ordem e conduzir seus súditos à vida eterna. 

[...] Para cumprir sua missão todos os meios eram justos e válidos. Essa íntima 

união entre a justiça civil e a eclesiástica permitiu a manutenção do “caráter de 

piedade cristã” desta última que não sujava suas mãos de sangue nem pronun-

ciava sentenças de morte. O discurso da Igreja criou a heresia e o heresiarca, 

fez com que o próprio pronunciasse sua confissão, sua verdade, para depois o 

entregar ao braço secular para que este pronunciasse sua sentença (PIMENTEL, 

2003).

De acordo com Naspolini (2001, p. 241), a Igreja foi transformada em uma das principais institui-

ções do Estado. Nos séculos XII e XIII – período conhecido como baixa Idade Média – o poder eclesiástico 

viveu o seu apogeu: o poder dos reis era recebido da Igreja. Foi quando se iniciou a Inquisição, cujo obje-

tivo era combater qualquer contestação aos dogmas da Igreja Católica.

Assim, qualquer suspeito de heresia era julgado e condenado. Inicialmente, a atividade era de-

sempenhada por membros do clero, mas, na Idade Moderna, veio a ser dividida entre Tribunais Eclesiás-

ticos e Tribunais Seculares. Os mais simples boatos levavam os suspeitos a serem aprisionados, interro-

gados e condenados. A Inquisição atingiu seu apogeu na época Moderna, chegando a estender-se até as 

colônias (NASPOLINI, 2001, p. 242).

Rose Marie Muraro, na breve introdução histórica feita para o livro “O Martelo das Feiticeiras” 

apresenta uma pertinente explicação para o fato de as mulheres terem representado oitenta por cento 

dos condenados à morte pela inquisição:

Desde a mais remota antiguidade, as mulheres eram as curadoras populares, 

as parteiras, enfim, detinham saber próprio, que lhes era transmitido de ge-

ração em geração. Em muitas tribos primitivas eram elas as xamãs. Na Idade 

Média, seu saber se intensifica e aprofunda. [...] Eram as parteiras que viaja-

vam de casa em casa, de aldeia em aldeia, e as médicas populares para todas 

as doenças.

Mais tarde elas vieram a representar uma ameaça. Em primeiro lugar, ao po-

der médico, que vinha tomando corpo através das universidades no interior do 

sistema feudal. Em segundo, porque formavam organizações pontuais (comu-

nidades) que, ao se juntarem, formavam vastas confrarias, as quais trocavam 

entre si os segredos da cura do corpo e muitas vezes da alma (2010, p. 14).
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As mulheres, pela força que advém de seu conhecimento, apresentam-se em dissonância com a 

nova ordem que começa a se estabelecer: Conclui a autora que a perseguição às bruxas e aos heréticos 

foi motivada pelo desejo de aumentar a centralização do poder nas mãos da classe dominante. E, já que 

a transgressão da fé era considerada transgressão política, a transgressão sexual foi sabiamente ligada à 

transgressão da fé, justificando a punição das mulheres. 

Um questionamento que devemos fazer é por que a Inquisição teve tanta força e foi legitimada 

durante tanto tempo? Simplesmente porque o poder da Igreja Católica, como foi dito, confundia-se com 

o próprio poder do Estado – tanto é assim que as heresias passaram a ser consideradas crime de lesa-

-majestade. Ora, se um Estado aceita sem discutir os dogmas de uma religião, passa a ser um instrumento 

daquela religião. Além disso, a mudança do processo acusatório para o processo inquisitório foi fator 

decisivo para tal legitimação. Segundo Naspolini (2001, p. 245-246): 

Em termos legais, o que realmente propiciou um julgamento intensivo dos he-

reges, com todos os seus requintes de barbárie, ao final da Idade Média e início 

da idade Moderna, foi a mudança ocorrida no sistema penal, entre os séculos 

XII e XIII [...] do processo acusatório para o processo de inquirição (inquisitio). 

No sistema acusatório, a ação penal só poderia ser desencadeada por uma pes-

soa privada, que seria a parte prejudicada ou seu representante. A acusação 

era pública e feita sob juramento, resultando na abertura de um processo con-

tra o suspeito. [...] a atuação do juiz era somente a de árbitro imparcial, que 

orientava todo o processo, mas nunca julgava o acusado. O papel de promotor 

era desempenhado pelo próprio acusador, que seria julgado caso o réu provas-

se sua inocência.  

 A principal diferença entre os dois processos era a figura do acusador, que deveria provar a culpa 

do acusado. No processo acusatório, o Juiz não tinha interesse na condenação ou absolvição do acusado, 

o qual poderia provar sua inocência. Para Cintra et al (2010, p. 64), “é um processo penal de partes, em 

que acusador e acusado se encontram em pé de igualdade; é, ainda, um processo de ação, com as garan-

tias da imparcialidade do juiz, do contraditório e da publicidade”. Já no processo inquisitório, 

Marcado pela violência e pelo arbítrio, imperava o autoritarismo, sem qualquer 

respeito e consideração pelos direitos do acusado. Assumiam os Juízes, no mis-

ter de uma autotutela penal, a par de sua própria função específica, o encargo 

de acusar, tomando a si também os interesses do réu. 

A própria acumulação de funções pelo Juiz já instabilizava a possibilidade de 

um julgamento justo do imputado, pois, como ponderou Pimenta Bueno, o Juiz 

não deve ser senão Juiz, árbitro imparcial e não parte, porque, do contrário, 

criará em seu espírito as primeiras suspeitas e, por amor próprio de sua previ-

dência, julgará antes de ser tempo de julgar. (PEDROSO, 1994, p. 21).

O fato de o acusador não ser responsabilizado caso o acusado fosse inocente facilitou muito a caça 

aos hereges. Não é difícil imaginar que qualquer desentendimento entre moradores de uma aldeia poderia 

levar a uma falsa denúncia e mandar o suposto herege para a fogueira. 

Foucault (1991, p. 35) apud Naspolini (2001, p. 248) leciona que 

[...] era impossível ao acusado ter acesso às peças do processo, impossível co-

nhecer a identidade dos denunciadores, impossível saber o sentido dos depoi-

mentos antes de recusar as testemunhas, impossível fazer valer, até os últimos 

momentos do processo, os fatos justificativos, impossível ter um advogado, 

seja para verificar a regularidade do processo, seja para participar da defesa.

Não bastasse o completo descaso com os direitos do acusado, os inquisidores ainda utilizavam a 

tortura para arrancar confissões. Consoante Naspolini, tal prática foi autorizada pela Bula do Papa Ino-

cêncio IV, de 1252. (2001, p. 250). É claro que, com o uso da tortura, o índice de condenações era de 

quase cem por cento. Segundo Mandrou (1979, p. 78), apud Naspolini (2001, p. 250), “o uso indiscrimi-

nado da tortura [...] e as perguntas capciosas formuladas pelos interrogadores redundavam no processo 

infalível, em que o índice de condenação chegava até noventa e cinco por cento”.

Após a morte na fogueira, os bens da pessoa executada eram todos confiscados 

a pretexto de prover as custas do processo, o que leva muitos historiadores a 

atribuírem o zelo pela condenação à cupidez de alguns juízes. 

Mas nem tudo estava acabado. Pelo fato de ainda não existir o Princípio da Pes-

soalidade da Pena e devido à crença de que a propensão para prática de certos 

crimes era hereditária, dificilmente os familiares de um condenado escapavam 

dos processos. (NASPOLINI, 2001, p. 250).

Somente com o avanço da ciência, a Inquisição começou a ser questionada. Na lição de Carvalho 

(2001, p. 264), “se a própria noção de Deus foi questionada, como passar ileso um sistema sacrificialista 

com legitimidade revelada por uma categoria que não mais satisfazia os anseios de cientificidade?”.

Juridicamente, a partir do século XVII, a legitimidade das verdades impostas 

pelo clero começou a ser questionada. É inegável, logicamente, a influência 

da produção intelectual científica e filosófica que já vinha destronando, lenta-
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mente, o poder arbitrário dos inquisidores e seu refinado aparelho de controle 

social. [...] Enquanto a Inquisição era justificada a partir de uma teoria jusna-

turalista de ênfase teológica, o Iluminismo utilizaria uma justificativa também 

jusnaturalista, só que de cunho humanitário, para exercer papel revolucioná-

rio. Desprezou-se o direito natural revelado em prol de um direito natural con-

quistado, criado pelas evoluções do intelecto humano pela razão. (CARVALHO, 

2001, p. 264-275).

 Como foi visto, a religião sempre interferiu na sociedade e no direito. Em Dom Casmurro não foi 

diferente. A começar pelo nome da personagem, que não poderia ser mais religioso: Bento Santiago. 

Na lição de Magalhães Jr. (2008, p. 123), “note-se que ao prenome, Bento, se junta o nome de Santia-

go, ou de São Tiago, o apóstolo da Espanha. [...] e o diminutivo corresponde ao nome de um minúsculo 

escapulário.” 

 Num dos primeiros capítulos da obra, Bentinho ouve uma conversa entre sua mãe e José Dias a 

respeito da intenção materna de mandá-lo para o seminário, ao mesmo tempo em que o leitor é informado 

de um possível envolvimento entre Bentinho e Capitu. O nome do capítulo é “A denúncia”. Percebemos 

também que o comportamento social era ditado por regras da moral católica:

Ia a entrar na sala de visitas, quando ouvi proferir o meu nome e escondi-me 

atrás da porta.

[...]

- D. Glória, a senhora persiste na idéia de meter o nosso Bentinho no seminá-

rio? É mais que tempo, e já agora pode haver uma dificuldade. 

Há algum tempo estou para lhe dizer isto, mas não me atrevia. Não me parece 

bonito que o nosso Bentinho ande metido nos cantos com a filha do Tartaruga, 

e esta é a dificuldade, porque se eles pegam de namoro, a senhora terá muito 

que lutar para separá-los. [...] Bentinho quase que não sai de lá. A pequena é 

uma desmiolada; o pai faz que não vê; tomara ele que as cousas corressem de 

maneira, que... Compreendo o seu gesto; a senhora não crê em tais cálculos, 

parece-lhe que todos têm a alma cândida...

- Mas, Sr. José Dias, tenho visto os pequenos brincando, e nunca vi nada que 

faça desconfiar. Basta a idade; Bentinho mal tem quinze anos. Capitu fez qua-

torze à semana passada; são dous criançolas. [...]

- Em todo caso, vai sendo tempo, interrompeu minha mãe; vou tratar de metê-

-lo no seminário quanto antes. (p. 811-12)

 A história segue seu curso. Bentinho recorre à figura da promessa para tentar se livrar do seminá-

rio. O discurso machadiano é extremamente irônico: descreve um Santiago que se aproveita da própria fé 

para se livrar das obrigações assumidas. Ou seja, ele acredita que poderá ser salvo pelas suas promessas, 

mas, ao mesmo tempo, zomba do discurso religioso: “Prometo rezar mil padre-nossos e mil ave-marias, se 

José Dias arranjar que eu não vá para o seminário. A soma era enorme. A razão é que eu andava carregado 

de promessas não cumpridas. (p. 831).

 E faz um mea-culpa, explicando a razão de prometer tantas orações assim, além de deixar claro 

que a sua atitude nada mais era do que uma tentativa de subornar a “vontade dos céus”:

Disse as primeiras, as outras foram adiadas, e à medida que se amontoavam iam 

sendo esquecidas. Assim cheguei aos números vinte, trinta, cinqüenta. Entrei 

nas centenas e agora no milhar. Era um modo de peitar a vontade divina pela 

quantia das orações; além disso, cada promessa nova era feita e jurada no sen-

tido de pagar a dívida antiga. Mas vão lá matar a preguiça de uma alma que a 

trazia do berço e não a sentia atenuada pela vida! O céu fazia-me o favor, eu 

adiava a paga. Afinal, perdi-me nas contas. (p. 831).

 O tempo vai passando, e Bentinho percebe que não há de ser por intermédio das suas promessas 

que conseguirá escapar do seminário. Já desesperado, tenta convencer sua mãe a desistir da idéia de 

transformá-lo em padre. Por maior que seja o desejo materno de permanecer perto do filho, o apelo re-

ligioso tem mais força, pois a mãe tem certeza que será castigada caso volte atrás. Mais uma vez, Bento 

se mostra dividido entre a dimensão humana e o divino, sugerindo à mãe que barganhe com Deus, assim 

como ele barganhava e, obviamente, sempre ganhava.

 No capítulo intitulado “Um pecado”, a idéia da morte da mãe lhe causa instantâneo prazer, segui-

do, entretanto, de forte remorso. Santiago é arrebatado pela culpa, sentimento tão valorizado pela moral 

cristã. Ao lado do leito da mãe, Bentinho utiliza-se novamente do recurso da promessa para livrar-se da 

culpa. Promete, dessa vez, dois mil padre-nossos, que não serão pagos, é claro. E ainda compara a pro-

messa a uma moeda fiduciária, ou seja, um discurso ambíguo de alguém que, racionalmente, questiona a 

doutrina religiosa, mas, ao mesmo tempo, mostra-se sob forte influência de tal contexto.

 A solução para Bentinho sair do seminário foi proposta por Escobar, seminarista que se tornou 

seu melhor amigo: já que D. Glória havia prometido um sacerdote para Deus, era só “tomar para si algum 

mocinho órfão, fazê-lo ordenar à sua custa, está dado um padre ao altar, sem que você...” (p. 904). Assim, 

ludibriando ao credor, Bentinho livra-se da sua penitência, e, cinco anos após ter saído do seminário, 

bacharelou-se em Direito, casando-se, pouco tempo depois.

 É possível fazermos uma leitura de “Dom Casmurro” pontuando a construção da infidelidade de 

Capitu pelo narrador. Sutilmente, o leitor vai recebendo pistas que serão usadas por Bento para tentar 

confirmar a traição da esposa. Num capítulo, Santiago relata que tinha ciúmes do que podia estar na ca-

beça da mulher (p. 913). Em outro, descreve a mania do filho de imitar os outros: “alguns dos gestos já 

lhe iam ficando mais repetidos, como os das mãos e pés de Escobar, ultimamente, até apanhara o modo de 

voltar a cabeça deste, quando falava, e o de deixá-la cair, quando ria. Capitu ralhava” (p. 922).
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 No velório de Escobar, na hora da partida, Bento flagra Capitu a olhar “alguns instantes para o 

cadáver de maneira tão fixa, tão apaixonadamente fixa, que não admira lhe saltassem algumas lágrimas 

poucas e caladas... As minhas cessaram logo. Fiquei a ver as dela.” (p. 927). E continua a observá-la, ator-

mentado pelo ciúme: “Momento houve em que os olhos de Capitu fitaram o defunto, quais os da viúva, 

sem o pranto nem palavras desta, mas grandes e abertos, como a vaga do mar lá fora, como se quisesse 

tragar também o nadador da manhã” (p. 927).

 Fazendo uma leitura particular e silenciosa dos acontecimentos, Bentinho convence a si mesmo 

que Ezequiel é filho de Escobar. E não consegue mais suportar a traição de Capitu. Tem uma idéia e compra 

certo veneno em uma farmácia. Na verdade, sua morte servirá como punição para a esposa, pois escreve 

a ela uma carta em que fala “de Escobar e da necessidade de morrer” (p. 935).

 Planeja esperar o copeiro servir o café e dissolver nele o veneno. Quando se prepara para beber, é 

interrompido pelo filho, que veio se despedir para ir à missa com a mãe. Tem, então, outra idéia “de peca-

do”: fazer o filho beber o café envenenado. “Não sei que senti que me fez recuar. Pus a xícara em cima da 

mesa, e dei por mim a beijar doudamente a cabeça do menino. – Papai! Papai! Exclamava Ezequiel. – Não, 

não, eu não sou teu pai!” (p. 937).

 Nesse momento, Capitu entra na sala e percebe que há algo errado. Ao indagar o que houve, Ben-

tinho lhe diz que Ezequiel não é seu filho. E passa a descrever o comportamento da esposa, com perfeição 

jurídica. E, mesmo reconhecendo que testemunhas podem mentir, Bento prefere não acreditar na esposa:

Grande foi a estupefação de Capitu, e não menor a indignação que lhe sucedeu, 

tão naturais ambas que fariam duvidar as primeiras testemunhas de vista do 

nosso foro. Já ouvi que as há para vários casos, questão de preço; eu não creio, 

tanto mais que a pessoa que me contou isto acabava de perder uma demanda. 

Mas, haja ou não testemunhas alugadas, a minha era verdadeira; a própria na-

tureza jurava por si, e eu não queria duvidar dela. Assim que, sem atender à lin-

guagem de Capitu, aos seus gestos, à dor que a retorcia, a cousa nenhuma, re-

peti as palavras ditas duas vezes com tal resolução que a fizeram afrouxar. Após 

alguns instantes, disse-me ela: - Só se pode explicar tal injúria pela convicção 

sincera; entretanto você que era tão cioso dos menores gestos, nunca revelou a 

menor sombra de desconfiança. Que é que lhe deu tal idéia? Diga, - continuou 

vendo que eu não respondia nada, - diga tudo; depois do que ouvi, posso ouvir 

o resto, não pode ser muito. Que é lhe deu agora tão convicção? Ande, Benti-

nho, fale! Fale! Despeça-me daqui, mas diga tudo primeiro.

- Há cousas que se não dizem.

- Que se não dizem só metade; mas, já que disse metade, diga tudo.

Tinha-se sentado numa cadeira ao pé da mesa. Podia estar um tanto confusa, o 

porte não era de acusada. Pedi-lhe ainda uma vez que não teimasse. 

- Não, Bentinho, ou conte o resto, para que eu me defenda, se você acha que 

tenho defesa, ou peço-lhe desde já a nossa separação: não posso mais! (ASSIS, 

1992, 937)

 Tal diálogo ilustra muitíssimo bem a figura do inquisidor. Santiago formou sua convicção em mo-

mento muito anterior à acusação. A partir de suposições, tirou suas conclusões, sem se importar em ouvir 

a acusada. Capitu não foi informada por que estava sendo julgada, nem por que seu acusador havia che-

gado a tal conclusão. Por meio de um discurso subjetivo, e, por isso mesmo, ambíguo, Capitu foi acusada 

e sentenciada por alguém que não era competente para tanto, sendo punida com a pena do desterro.

 Movido pelo ciúme e pela verossimilhança de suas próprias alegações, Bentinho torna-se o inqui-

sidor da esposa, julgando um crime baseado somente em suposições:

A intencional ambigüidade que predomina no livro não permite ao leitor dis-

cernir se Capitu é ou não culpada. Só as aparências prevalecem contra ela. Seu 

filho realmente pareceria com Escobar? Ou Bentinho, morbidamente ciumento 

e desconfiado, supõe que ele se parece? Só conhecemos um lado da história – o 

libelo acusatório de Bentinho. Mas não será tal semelhança mera ilusão de uma 

mente perturbada [...]? (MAGALHÃES JR., 2008, p. 125)

 É interessante refletirmos aqui sobre o papel fundamental de Dom Casmurro na “condenação” de 

Capitu. Pensemos na palavra personagem, derivada de persona, que tem sua origem na forma per sonare, 

ou seja, soar através de. Tal conceito vem da utilização pelos atores, no teatro antigo, de máscaras cujo 

orifício na altura da boca deixava passar o som. Era por meio de sua voz, ou através dela, que o ator dava 

vida à personagem.

 Assim também acontece com Dom Casmurro. É a sua voz que dá vida às personagens, já que será 

ele quem nos contará toda a “verdade” da sua história. Pelo menos, é o que se espera de uma narrativa 

que se inicia com a promessa do narrador de que irá “deitar ao papel as reminiscências que me vierem vin-

do” (p. 811). Ainda que tal afirmação seja mais uma ironia do texto machadiano, percebemos a tentativa 

de persuasão de Dom Casmurro para que o leitor não venha a duvidar do que vai ler. Pois somente acredi-

tando na sua narrativa, os leitores compreenderão e perdoarão sua atitude. Segundo Sacchetto (2005):

É em nome dele e da teimosia, que o velho Bento Santiago, valendo-se de um 

imperativo negativo, no primeiro contato que estabelece com o possível leitor 

de suas memórias, dá-nos uma ordem quase que incontestável e o faz com tal 

determinação que, através dela, é possível descortinar-lhe, novamente, traços 

de uma personalidade que não quer que o leitor conheça, vendo-o como real-

mente é, mas como deseja se fazer ver. E há uma grande distância entre o que 

julgamos ser, e o em que acreditamos que as pessoas pensam de nós ou acham 

que somos. Bentinho subestimou-nos a todos, sem exceção. Já de início, ele 
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tenta cercear-nos a liberdade, dominando-nos, obrigando-nos a aceitar pas-

sivamente o que ele quer que seja considerado. Ele pretende direcionar-nos, 

fazendo-nos cúmplices de sua maior trama: a de se esconder, a de não se deixar 

ver, a de não lhe perceber a intenção, a de não lhe analisar as pistas de perso-

nalidade, apagadas pelos disfarces, pela hábil estratégia de alguém que, pela 

experiência – afinal já era um velho – aprendera a camuflar-se, a dissimular, a 

fingir. 

 Não é à toa que, para narrar sua história, ele se transforme em Dom – “título honorífico que pre-

cede o nome dos monarcas e o dos membros do alto clero e da nobreza” – Casmurro – cujo significado o 

próprio narrador quer reinventar: “não consultes dicionários. Casmurro não está aqui no sentido que eles 

lhe dão, mas no que lhe pôs o vulgo de homem calado e metido consigo” (p. 809):

Casmurro, em seu sentido primeiro, dicionarizado, traz-nos a idéia de obstina-

do, teimoso, cabeçudo. O adjetivo carrega, semanticamente, o peso do negati-

vo. Caracterizar alguém, usando-o, é, sem dúvida, depreciativo. A obstinação e 

a teimosia conferem às pessoas traços de personalidade marcados pela irredu-

tibilidade: idéia fixa; pré-julgamento; incapacidade de reconhecer os próprios 

erros ou de voltar atrás em decisões ou em conceitos pré-estabelecidos; volun-

tariedade e tantos outros. (SACCHETTO, 2005). 

 Não podemos nos esquecer que Dom Casmurro, figura que se constrói a partir do ciúme de Bento 

por Capitu, não é um narrador onisciente. Uma leitura desatenta nos levaria a crer que se trata de uma 

narrativa em primeira pessoa, com a preocupação do narrador em ser fiel aos acontecimentos. No en-

tanto, Dom Casmurro irá se utilizar do recurso da verossimilhança das alegações, ou seja, construirá um 

discurso que pode – ou não – ser verdadeiro:

Assim, é inteiramente falso pensar ser adequado classificar Dom Casmurro, 

acima de tudo, como narrativa de primeira pessoa [...]. Estaríamos bem mais 

próximos da verdade se disséssemos que Dom Casmurro é o mais complexamen-

te enganoso de seus romances. A estrutura do romance pretende persuadir o 

leitor e evitar a suspeita de que tudo possa não ser como parece, sem, é claro, 

destruir as bases de suspeição sobre as quais se assenta uma interpretação me-

lhor (GLEDSON, 2005, p. 22).

3. CONCLUSÕES 

 Em relação à leitura jurídica da obra, devemos ressaltar algumas questões importantes. A primeira 

diz respeito ao caráter privado do adultério. Não há dúvidas de que a traição é um problema doméstico, 

do qual o Estado não deveria se ocupar. Entretanto, ocupou-se durante muito tempo – no Brasil a lei que 

revogou o adultério é de 2005 – e ainda se ocupa – nas sociedades teocráticas, por exemplo. 

 A segunda questão diz respeito à atitude de Dom Casmurro frente à conduta de Capitu descrita por 

ele. É o nosso narrador quem torna pública a traição, e, ao fazê-lo, ratifica in totum os atos de Bentinho. 

Pois se o honorífico “dom” nos remete à realeza e ao clero, podemos dizer que Dom Casmurro é o repre-

sentante do Estado e da igreja, ao mesmo tempo: o próprio rei, ungido por Deus, investido da função de 

julgar. A despeito da laicização do Estado, Capitu foi “submetida” a um processo inquisitorial. 

 É importante observarmos também que o crime do qual Capitu está sendo acusada é de natureza 

sexual. Vimos que a caça às bruxas nada mais foi que uma manobra da Igreja/Estado para manter submis-

sas as mulheres. Sob o pretexto de que as heréticas copulavam com o demônio, escondia-se a verdadeira 

razão da perseguição: as mulheres, em virtude de seu conhecimento, representavam uma ameaça à nova 

ordem que precisava se estabelecer.

 Uma vez que agiam em nome dos interesses do Estado, os juízes inquisidores não poderiam julgar 

com imparcialidade. Precisavam, a qualquer custo, arrancar confissões e executar os suspeitos, fossem 

culpados ou não. Mutatis mutandis, agiu Dom Casmurro da mesma forma. Levando em conta apenas suas 

desconfianças, convenceu a si mesmo que fora traído. E, uma vez convencido, julgou a esposa e a conde-

nou ao exílio. 

269268



NOTA EXPLICATIVA

(*) Esse artigo teve como ponto de partida o texto “INQUISIÇÃO VERSUS DEVIDO PROCESSO LEGAL: uma 

análise da obra ‘Dom Casmurro’ à luz de alguns dos princípios processuais” / Maria Paula Bruschi Mon-

tenegro. Monografia (graduação em Direito). IPTAN – Instituto de Ensino Superior “Pres. Tancredo de 

Almeida Neves”. São João del Rei. 2010. CDU 343.
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1. INTRODUÇÃO

No trabalho com o louco infrator realizado pelo Programa de Atenção Integral ao Paciente Ju-

diciário - PAIPJ, com certa frequência nos é demandada a entrada em casos com uma prévia orientação 

de que a partir das supostas prerrogativas da “lei”, ou da “justiça”, devemos atuar de modo a fazer com 

que o paciente se responsabilize. Normalmente tais solicitações nos chegam via rede de saúde mental ou 

mesmo a pedido de familiares, mormente naqueles casos onde o paciente muitas vezes não responde da 

maneira como se espera ao tratamento ou aos cuidados oferecidos. 

Assim, a demanda da intervenção da “justiça” vem travestida de um pedido de adequação do 

paciente a certas regras, onde existe subjacente um receio da família ou mesmo dos profissionais que o 

acompanham, de que o paciente coloque a vida de terceiros ou a própria em risco, sendo muitas vezes 

considerado “perigoso”. 

Diante de tais apelos, um ponto nos interroga: de qual responsabilidade falamos quando esta-

mos nos domínios do trabalho com o louco infrator? Esta, entre outras questões, nos serviu de ponto de 

partida na elaboração deste texto, que toma como orientação o tema do presente congresso, qual seja, a 

responsabilidade.  
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2. O CONCEITO DE RESPONSABILIDADE NA CIÊNCIA JURÍDICA

Para Carvalho Filho, a noção de responsabilidade no âmbito do Direito implica uma circunstância 

em que alguém responde frente à ordem jurídica por algum fato antecedente. Assim, devem estar presen-

tes os dois aspectos, “o fato e a sua imputabilidade a alguém” (CARVALHO FILHO, 2007: 485). Conforme 

assinala o autor, a imputabilidade refere-se a “aptidão jurídica de efetivamente responder perante a or-

dem jurídica pela ocorrência do fato”. (CARVALHO FILHO, 2007: 485).

O Direito classifica os diversos tipos de responsabilidade conforme a espécie de norma jurídica 

relacionada. Se a norma é de espécie penal, consumado o fato gerador, será provocada responsabilidade 

penal. Se a norma for de âmbito civil, resultará na responsabilidade civil. O fato contido na norma admi-

nistrativa gera responsabilidade administrativa. 

No âmbito da responsabilidade civil, o direito brasileiro apóia-se, principalmente, nos artigos 

186, 187 e 927 do Código Civil, os quais dispõem: 

Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou impru-

dência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, 

comete ato ilícito. 

Art. 187. Também comete ato ilícito o titular de um direito que, ao exercê-lo, 

excede manifestamente os limites impostos pelo seu fim econômico ou social, 

pela boa-fé ou pelos bons costumes.

Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica 

obrigado a repará-lo. Parágrafo único. Haverá obrigação de reparar o dano, in-

dependentemente de culpa, nos casos especificados em lei, ou quando a ativi-

dade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, 

risco para os direitos de outrem.

A responsabilidade civil pressupõe o dano, o nexo causal entre a conduta e o dano e a culpa. Al-

guém só é responsável civilmente se sua conduta causou dano, por ação ou omissão voluntária, negligên-

cia ou imprudência. No Direito civil a responsabilidade importa uma sanção, a qual seria a indenização, 

a reparação dos danos causados. Temos ainda dois princípios que se relacionam de forma mais próxima 

com a noção de responsabilidade: o princípio da personalidade, de acordo com o qual todo ser humano 

é sujeito de direito e obrigações, e o da autonomia da vontade, conforme o qual a capacidade jurídica da 

pessoa humana lhe confere o poder de praticar ou abster-se de certos atos, conforme sua vontade. 

Encontramos no âmbito do direito administrativo a chamada responsabilidade objetiva do Esta-

do, a qual, sob certas circunstâncias, “dispensa a verificação do fator culpa em relação ao fato danoso” 

(CARVALHO FILHO, 2007: 489). Nesse caso, basta a relação causal entre fato e dano. 

O Direito penal atribui valor negativo a uma parte da atividade humana. Os chamados crimes de 

resultado integram estas condutas indesejadas abordadas pela ciência penal. Tais delitos se compõem 

pelo nexo de causalidade entre o agente e o resultado obtido. 

Para a determinação da causalidade da ação foi adotada no Direito brasileiro a teoria da conditio 

sine qua nom. Para essa doutrina, a causa é o conjunto das condições que produzem um resultado, e para 

que se verifique o antecedente que pode ser considerado causa de um resultado, utiliza-se o juízo hipoté-

tico de eliminação. Este consiste em se suprimir determinado comportamento e se verificar se o resultado 

teria acontecido sem a participação desta conduta. Há formas de limitar este raciocínio e se evitar que a 

pesquisa da causa seja levada ao infinito. “A cadeia causal será sempre limitada pelo dolo ou pela culpa” 

(BITENCOURT, 2003:183).

Por algum tempo predominou a teoria causalista da ação. Como aponta Stivanello (2003), para 

essa teoria, bastavam os elementos objetivos do tipo, pois, somente era levado em conta o resultado 

como efeito exterior da ação. 

Com a adoção da teoria finalista, o dolo e a culpa foram incluídos no tipo. Passou a ser objeto de 

atenção a finalidade da conduta, a sua orientação a um objetivo. Criou-se o tipo subjetivo, mantendo-se 

a relação de causalidade e, portanto, o tipo objetivo criado pelo causalismo. 

No Direito Penal Brasileiro, apesar de algumas exceções relativas às pessoas jurídicas, não há que 

se falar em responsabilidade objetiva (sem culpa). Contemporaneamente, desenvolvem-se na Europa, 

principalmente na Alemanha, teorias para contornar as dificuldades que enfrentam as teorias da causali-

dade, principalmente o finalismo, o qual é aplicado no Brasil. 

Um dos sistemas mais importantes criados com esse propósito consiste na teoria do risco ou te-

oria da imputação objetiva, proposta por Claus Roxim e Günther Jackobs. Essa doutrina propõe que toda 

vida em sociedade inclui um risco, assim não é possível excluí-lo. Dessa forma, haverá os riscos permitidos 

e os proibidos, conforme o ordenamento jurídico. Portanto, a conduta só será imputada a alguém se o 

autor criar ou incrementar um risco proibido o qual produza um resultado jurídico. Deve haver relação 

entre o risco e o resultado, e esse risco deve ser relevante. 

Bitencourt (2003) assim a define:  “Para a teoria da imputação objetiva, o resultado de uma con-

duta humana somente pode ser objetivamente imputado a seu autor quando tenha criado a um bem ju-

rídico uma situação de risco proibido (não permitido) e tal risco se tenha concretizado em um resultado 

típico”. (BITENCOURT, 2003:192-93).

Para Bitencourt, a teoria da imputação objetiva não tem pretensões de substituir a teoria da con-

ditio sine qua nom, propõe-se somente a “fazer prevalecer um conceito jurídico sobre um conceito natural 

de causalidade” (BITENCOURT, 2003: 191). De acordo com essa teoria deve ser avaliada a causalidade 

empírica do resultado e a normatividade da imputação desta causa ao autor. 

Segundo o princípio da culpabilidade, integrante do sistema jurídico brasileiro, o qual aponta 

que não há pena sem culpa, só se é responsável por um fato decorrente de uma conduta em que haja lia-

me psicológico ou subjetivo. Para aplicação da pena, a produção do dano deve estar ligada a um querer 

(vontade), ou pelo menos a uma previsibilidade. Trata-se da responsabilidade subjetiva. O autor destaca 
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que a culpabilidade, em termos gerais, “diz respeito ao indivíduo capaz de responder pelas conseqüências 

decorrentes dos seus atos”. (PRADO, 2010: 378). A culpabilidade requer vínculo psicológico e reprovabili-

dade por ausência de causas de inexibilidade de conduta diversa. Zaffaroni e Pierangeli (2002) salientam 

que o conceito de culpabilidade utilizado em nosso Direito penal é de caráter normativo, funda-se no fato 

de que o sujeito “podia fazer algo distinto do que fez” (ZAFFARONI e PIERANGELI, 2002: 602).

Welzel (apud Prado, 2010: 385), grande penalista alemão, disserta sobre a questão da liberdade 

da vontade no homem. O Direito se apóia na premissa de que o homem é livre, pois tem a capacidade de 

escolher a conduta adequada, por meio de um pensamento racional. Ainda de acordo com Prado (2010), a 

culpabilidade atualmente deve ser analisada conforme nossos princípios constitucionais. O Estado Demo-

crático de Direito pressupõe a dignidade da pessoa humana, a qual está apoiada na liberdade e responsa-

bilidade, conceitos inerentes à sociedade democrática.

Os elementos da culpabilidade são: imputabilidade, possibilidade de conhecimento da ilicitude 

e exibilidade de conduta diversa. A imputabilidade para Prado (2010) “é a plena capacidade (estado ou 

condição) de culpabilidade, entendida como capacidade de entender e de querer”. O agente deve conhe-

cer o caráter ilícito do seu ato e determinar-se de acordo com esse entendimento. Assim, estão presentes 

os aspectos cognoscitivos e volitivos. Para Zaffaroni e Pierangeli (2002), “a imputabilidade é capacidade 

psíquica de ser sujeito de reprovação, composta da capacidade de compreender a antijuricidade da con-

duta e da de adequá-la de acordo com esta compreensão” (ZAFFARONI e PIERANGELI, 2002: 626). Excluem 

a imputabilidade: a doença mental, o desenvolvimento mental incompleto ou retardado, a menoridade, 

a embriaguez acidental completa e a embriaguez patológica completa. A esses agentes são aplicadas as 

medidas de segurança. 

Os artigos 26 e 96 do Código Penal Brasileiro (modificado pela lei 7.209, de 11 de julho de 1984) 

versam sobre a imputabilidade penal e medidas de segurança, respectivamente, nos seguintes termos: 

Art. 26. É isento de pena o agente que, por doença mental ou desenvolvimento 

mental incompleto ou retardado, era, ao tempo da ação ou da omissão, intei-

ramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de 

acordo com esse entendimento

Art. 96. As medidas de segurança são: 

I - internação em hospital de custódia e tratamento psiquiátrico ou, à falta, em 

outro estabelecimento adequado; 

II - sujeição a tratamento ambulatorial. 

Há ainda no Direito brasileiro a imputabilidade diminuída ou atenuada, uma redução da capacida-

de de culpabilidade em razão da perturbação da saúde mental ou do desenvolvimento mental incompleto 

ou retardado que reduzem a capacidade do agente de conhecer o caráter ilícito de seu comportamento ou 

de determinar-se conforme esse entendimento. Esses estados resultam em diminuição da responsabilida-

de penal. Estamos no terreno da semi-imputabilidade, a qual tem como efeito a atenuação da pena ou sua 

substituição por medida de segurança. 

A potencial consciência da ilicitude consiste no dado intelectual da reprovabilidade. É a possibili-

dade do conhecimento do caráter ilícito da ação. Aquele que não possui essa possibilidade de conhecer o 

caráter ilícito de seu ato supõe que age de forma lícita. Sabe o que está fazendo, porém não acredita ser 

vedado. Pela teoria do erro, esse agente não responderá pelo seu ato, ou terá a pena atenuada pelo de-

nominado erro de proibição, o qual exclui a culpabilidade ou atenua a pena, conforme a espécie de erro.

Por fim, a exibilidade de conduta diversa diz respeito à possibilidade de se exigir do agente com-

portamento diverso do que teve. Exclui-se a culpabilidade e em conseqüência a punibilidade, por exemplo, 

quando o autor age em conseqüência de coação moral irresistível ou estado de necessidade exculpante.

Em nossa prática, somos confrontados diariamente com a tensão entre o universal do Direito e 

o singular tratado pela Psicanálise. Tomando como ponto de partida a orientação do Código penal que a 

parte do conceito de inimputabilidade e conseqüente irresponsabilidade do louco pelo crime cometido, 

propomos a discussão sobre o tema da responsabilidade na psicanálise.

3. A RESPONSABILIDADE NA PSICANÁLISE

No texto “Introdução teórica às funções da psicanálise em criminologia” de 1950, Lacan aponta 

que na sociedade a relação do crime com a lei se dá através de castigos, todavia é preciso que haja um 

assentimento subjetivo necessário à própria significação da punição. 

Quer o criminoso, com efeito, se constitua ele mesmo no executor da punição 

que a lei dispõe como o preço do crime [...], quer a sanção prevista por um 

código penal comporte um processo que exija aparelhos sociais muito dife-

renciados, esse assentimento subjetivo é necessário à própria significação da 

punição. As crenças mediante as quais essa punição se motiva no indivíduo, 

assim como as instituições pelas quais ela passa ao ato no grupo, permitem-nos 

definir, numa dada sociedade, aquilo que designamos, na nossa, pelo termo 

responsabilidade (LACAN, 1950/1998: 128-9).

Segundo Pereira (2003), o assentimento subjetivo encerraria o nó em que a normatividade social 

e a responsabilidade do sujeito se encontram. Ou seja, o assentimento diz respeito ao modo particular de 

cada sujeito em se responsabilizar por seus atos, de acordo com sua crença.

Ainda no texto de 1950, Lacan afirma que “se a psicanálise irrealiza o crime, ela não desumaniza 

o criminoso” (p. 131), logo, é aí que a dimensão da responsabilidade está posta.

Na tentativa de compreender melhor sobre o assentimento, para então propormos uma discus-
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são sobre o tema da responsabilidade na psicose, faremos uma digressão, tomando o texto freudiano “A 

negativa”. 

4. A AFIRMAÇÃO PRIMORDIAL E O ASSENTIMENTO SUBJETIVO

Em seu texto “A negativa” (1925/1996), Freud aponta que a negação (Verneinung) é um caminho 

possível para que o material recalcado acesse a consciência. Para Freud, afirmar ou negar um pensamento 

é um julgamento intelectual, sendo o juízo negativo um substituto intelectual do recalque. Freud propõe, 

em seguida, a distinção de duas operações fundamentais ligadas à função do julgamento: o juízo de atri-

buição e o juízo de existência.  

O juízo de atribuição implica na introjeção pelo eu (Ich) do que é bom e na ejeção do que é mau, 

ou seja, estranho ao eu. O juízo de existência refere-se ao julgamento do eu se algo existente em si como 

representação pode também ser reencontrado na percepção (realidade). Aqui, trata-se de uma questão 

de externo e interno. “O que é irreal, meramente uma representação e subjetivo, é apenas interno; o que 

é real está também lá fora” (FREUD, 1925/1996, p. 267). Assim, a oposição entre subjetivo e objetivo não 

existe desde o início, de modo que o objetivo primeiro do teste de realidade não seria encontrar, mas 

reencontrar o objeto correspondente ao representado, desde sempre perdido.  

O julgar é uma continuação do processo segundo o qual o eu integra ou expele coisas de si de 

acordo com o princípio do prazer. Logo, a polaridade do julgamento corresponde a dois grupos: “En-

quanto a afirmação (Behajung) – como substituto da união – pertence a Eros; a negativa (Verneinung) – o 

sucessor da expulsão (Ausstosung) – pertence ao instinto (à pulsão) de destruição” (FREUD, 1925/1996, 

p. 268-9). Logo, se o juízo de existência constitui a realidade que se situa fora, só será realidade para o 

sujeito aquilo que será (re)encontrado, mas na medida em que ela já esteja representada dentro (simbo-

lizada), em virtude do primeiro juízo, o de atribuição

Segundo Guerra (2007), na discussão do texto freudiano, Lacan (1954/1998) reafirma a dimen-

são fundadora da ordem simbólica na Behajung, ou seja, para que um sujeito não queira saber de algo no 

sentido do recalque, é preciso que esse algo tenha vindo à luz pela simbolização primordial (Behajung). 

De acordo com Pereira (2003), enquanto para Freud a Bejahung seria a operação necessária ao 

julgamento atributivo e, em conseqüência, a condição de existência de um objeto na realidade, para 

Lacan ela encerraria a condição de possibilidade de simbolização, possibilidade de dar sentido às coisas. 

A Bejahung é o ‘sim’, primeira admissão da ordem do assentimento [...], cujo 

efeito é o sujeito [...]. É o reconhecimento de que algo foi inscrito e que poderá 

ser reconhecido como próprio. Enquanto Freud concebe o sujeito como prévio 

às negações decorrentes da Bejahung, Lacan opera uma inversão, e elabora a 

noção de sujeito constituído pelas próprias negações. É justamente essa inver-

são que lhe permitiu falar, paradoxalmente em responsabilidade, na medida em 

que o sujeito emerge como resposta – a estrutura já está lá e, como efeito, o 

sujeito advém – constituindo assim, um imperativo que obriga a assumir a sua 

própria causalidade. (PEREIRA, 2003: 133-4).

Todavia uma indagação se faz: de que forma está operação constitutiva da Behajung se escreveria 

na psicose?

Lacan (1955-56/2002) propõe que o que cai sob o golpe da Verwerfung2 terá destinos diferentes 

do que é submetido à Behajung, à simbolização primitiva. “Há, portanto, na origem, Behajung, isto é, 

afirmação do que é, ou Verwerfung” (LACAN, 1955-56/2002, p.98). Ou seja, a Verwerfung se articula à 

inoperância da Behajung, ou juízo de atribuição, precedente necessário a qualquer aplicação possível da 

Verneinung. Podemos então compreender que na Verwerfung trata-se de uma inscrição que não se faz, ao 

contrário da Behajung, que implicaria exatamente na inscrição desse significante primordial (GUERRA, 

2007).

A Verwerfung atingiria o próprio ponto em que uma marca deveria apagar-se 

para tornar-se significante, constituindo o sujeito psicótico pela exclusão de 

um dentro primitivo. Na ausência da passagem do desejo para o significante 

que uma amarra tornaria possível, os traços mnêmicos do percebido pré-his-

tórico (visto, ouvido, sentido) permanecem em estado de percebido real, pura 

percepção sem nenhum traço que a represente. No sistema percepção-consci-

ência, podem apenas ser experimentados, mas não inscritos. Entre a inscrição 

das percepções e o pronunciamento das palavras conscientes, habitaria um 

vazio criado pela abolição das inscrições mnésicas no inconsciente (RABINOVI-

TCH3, 2001, apud GUERRA, 2007: 36).

Assim, a responsabilidade subjetiva comporta tanto o dizer “sim”, quanto o dizer “não” – assen-

timento ou recusa. Ao dizer ‘sim’, há o assentimento; ao dizer ‘não’, há uma rejeição à função do pai, de 

modo que, de acordo com J.-.A. Miller4  citado por Pereira (2003), contrapõe-se o assentimento à psicose. 

“Se não há crença no termo que ordena a cadeia significante, significante Nome-do-Pai, se a causa não 

adquire valor de existência para o sujeito, ela se faz “ex-sistir” de fora, e pode aparecer no real” (PEREIRA, 

2003, p. 135). 

Contudo, como veremos, existe a possibilidade de obter-se um ‘sim’ na psicose. 

5. RESPONSABILIDADE E PSICOSE

Para discutir a questão da responsabilidade e a psicose, faremos uma distinção, assim como pro-

põe Pereira (2003), entre os termos assentimento e consentimento. Por assentimento tomamos a ope-

ração estabelecida pela Behajung primordial e por consentimento os modos de ‘sim’ acordados tardia-

mente, ao qual poderemos relacionar ao consentimento do sujeito às ficções jurídicas, que discutiremos 
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na apresentação de um caso acompanhado pelo PAIPJ. Assim, partimos da orientação de que a respon-

sabilidade na psicose se funda na tentativa de construção de uma resposta à recusa primordial da função 

paterna. Vejamos.   

José, paciente acompanhado pelo PAI-PJ, conta que tinha uma mulher com quem era casado e, 

depois de se separarem, mudou-se para um barracão ao lado da casa onde moravam. Mais tarde, viajou e, 

quando voltou, a mulher havia alugado o barracão para outras pessoas e colocado suas coisas para fora. 

José relata que deu duas pauladas na cabeça da mulher e não sabia se ela havia morrido. Para ele, desde 

então, os problemas começaram, pois não tinha mais sossego. 

José passa a ser acompanhando pelo PAI-PJ. Relata durante os atendimentos que puseram um 

aparelho em sua mão e queria ver um jeito de tirá-lo. O aparelho teria sido colocado para controlá-lo. 

Menciona que já havia procurado um médico para tentar resolver, mas dizia que “eles” também estão 

combinados com os médicos e que o remédio receitado lhe fazia mal.

O sujeito parece ter encontrado no aparelho implantado em seu corpo uma forma de condensar o 

transbordamento pulsional, característico da psicose, em um ponto e assim lidar com a desordem da libi-

do. Depois do ato, esse aparelho regulador aparece. Porém a solução demonstra ser insuficiente, pois os 

fenômenos psicóticos o perturbam, e ele busca alívio mudando frequentemente de moradia, geralmente 

indo para hotéis da cidade, ou realizando viagens. Contudo, isso também não basta, já que “eles” correm 

atrás para aonde José for. 

O paciente nos conta que foi um “médico judiciário” que colocou o aparelho para estudar o corpo 

humano, mas que deve ser um “cachaceiro” e não um médico. A psicóloga que o acompanha consente que 

o médico não podia mesmo agir daquela forma e talvez não fosse um médico mesmo. Sugere então que o 

juiz possa ajudá-lo, pois é responsável pelo o que acontece ali, no Fórum, e pode tomar uma providência. 

A psicóloga pergunta ainda se ele gostaria de conversar com o assistente jurídico do PAI-PJ, para talvez 

marcarem uma audiência com o juiz. 

Apostamos que nesse caso o juiz, no lugar de representante da lei, poderia ser um instrumento 

de moderação do transbordamento pulsional que avassalava o sujeito. José aceita a sugestão e é marcada 

uma audiência. Nesta, relata ao juiz sobre o problema do aparelho e das perseguições que tem sido vítima. 

Afirma que, quando se sente muito perturbado e perseguido, procura o PAI-PJ. Sobre o crime, conta que 

naquele momento o aparelho foi ligado por “eles”, e por isso fez aquilo; tudo culpa do aparelho. Confessa 

ainda que desconfia que a mulher também tinha um chip. 

O juiz, por sugestão da equipe do PAI-PJ, diz a José que ele deve ir a um médico e que o PAI-PJ 

vai providenciar a consulta para ele. Imediatamente José vai ao Programa e pede que seja marcada a 

consulta. Realizamos um trabalho para que o sujeito possa se tratar utilizando-se do dispositivo da saúde 

oferecido a ele, por meio da regulação do jurídico. O sujeito, ao consentir com este recurso, consegue dar 

tratamento ao que o perturba. 

Desde então, José comparece às consultas com a técnica do Centro de Referência em Saúde Men-

tal - CERSAM, e vem ao PAI-PJ trazer o relatório médico. Nessas ocasiões solicita que encaminhemos o 

relatório ao juiz, pois dessa forma ele saberá o que o aparelho está fazendo e assim tomará uma atitude. 

Consentimos com seu pedido.

Assim, José tem freqüentado os serviços, onde as referências o recebem e conduzem o tratamen-

to em consonância com a orientação que aponta o sujeito. Por vezes, quando não se sente bem, ele liga 

para a assistente jurídica do PAI-PJ e esta o tranqüiliza dizendo que o juiz está cuidando do assunto, e 

que irá imediatamente relatar a situação a ele. Tal afirmação o apazigua, pois comumente ele liga no dia 

seguinte confirmando que se sente melhor. 

Conforme aponta Barros (2005), trata-se de “uma oferta, uma secretaria ou um acompanhamen-

to à disposição que pode servir ao sujeito, para que, ao seu modo, filie-se a um projeto, a um sintoma” 

(BARROS, 2005: 5). Nesse viés, José pode fazer um consentimento e “tomar o direito de seu jeito, ten-

tando extrair, das ficções jurídicas, um saber capaz de regular o gozo” (BARROS, 2002: 83). E vem con-

seguindo seguir sua vida, sem perturbações que o lancem em direção ao pior, com a possibilidade de se 

distanciar da solução derradeira que seria o ato, com a utilização do recurso da ficção jurídica. 

6. CONCLUSÃO

No trabalho com o louco infrator realizado pelo PAIPJ, trata-se de saber, no caso a caso, que 

ficções podem ser eficazes para regular o transbordamento pulsional – que muitas vezes surge via ato 

criminoso.  O sujeito psicótico, “na impossibilidade do assentimento subjetivo ligado ao Nome-do-Pai, 

necessita encontrar outras ancoragens capazes de dar uma representação ao gozo, possibilitando-lhe 

assim meios de efetivar outras respostas, mesmo que delirantes” (PEREIRA, 2003, p.174).  As ficções ju-

rídicas podem ter valor de ato clínico na aplicação de uma medida justa à singularidade de cada caso que 

nos chega. Como nos aponta Maleval (2001), “

Ao que tudo indica, é melhor que o psicótico responda por seus atos diante da 

justiça, do que deixá-lo se afrontar com a culpabilidade altamente destruidora 

em caso de desresponsabilização penal, já que, nessas circunstâncias, o castigo 

rejeitado no simbólico tende a retornar no real (MALEVAL, 2001: 91). 

É pertinente interrogar as conseqüências, no âmbito das subjetividades psicóticas, da isenção de 

responsabilidade pelo juízo universal prévio ao ato, contemplado pelo Direito. Entre absolvição abarcada 

pelo termo inimputabilidade, tão nociva para alguns psicóticos, e a pena máxima, trata-se de construir 

uma sanção, uma resposta penal sob medida para cada um; construções que levem em conta os elementos 

da singularidade, na captura do “real sem lei”.

O que José nos ensina é que na psicose, onde a lei que regra o gozo via significante do Nome-do-

-Pai não foi instaurada, o ato jurídico como um operador clínico pode funcionar como um artifício que 

permite delimitar esse “real sem lei”, a partir do qual uma invenção singular, uma maneira própria de 

responder por seus atos, pode ser possível por meio da ficção jurídica. 
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NOTAS EXPLICATIVAS

1 O Programa de Atenção Integral ao Paciente Judiciário (PAI-PJ) é um programa do Tribunal de Justiça 

de Minas Gerais que realiza o acompanhamento do portador de sofrimento mental que cometeu algum 

crime. Tem como objetivos promover a mediação entre a rede pública de saúde mental e o judiciário, vin-

cular o paciente à rede pública de saúde mental, acompanhar o tratamento e viabilizar a inserção social 

do paciente. Para isso conta com uma equipe interdisciplinar composta por psicólogos, assistentes sociais 

e assistentes jurídicos. 

2 Foraclusão é o termo cunhado por Lacan para equivaler ao termo freudiano Verwerfung e designa o me-

canismo essencial da psicose: a foraclusão do Nome-do-Pai (que equivale a não inclusão na norma edipia-

na). Segundo Quinet (2006: 47), se utilizamos esse termo neológico – derivado do francês forclusion, cuja 

tradução exata, como termo jurídico, é prescrição - é porque o que está “foracluído” do lado de dentro 

retorna no lado de fora, ou seja, na realidade sob forma de alucinações e delírios. O excluído está incluído 

do lado de fora, daí, foracluído. In: Quinet, A. Psicose e laço social. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2006. 

3 RABINOVITCH, 2001.

4 MILLER. Aula do dia 25 de fevereiro de 1987. 
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1. INTRODUÇÃO

 “O paciente não é o único a entrar com sua quota. Tam-

bém o analista tem que pagar...com as palavras, (...) 

com sua pessoa, (...) com o que há de essencial em seu 

juízo mais intimo”.( Jacques Lacan)

Nas discussões pertinentes ao campo analítico ecoam as orientações tecidas por  Sigmund Freud 

e Jacques Lacan ante aos imperativos terapêuticos que apontam a cura e o bem-estar como saídas para 

o sofrimento psíquico. Nosso campo de interlocução nesse texto parte de uma pergunta sobre a direção 

do tratamento em Freud e em Lacan, visando localizar a responsabilidade da psicanálise. Num segundo 

tempo, disporemos de algumas referências da psicanálise de orientação lacaniana, em sua imparidade 

fundante e sua orientação pelo sujeito, na sustentação de uma política da falta-a-ser. Um outro ponto....

esta política inclui algo da poesia?

Percorremos alguns textos freudianos nos quais foi possível localizar mudanças fundamentais no 

campo da técnica – da sugestiva a analítica. Uma dessas mudanças consiste no fato de que há um dizer e 

também um trabalho de apropriação e de elaboração do que se emite. Não se trata de um juízo emitido 

por outrem que ditaria a justa medida do sofrimento, não se trata de um saber via manual a ser imposto, 

não se trata de imposição de verdades ou de saídas. 

Em sua conferência “Sobre a psicoterapia”, em 1905, ao discorrer sobre as causas orgânicas das 

doenças e o poder terapêutico das palavras, Freud faz uma preciosa distinção entre o método da sugestão 

e o método analítico. Recorrendo as artes da pintura e da escultura delimita duas técnicas distintas em 

sua natureza e objetivos: a pintura como uma técnica do enxerto, do depósito, do novo a ser trazido de 

fora e que permite alguma forma na tela em branco. E a escultura que remete ao trabalho de extração, 

lapidação, corte. A prática da sugestão impõe uma visada do saber do analista face ao mal que assola o 

sujeito, ele teria a chave que abre a porta que conduz a um bom caminho. Visada ortopédica dos métodos 

terapêuticos. 
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Continuando seu trabalho de tessitura da prática e da teoria psicanalítica, em 1912, Freud afirma 

que o grande perigo da psicanálise seria a perspectiva da ambição terapêutica da cura, a qual compara à 

ambição educativa, cujo objetivo seria o enquadramento, a imposição da forma a ser prescrita, a via do 

bem-fazer e do como fazer. E no campo das prescrições não há lugar para a singularidade! 

Em relação à técnica, ao discorrer acerca dos perigos da sugestão, Freud diz  da necessidade de 

um trabalho pautado na experiência ante ao fato de que a escuta analítica envolve também um trabalho 

com a resistência, localizada nesse texto, do lado do analista “Ele não pode tolerar quaisquer resistências 

em si próprio que ocultem de sua consciência o que foi percebido pelo inconsciente, doutra maneira, in-

troduziria na análise nova espécie de seleção e deformação”. (FREUD, p.131) 

Também a referência ao conceito de pulsão de morte, em “Mais além do princípio do prazer”, texto 

de 1920, vem marcar um ponto orientador ao possibilitar que a perspectiva da cura seja balizada por uma 

critica ao trabalho analítico na vertente da decifração e da recordação: “o paciente não pode recordar a 

totalidade do que nele se acha recalcado, e o que não lhe é possível recordar pode ser exatamente a parte 

essencial” (FREUD, p. 29). 

Na mesma época, Freud escrevia também seu texto “O estranho”, para se referir ao que é estranho  

e paradoxalmente  mais familiar ao sujeito. Sua esquisitice, na medida em que não se submete ao princí-

pio do prazer, à regulação, à homeostase. Mas essa esquisitice faz sua função, marca presença. Nessa via 

de trabalho, temos também a modificação face aos objetivos da psicanálise. Anteriormente vista como 

arte interpretativa a mesma teria como função (também como pretensão) tornar consciente todo o ma-

terial inconsciente. Essa seria a vertente da cura. A partir da localização do estranho, do pulsional, entra 

em cena a presença de algo não significantizável e a perspectiva de uma economia que inclua os modos de 

satisfação, a imparidade de cada um. Temos aí, apresentada por Freud, a perspectiva também localizada 

por Lacan na qual a cura vem como acréscimo e não como fundamento da psicanálise. 

Em 1932, Conferência XXIV, “Explicações, aplicações e orientações”, uma das vias apontadas por 

Freud em relação à responsabilidade da psicanálise com sua permanência no mundo fundamenta-se num 

rigor cuja perspectiva instaura a neurose e o sintoma como algo necessário, que tem sua razão em existir 

e não como algo que deva ser aniquilado, expurgado. 

Em Freud podemos ler o esforço constante na construção de orientações, trabalho esse autoriza-

do pela sua experiência, demarcando portanto que, se há algum saber no qual se funda a psicanálise, diz 

respeito ao saber a partir da própria experiência. O trato com seus pacientes e com suas questões clínicas 

traz um outro ponto de construção: a psicanálise se funda num rigor e em princípios, mas não se atém aos 

padrões, como podemos ler em Freud ao escutá-lo afirmar que diante da “diversidade das constelações 

psíquicas envolvidas”, temos que levar em consideração “a plasticidade dos processos mentais e a riqueza 

dos fatores determinantes que não suportam em sua inventividade qualquer mecanização da técnica” 

(FREUD, p. 135). 

Na esteira do pensamento freudiano, em “A direção do tratamento e os princípios de seu poder”, 

Jacques Lacan percorre os conceitos base da psicanálise a fim de verificar os modos pelos quais algumas 

práticas, sob sua égide, se empenharam numa “reeducação emocional do paciente” e esclarece a necessi-

dade de uma “posição de princípio” que possibilite a psicanálise responder as questões de sua atualidade 

e da invenção cotidiana de sua prática.  

Trata-se de uma marcação politica! Qual a responsabilidade da psicanálise com a invenção de sua 

prática? Com a sustentação de seus princípios? 

Apresenta-nos uma politica da psicanálise na qual localiza a falta-a-ser como fundamento. A prá-

tica analítica requer o mapeamento de cada um com seu próprio vazio, diz de uma solidão em pleno dia, 

solidão de cada um em sua condição humana, ante aquilo que lhe causa e a partir de onde algum laço pode 

se realizar. Também na travessia de alguns desertos a prática analítica se fundamenta. Suportar esse lugar 

torna possível tomar ao pé da letra a orientação de Jacques Lacan ao afirmar que  “o psicanalista certa-

mente dirige o tratamento ... não deve de modo algum dirigir o paciente”. (LACAN,  p. 592). 

Nesse mesmo texto afirma que a resistência está sempre do lado do analista. É uma resposta ao 

que não se escuta, ocasionado pelo ponto cego do próprio analista no trabalho singular de sua experien-

cia analítica. Contrapõe-se assim a dimensão da resposta a perspectiva da responsabilidade. Esta inclui o 

sujeito como orientação e um desejo sustentado em relação a causa analítica.

Em “Variantes do Tratamento Padrão”, Jacques Lacan  ironicamente brinca com os significantes 

variantes e padrão para situar o compromisso da psicanálise com o sujeito, com o desejo. Desmistifica 

qualquer mistificação que proponha a solução em outro lugar que não a partir do próprio sujeito. Consta-

tação que acompanha a tão conhecida frase “pela nossa condição de sujeito somos sempre responsáveis”. 

(LACAN, 1950, p.)

Orientar-se pelo sujeito assinala uma política que engloba alguns aspectos: a singularidade da-

quele que se apresenta, o questionamento da pressa em concluir pautada no bem fazer e no desejo de 

curar ou de salvar, a não existência de padrões e a eminência de uma ética do desejo, a diferenciação entre 

a experiência analítica x a pretensão intelectualista psicanalítica a partir da qual a psicanálise incorreria 

no risco de degradar-se “numa imensa barafunda psicológica”. 

Finalmente, diante das discussões acerca de certo padrão exigido da psicanálise afirma que “uma 

psicanálise, padrão ou não, é o tratamento que se espera de um psicanalista.” (LACAN, p. 329)

2. DE UMA “ÉTICA DO TESTEMUNHO” À POESIA NOSSA DE CADA DIA

“Penso que uma grande dádiva que se faz ao 

texto do outro é fazer-lhe silêncio a volta.” 

(Maria Gabriela Llansol)

O psicanalista tem como uma de suas funções testemunhar a existência da fala e seus efeitos. Esta 

é uma orientação precisa e que conduz Jacques Lacan a utilizar o termo “tribunal do sujeito” para demar-

car que a psicanálise não trabalha nas vias do imaginário, a não ser para desbastá-lo. E que não se trata 

de um tribunal tal como se apresenta para o direito. O aval, a sentença, no tratamento analítico, não vem 

do Outro. Tampouco a absolvição. Já diria Freud que cada um deve mesmo saber de que forma se pode ser 
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salvo.  A sentença assertiva é desbastada e o testemunho de um modo de fazer e se satisfazer podem ser 

tomados como orientação. Neste tribunal, é possível o testemunho do mesmo em sua condição de sujeito, 

de seu modo de satisfação, de seu gozo e da extração deste como pagamento num certo consentimento 

com a liberdade.

Um testemunho da falta-a-ser inclui a dignidade do real, a contingência e um certo “saber em 

fracasso” no qual as construções, a tessitura da escritura de cada sujeito interpelam a cena do texto pri-

mordial.  Essa escritura, ao se realizar a partir do singular, articula-se ao campo da poesia. A vida escrita, 

a cada vez, ganha um contorno a partir da palavra viva. 

Jorge Luís Borges nos diz que a poesia aponta para uma subversão na medida em que a lingua-

gem é retirada de seu status comunicacional para entrar no reino vivo das possibilidades estéticas. Não 

se trata de racionalidade. A pedra de toque da poesia é estar mais além e mais aquém do sentido, num 

acontecimento que demarca um “passo de sentido”. A poesia não é autobiografia, não é história, é pre-

sença cambiante, no qual o sentido não faz mais que se apressar em nada dizer, para dizer o que? O vivo 

da experiência.

No campo da experiência poética e seus efeitos, Jacques Derrida assinala que neste espaço, no 

espaço poético, “pedem-te que saibas renunciar ao saber”, que se atravesse a estrada, que se faça uso da 

douta ignorância. O poético não se acomoda no meio dos nomes, no meio das palavras, está disperso nas 

estradas e campos, é a manifestação do impossível, reviravolta, catástrofe, acidente....condição humana,  

húmus, terra.

E a prática analítica inclui algo da poesia. Produz efeitos poéticos. Atravessamentos. Trabalha na 

vertente de um “saber em fracasso”. Matém o enigma. Remete o sujeito a sua causa. Opera com o resto. 

Aposta na experiência, no “sentido vivido”. Diz de certo direito ao gozo balizado pelo desejo, não sem 

poesia...

REFERÊNCIAS

BORGES, Jorge Luis. Arte poética – seis conferencias. Barcelona: Editorial Critica, 2001.

DERRIDA, Jacques. “Che cos`é la poesia?”. Trad. Tatiana Rios e Marcos Siscar. In: Inimigo Rumor. n. 10. Rio 
de Janeiro: 7 Letras, maio 2001.

FREUD, S. “Explicações, aplicações e orientações”, 1912. In: O caso Schreber e artigos sobre técnica. Rio de 
Janeiro: Imago, 1996. (Edição standard brasileira das obras psicológicas completas de Sigmund Freud, 
12).
______. O estranho, 1919. In: História de uma neurose infantil. Rio de Janeiro: Imago, 1996. (Edição 
standard brasileira das obras psicológicas completas de Sigmund Freud, 17).
______. Além do princípio de prazer, 1920. In: Além do princípiode prazer. Rio de Janeiro: Imago, 1996. 
(Edição standard brasileira dasobras psicológicas completas de Sigmund Freud, 18).
_______. (1904/5). “Sobre a psicoterapia” . In: Um caso de Histeria, três ensaios sobre a teoria da sexu-
alidade e outros trabalhos.  Obras Completas. p. 263-278. VOL VII. RJ: IMAGO, 1996. 

LACAN, J. (1958) “A direção do tratamento e os princípios de seu poder”. In: Escritos. Rio de Janeiro : 
Zahar, 1998.
_________. “Proposição de 9 de outubro de 1967 sobre o psicanalista da Escola”. In: Outros Escritos; Rio de 
Janeiro: Jorge Zahar, 2003.

* PSICÓLOGA. MESTRE EM TEORIA DA LITERATURA/FALE/UFMG. PROFESSORA DA UNIPAC.

289288



www.conpdl.com.br
APOIO


