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 Sob um céu vazio de referências, a promessa de liberdade que o 

reflete nos atos da vida deveria nos ajudar a compreender que as leis, 

muitas vezes interpretadas como definitivas, admitem outros horizontes de 

escrita onde podemos trabalhar com a possibilidade de respostas distintas 

ao mal-estar da cultura.  

 O sentido dessa responsabilidade se perde, no entanto, nas derivas 

do discurso ultra-liberal, que confunde o deslocamento do limite com a 

exclusão do lugar do impossível.1 Nós – que esquecidos na partilha do bem 

supremo repetíamos a busca sempre fracassada de uma satisfação total –, 

fomos informados sobre o caráter anacrônico desse expediente excepcional 

furtado ao divino: a poção que cura os males da falta – nos diz a 

propaganda oficial – foi subtraída da morada dos deuses! Para obtê-la, 

basta obedecer os imperativos de uma legalidade bizarra que ordena: 

Goza! 

 Na escala dessa conquista passamos, então, a aceitar alegremente 

como destino e sina o comando que nos impele buscar sempre mais... 

ainda!2  Seduzidos pela promessa de saciedade completa, não percebemos, 

contudo, a falácia desse apelo que ao configurar o mundo como um campo 

lógico no qual tudo é possível, nos convoca como servos do gozo numa 

captura perigosa a qual poucos escapam. 

 Para além do senso comum que acolhe o discurso da liberdade, essa 

versão contemporânea da formulação cristã, que ensina como ser escravo 

no mundo e, ainda, permanecer livre,3 nos mostra, então, o que “existe de 

horror no universo das delícias eróticas.”4 

A passagem do tempo, os embates com os outros, o abismo 

irredutível que separa a percepção que temos de nós mesmos da verdade 
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que nos escapa, a angústia dos encontros faltosos e a certeza da morte 

distinguem para a condição humana não apenas uma dimensão impossível 

– a falta que perdura como lei da espécie – mas, também, o contingente de 

formações imaginárias que responde a essa pura perda. Embora estéril, esse 

acervo de certezas é, no entanto, bastante sedutor, pois nos preserva – em 

nossas experiências mudas  –, do encontro com o real do qual emergimos, 

queiramos ou não, como resposta. 

Desse encontro não queremos nada saber... Assim, nos deixamos 

levar pelas promessas de completude que nos incitam a violar as fronteiras 

estabelecidas para reencontrarmos o paraíso no coma de um gozo total! A 

vida, escreve Lacan no Seminário 2, “só pensa descansar o mais possível 

enquanto espera a morte... A vida só pensa em morrer... dormir, sonhar 

talvez. A vida não quer sarar.5 

  Por isso, é sempre oportuno enfrentar a sedução dessa legalidade 

sinistra cujos imperativos nos remetem a um campo opaco, situado além da 

linha onde a via da existência toma o sentido dos círculos que comportam o 

retorno ao inanimado. Dessa lei de signos, de “capricho, arbitrária, de 

oráculo também...,”6 desconhecemos o sentido, e esse estranhamento 

imprime a marca da sua insensatez. 

No plano das relações político-jurídicas, a vida sob uma lei que vigora 

sem significar, argumenta Giorgio Agamben, é aquela própria do estado de 

exceção. Nele, um elemento formal do direito – a decisão – opera a 

suspensão da ordem jurídica ao mesmo tempo em que mantém as 

condições necessárias para a aplicação das normas produzidas a partir dos 

procedimentos excepcionais. O direito em vigor deixa, portanto, de ser 

aplicado e os atos que não possuem forma jurídica passam a adquirir força 

de lei.7  
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Esse “campo de tensões jurídicas em que o mínimo de vigência 

formal coincide com o máximo de aplicação real”8 marca de forma 

indelével os processos contemporâneos de dissolução dos aparelhos 

estatais. No espectro da des-localização jurídico-política que acompanha o 

movimento da economia globalizada, o monopólio da legislação concedido 

aos estados está sendo progressivamente suplantado pela produção 

normativa de inúmeras organizações multilaterais, grupos econômicos 

nacionais, instituições financeiras internacionais e corporações 

multinacionais com poder decisório, que condicionam, cada vez mais, a 

direção dos negócios públicos e a produção do direito estatal.9 

Através de operações de desregulamentação, deslegalização e 

desconstitucionalização, os sistemas jurídicos são flexibilizados e sua 

unidade lógico formal dividida em dois planos distintos: o nível das 

formulações de fins e o espaço das decisões. Nesse segundo estágio reside a 

principal inovação do direito reflexivo, na medida em que nele está 

contemplada a possibilidade de auto-regulação no interior de campos 

sócio-políticos específicos onde uma racionalidade procedimental orienta a 

formulação das decisões negociadas. Para os entusiastas da flexibilização da 

ordem jurídica, o caráter democrático dessas deliberações está garantido 

pela capacidade de discussão razoável dos sujeitos que atuam nos foros de 

negociações.10 

Essa aposta no direito negociado precisa, no entanto, ser 

criticamente analisada... A desterritorialização da política tem como 

corolário a formação de um sistema de governos privados no qual os 

indivíduos considerados livres para redefinir toda e qualquer referência 

regulatória se encontram cada vez mais impotentes para concretizar 

acordos que dizem respeito às suas necessidades fundamentais. Nesse 
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território despojado de espaço público, o resultado dos acordos normativos 

expressam antes as conveniências daqueles que têm maior poder, saber e 

informações, do que a participação efetiva dos cidadãos na formação 

discursiva das normas que afetam a sua existência.11 Isso nos leva, então, a 

considerar os procedimentos de auto-regulação e de decisão 

descentralizados não como instrumentos de emancipação social, mas como 

elementos próprios de um estado de exceção onde as normas instituídas 

estão desativadas para que o produto das decisões excepcionais – que 

seqüestra a força da lei – possa ser devidamente aplicado.  

Nos domínios desse comércio normativo, as garantias constitucionais 

– confirmadas no plano teórico-normativo e sistematicamente 

desconsideradas nas práticas jurídico-políticas –, definem a vigência sem 

aplicação da lei; da mesma forma que o direito negociado – do qual 

depende, em grande parte, as referências regulatórias do mundo 

globalizado –, expõe a aplicação de normas que não possuem existência 

formal. 

Esse espaço juridicamente vazio, no qual a lei vigora na figura da sua 

dissolução, tende a alastrar-se por todo o planeta expondo o campo –12 a 

matriz política do domínio totalitário, onde, segundo Hannah Arendt, tudo 

é possível...–13 como o paradigma oculto do mundo em que vivemos. Hoje, a 

miséria que devasta as populações periféricas do sistema capitalista global, 

a situação precária dos imigrantes, a agonia dos refugiados, as invasões 

bárbaras, o extermínio impune e consentido – de um contingente cada vez 

maior de pessoas metralhadas, degoladas e incendiadas nas valas imundas 

das democracias de mercado – expõem a sua face mais visível. 

O espectro desse campo de gozo mortífero não se esgota, porém, no 

conjunto de procedimentos jurídicos e de dispositivos políticos que 
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promovem a supressão sistemática do direito a ter direitos. Na contraface 

desse processo de aniquilamento do sujeito de direitos, os espaços de 

liberdade organizados pela ordem jurídica flexibilizada – habilitada a 

responder todas as demandas –, joga com a destituição do sujeito do 

desejo, nos remetendo, também, ao mesmo abismo no qual tudo é possível, 

onde, podemos pensar com Lacan, decanta a “oferenda a deuses obscuros 

de um objeto de sacrifício, ao qual poucos... podem escapar em uma 

captura monstruosa.”14  

O liberalismo atual, adverte Charles Melman, tem incidências 

subjetivas que precisam também ser seriamente analisadas. A expansão 

desenfreada do mercado global depende da dissolução dos marcos 

regulatórios tradicionais para criar populações de consumidores ávidos de 

um gozo sem limite.15 Na escala dessa exigência, o traumático substitui o 

simbólico expondo o sentido da irresponsabilidade dos homens liberais 

que, não querendo mais pagar o preço da condição humana, apresentam-

se, na menor oportunidade, como vítimas daqueles que – imaginariamente 

– lhes devem reparação por aquilo do qual se sentem privados.16 

Assim, desde que haja reivindicação, é legítimo que ela seja acolhida 

e, como o direito deve acompanhar os costumes, ele aí está para atender a 

todas as demandas...17 Batei e abrir-se-vos-à... mostra a lenda kafkiana do 

camponês entregue à potência de uma lei que não lhe impõe nada além da 

própria abertura.18 Transpondo as representações convencionais de uma 

sociedade juridicamente organizada, essa porta aberta ensina que a 

sistemática eliminação do direito a ter direitos não se distingue da 

possibilidade de acolhida das exigências para que cesse a falta: essas duas 

apostas – muito contemporâneas – desvelam a supressão da distância em 
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relação ao absoluto, ou seja, a perda de eficácia simbólica da função do 

limite.19   

Hoje, adverte Agamben, todas as sociedades – democráticas ou 

totalitárias, conservadoras ou progressistas – enfrentam “uma crise de 

legitimidade, em que a lei – significando com este termo o inteiro texto da 

tradição no seu aspecto regulador... vigora como puro nada da 

revelação.”20  Esse estado de exceção anuncia como “arautos sangrentos o 

novo nomos  da terra,”21 em relação ao qual toda resistência e oposição se 

tornam cada vez mais difíceis...  

Mas, como vimos no início deste trabalho, a suspensão da lei nos 

permite pensar, também, em outros horizontes de escrita... Quando a 

cortina dos hábitos, a trama confortável dos gestos e das palavras se 

levanta, encontramos a face lívida do real... Depois desse encontro, tudo 

recomeça em uma lassidão tingida de espanto e, no extremo desse 

despertar, vem com o tempo a conseqüência – a repetição mórbida que nos 

leva ao campo opaco situado além da linha... ou o restabelecimento de um 

ponto de partida... Em seu último ensino, Lacan já havia se ocupado com a 

disjunção entre o real e a lei. Explorando o fato de que o real não obedece 

à lei, o identificou como aquilo que pode livrar o sujeito da rotina e abri-lo 

para a invenção. A estrutura “comporta buracos e, nesses, buracos, há lugar 

para... conectores que ainda não estavam lá.”22 

Na tensão desse não saber que nos deixa sempre a desejar...23 talvez 

possamos acolher o sentido de uma responsabilidade que indique a 

necessidade de dizermos não àquilo que dura há muito tempo e, com isso,  

nos coloque – novamente –  no circuito das trocas onde somos convocados 

a perder para podermos ganhar simbolicamente, uma vez que o objeto 
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entregue na ocasião da permuta faz com que a satisfação, assim obtida, 

fique marcada pela renúncia ao gozo total. 

Uma pergunta, no entanto, insiste: existem, ainda, condições na 

cultura para o restabelecimento desse ponto de partida?... 
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Palavras-chave: Governamentalidade – Reforma Psiquiátrica – Psicanálise  

 

Introdução 

Antes de se descrever o objetivo deste trabalho, cabe destacar algo 

importante: ele não visa um trabalho histórico no sentido tradicional, na 

medida em que não se baseia em fontes históricas primárias. Este trabalho 

se constitui como uma reflexão a partir da história sobre a atualidade da 

psicologia, com enfoque nas práticas específicas de governo nela presentes. 

Para tal, examinaremos mais detidamente as práticas institucionais 

deflagradas pela psicanálise no âmbito da reforma psiquiátrica. 

Antes de aprofundarmos essa questão do governo, no âmbito 

especifico da prática psicanalítica, vale ressaltar que este trabalho não se 

pretende crítico acerca das proposições de sua teoria, nem de sua eficácia 

clínica, ou demais questões que delimitem o campo do exercício da 

psicanálise. O que se objetiva é avaliar como o discurso psicanalítico produz 

formas de gestão de si e dos outros e como produz formas bem 

determinadas de governo.  

 

Argumentação teórica 

Uma genealogia das práticas de governo, ao longo da história, nos oferece 

um campo possível para uma análise do surgimento das práticas 

psicológicas e suas implicações políticas. O conceito de governo tratado 

aqui não corresponde ao estudado pela filosofia política (tentativas de 

legitimar o poder do Estado) ou pela administração pública (organização 

burocrática), mas sim diz respeito a um conceito delineado na obra de 

Michel Foucault, mais especificamente em sua “Genealogia do Estado 
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moderno”, empreendida no final dos anos 1970. Entendemos como práticas 

de governo, ou governamentalidade, a “maneira de condução da conduta 

dos homens” (Foucault, 2007/1979: 208), ou as relações de poder 

caracterizadas como conduta da conduta alheia. Dentro desta genealogia 

da governamentalidade, o “governar”, como busca da melhor forma de 

gerir a vida dos homens (a vida de todos e de cada um) se estende desde o 

cristianismo primitivo até os modos de governo contemporâneo. Para se 

configurar esse apanhado sobre a governamentalidade, utilizamos como 

referência os cursos Segurança, Território e População (Foucault, 2006/1978) 

e O Nascimento da Biopolítica (Foucault, 2007/1979). 

 O projeto genealógico de Foucault desenvolvido ao longo dos anos 

1970 tem como objetivo o entendimento das transformações nas formas de 

saber a partir de mudanças nas relações de poder, concebendo esse poder 

como constituído na relação entre corpos e, na maioria das vezes, de forma 

produtiva. Nesta analítica do poder, Foucault configura algumas formas 

específicas de poder que apresentam essas características: a disciplina e a 

biopolítica. A primeira, surgida no século XVII em algumas instituições 

fechadas como escolas, casernas e hospitais, atuaria individualizando e 

singularizando corpos através de técnicas de exame. A segunda, surgida em 

meados do século XVIII, atuaria numa escala maior, singularizando grandes 

populações através de exames coletivos. Ambas constituiriam uma forma 

específica de poder, o biopoder, em oposição ao poder tradicional calcado 

nas leis e na ordem do Estado, o soberano (Foucault, 1976).  

Nos cursos supracitados, a analítica do poder cede lugar para a 

temática do Governo, e o conceito de poder sofre algumas modificações, 

passando a ser entendido como ação sobre outras ações tendo a liberdade 

como peça fundamental. Para Michel Senellart (2006a), esse deslocamento 
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da temática genealógica de Foucault, não se refere a uma mutação 

conceitual, mas uma ampliação do tema, que conduz o trabalho 

genealógico na direção da Genealogia do Estado, ou das formas de 

governar. 

  

 As primeiras formas de governo 

 Tanto Senellart quanto Foucault demarcam como condição de 

possibilidade para o surgimento das formas contemporâneas da governo o 

poder pastoral, presentes em práticas de governo descritas Antigo 

Testamento e do Cristianismo Primitivo. Esse dispositivo pastoral, que de 

modo mais específico Senellart define como um “governo das almas”, seria 

condição crucial nas formas de governo dos Estados Modernos, dado seu 

aspecto, ao mesmo tempo, coletivizante e individualizante. Em seu estudo 

sobre as Artes de governar (Senellart, 2006b), o autor retrabalha o conceito 

de governamentalidade de Foucault, percorrendo relações entre um poder 

pastoral e o Estado Moderno de forma muito mais minuciosa, passando por 

todas as variações do termo governo, sempre ligada aos jogos estratégicos 

que definem, em cada época, uma configuração possível para o termo. 

Senellart acredita em uma continuidade entre as formas de governo 

pastoral e o Estado moderno, entendendo a relação entre a Igreja e o 

Estado não como uma oposição, mas uma interação, frisando não uma 

ruptura completa entre os dois e sim um processo de continuidade 

complexa com uma série de deslocamentos. Ele ressalta que essa mudança 

ocorre ora de forma “laminar” (em que discursos e práticas deslocam-se 

entre suas funções), ora de forma “turbulenta” (na qual as diferentes 

formas de discurso e práticas acabam por se misturar entre si).  
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A par dessas manifestações da pastoral cristã desde o final da 

Antigüidade, da sua fundamentação do poder monárquico na Alta Idade 

Média e da criação dos Estados Modernos a partir do século XIII, é no século 

XVI que se encontra o ponto chave dessa genealogia do governo, na 

emergência e proliferação dos manuais de governo, como os de Guillaume 

de La Perrière e Palazzo, fundamentados na chamada Razão de Estado. 

Estes surgem como reação à chamada “Arte de Governar Soberana”, que se 

baseia no reforço de poder do príncipe, tendo como meta a proteção 

apenas da extensão territorial. Estes manuais de governo não estariam 

baseados mais nos dispositivos legais, mas na necessidade do 

disciplinamento e registro constante das ações dos governados no tempo e 

no espaço, caracterizando o chamado “Estado de polícia”. É só nesse 

momento, século XVI, que a govenamentalidade contemporânea se 

cristaliza entre nós como Racionalidade de Estado, criando um campo 

especifico de reflexão sobre o empoderamento interno dos estados e o 

equilíbrio nas suas relações externas.  

 

Uma nova forma de Governar e a importância da Psicologia  

 Contudo, notadamente a partir do século XVIII surgem novas tecnologias 

de governo, patrocinadas pelos fisiocratas e pelos pensadores do 

liberalismo nascente. Inaugura-se aqui um governo embasado no 

acompanhamento do movimento das populações enquanto processos 

naturais os quais se deve governar, não mais intervindo em todos os 

detalhes como no “Estado de polícia”, mas acompanhando todas as suas 

flutuações livres, governo este desenvolvido inicialmente no domínio da 

economia. Aqui o governo se define como tecnocracia, no conhecimento 

científico dos movimentos naturais e espontâneos dos governados, 
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investindo especialmente no autogoverno destes. Assim, a liberdade não é 

tomada mais como simples direito dos indivíduos, mas como condição para 

se governar, uma técnica específica de governo. E é nesta necessidade de se 

delinear técnicas de governo que conciliem o conhecimento científico com 

o respeito a sua liberdade como processo natural que a psicologia, a partir 

do século XX, se apresenta enquanto um componente essencial.  

Dessa forma, é no bojo destas novas formas de governo presentes 

nas sociedades democráticas contemporâneas, que as práticas psicológicas 

ganham especial importância enquanto modo de gestão tecnocrática. Para 

pensar esta articulação entre os modos de governo liberal e o surgimento 

dos saberes e práticas psicológicas, se destaca o trabalho de Nikolas Rose 

(1998). Este autor acredita que o surgimento das práticas psicológicas 

aparece maciçamente atrelado à emergência das formas liberais de 

governo, não se limitando ao âmbito da vida privado. 

Entendendo as diversas práticas psi como formas especificas de 

governo conduções da conduta alheia, é que este texto pretende refletir 

acerca da forma maciça com que estas práticas se constituem no conjunto 

das instituições. Elegemos a psicanálise como o foco de estudo, pois 

entendemos que a psicanálise possui uma maciça inserção institucional no 

Brasil, destacando-se sua inserção no movimento da reforma psiquiátrica, 

sendo esta inserção um bom exemplo do modelo liberal de governo 

conceituado por Foucault.  

 

A Psicanálise como forma de governo  

 Segundo as indicações propostas por Foucault em A História da Loucura 

(1978/1961), os primeiros asilos, no final do século XVIII, são herdeiros 

diretos dos antigos Hospitais Gerais, criados no século XVII, visando 
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enclausurar uma ampla população de desrazoados (loucos, prostitutas, 

mendigos, sifilíticos, blasfemadores, magos e alquimistas) a serem 

corrigidos pela disciplina do trabalho. Habitados agora exclusivamente 

pelos loucos, os asilos passam a exercer uma função diagnóstica e curativa: 

eles se constituem locais de desvelamento da loucura, onde se afastava 

tudo que pudesse mascarar a verdade desta, e eram justificados pela 

harmonia que produziam entre as exigências sociais de proteção contra 

desordem dos loucos, e as necessidades terapêuticas, que pediam 

isolamento dos doentes. Supunha-se que se o sujeito/doente fosse deixado 

em liberdade, no contato com seu meio familiar e social, isto impediria que 

a doença pura e verdadeira aparecesse, gerando uma camuflagem desta. O 

hospital surge como lugar de emergência da doença verdadeira e o 

instrumento por excelência para este desvelamento e produção da verdade 

da loucura, sendo o inquérito psiquiátrico, o meio apto a perscrutar em 

qualquer mínimo detalhe o sinal de sua presença. 

 Em poucas palavras, pode-se dizer de acordo com diversos trabalhos 

de Foucault (1978/1961, 2001/1975, 2005/1974) que a instituição psiquiátrica 

é tributária direta dos dispositivos de poder disciplinar, de resto, paralelos 

às formas de gestão próprias do Estado de Polícia. Mas, qual seria o lugar 

específico da psicanálise nestes dispositivos? Que lugar ela teria nestas 

novas formas de governamentalidade? Em trabalhos como O Poder 

Psiquiátrico (2006) e Os Anormais (2000) ela é claramente ancorada em 

alguns dispositivos psiquiátricos formulados para dar conta da busca de um 

substrato orgânico para a doença mental: o conceito de Instinto, a 

hereditariedade e a história de vida, o sonho e a droga, e o trauma. Dentro 

da mesma investigação genealógica em A História da Sexualidade I (1976) 

Foucault ancora a psicanálise no Biopoder (síntese da disciplina coma 
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Biopolítica) e nas malhas do dispositivo da sexualidade. Contudo, tais 

formulações não apontam para as novidades em termos de técnicas de 

governo da psicanálise. 

 Estas indicações poderiam ser buscadas em um texto específico: A 

Casa dos Loucos (1982/1974). Segundo Foucault, a psicanálise impõe-se 

como estratégia de despsiquiatrização, ou seja, ela traria o deslocamento 

da função de produção da verdade sobre a loucura no interior do asilo: de 

uma extorsão produzida pelo inquérito psiquiátrico balizado pelos muros 

institucionais, inaugura-se uma relação dual entre médico e paciente, na 

qual este teria plenos direitos à formulação da sua verdade pela livre-

associação. Nesta haveria uma rearticulação das relações de poder (e não 

uma libertação total deste), passando a vigorar um contrato de livre fluxo 

de dinheiro e de palavra. Libera-se aqui o louco para falar de sua verdade, 

mas este é reenquadrado na prática da transferência, dentro do conjunto 

das verdades psicanalíticas. Igualmente, o pagamento, como contra-parte 

monetária da transferência seria uma forma de garanti-la: impedindo 

qualquer forma de resistência e contra-poder. A própria conceituação da 

resistência como algo que em último caso confirma este saber seria mais 

uma instância de naturalização e despotencialização deste discurso. Ao 

gerir seus pacientes a partir do discurso livre, a psicanálise exerce o que 

Foucault e Rose chamam de governar pelos movimentos naturais, dentro de 

um modo de governo liberal. Nos quais o médico não se vê desprovido de 

poder, mas reforçado, enquanto sujeito de suposto saber. 

Como este modo de despsiquiatrização e gestão liberal poderia ser 

vislumbrado na Reforma Psiquiátrica brasileira? Um rápido exemplo 

poderia ser buscado na distinção estabelecida entre terapeuta e técnico de 

referência. O primeiro seria o responsável pela terapia, se ocupando da 
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clínica, enquanto o segundo seria o pólo articulador da assistência prestada 

pelo serviço, além de intervir em situações concretas do cotidiano tais como 

mediar desavenças familiares relacionadas ao paciente, ou acompanhá-lo a 

consultas medicas externas à instituição. Essa distinção entre o terapeuta e 

o técnico de referência seria espelho da dissociação habitual entre clínica e 

política; entre o trabalho intelectual e o prático. Mesmo nas atuais equipes 

ditas não hierarquizadas (isentas do antigo papel central do médico) se 

insinuaria uma perigosa distinção de planos: de um lado a clínica, capaz de 

enunciar a verdade do sujeito, e de outro os demais técnicos responsáveis 

pela inserção do sujeito na rede social. 

 Não estaria havendo aqui uma libertação das grades e muros para 

um aprisionamento nas grades do saber – suposto saber? Não seria a partir 

desse enquadre que seria viável a libertação, inclusive dos fármacos? Contra 

as formas tradicionais de contenção, uma nova droga impregnada de 

verdade. Tão mais forte, que de quase impossível antídoto: uma possível 

negação já viria enquadrada como resistência. E é no aprisionamento à céu 

aberto dos pacientes pelas verdades do inconsciente que se faz possível um 

governo liberal, operando na condução das condutas pelo saber 

verdadeiro. Mesmo que qualquer condução política seja a princípio 

recusada pela esfera psicanalítica, como aponta Castel em seu Psicanalismo 

(1978). Mesmo que conceitos como liberdade, saber e controle possam ser 

alvos de críticas conceituais por parte dos saberes psicanalíticos. 

 

Conclusão  

 Perante este quadro em que, mesmo saberes críticos, como a psicanálise, se 

encaixam nos modos de governos liberais podemos nos perguntar como 



I Congresso Nacional de Psicanálise, Direito e Literatura 

 29 

fugir dessas formas de governo contemporâneas? Podemos encontrar uma 

indicação no trabalho de Santos (2003), concluindo com suas palavras:  

 

Baremblitt... adverte que hoje, mais que nunca, para encontrarmos algumas 

respostas para as questões essenciais da vida, é necessário colocá-las de 

novas maneiras. Novas perguntas vão gerar novas respostas, que vão gerar 

novos problemas, que são um começo possível para gerar um novo mundo. 

Este é o papel de uma “ontologia histórica de nós mesmos” [esboçada por 

Foucault], que busca desebaraçar as linhas que nos constituíram tal como 

somos/ estamos, a fim de que possamos tecer outros caminhos para nossa 

história. Exercício de liberdade, que nos leva sempre a testar os limites de 

nós mesmos para extrair da “contingência que nos fez ser o que somos a 

possibilidade de não mais ser, fazer ou pensar o que somos, fazemos ou 

pensamos.” 
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OS LITÍGIOS CONJUGAIS: 
DA DOR DE VIVER À POESIA
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O amor é um 

grande laço  

Um passo pr'uma 

armadilha(...)  

(DJAVAN) 

 

A pesquisa que está em curso  no Programa de Mestrado em 

Psicologia  da PUCMinas  surgiu  de uma prática com mediação de conflitos 

em  litígios conjugais, sob orientação psicanalítica, desenvolvida junto às 

nas varas de família da  cidade de  Belo Horizonte, em Minas Gerais.  

O problema norte dessa pesquisa surge de uma interrogação sobre os 

litígios conjugais que se arrastam por anos, na Justiça, e apresentam 

repetidas demandas de intervenção judicial. Na experiência  cotidiana da 

lida com situações de conflitos familiares, não havia como deixar de se  

perguntar: o que leva os parceiros a não cessarem o litígio? O que faz com 

que eles, em meio ao próprio sofrimento, ao sofrimento de filhos e outros 

familiares, continuem “casados” no litígio?  O que ocorre com o campo do 

direito que o efeito regulador esperado de uma decisão judicial não incide 

sobre os litígios conjugais de modo a sanar a cadeia de demandas de 

intervenção judicial? 

A hipótese que se levantou é de que os litígios estruturam-se como 

sintomas, em parcerias sintomáticas. A trajetória dessa pesquisa parte da 

hipótese do litígio estruturado como sintoma, se propõe a estudar  as 

parcerias amorosas e  prossegue na busca da elucidação da  relação entre 
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reincidência processual e o fenômeno da repetição em seu caráter 

pulsional. Para tanto, utiliza o conceito de repetição estabelecido nos 

textos de Freud de 1914, 1917 e 1920, levando em conta sua condição de 

fenômeno universal do psiquismo humano. Em seguida, recorre ao que 

Lacan traz de um novo olhar sobre a repetição e sua formulação do 

sintoma como modo de gozo. Após o percurso citado, articula a repetição 

presentificada nas demandas judiciais com a proposta de intervenção 

orientada pela psicanálise denominada mediação de conflitos, que situa, 

pelo trabalho de escuta analítica, sob transferência, a retificação da posição 

(de gozo) dos sujeitos em relação à demanda processual.  

A abordagem dos litígios familiares pela via da mediação de conflitos 

utilizada neste estudo teve início em fevereiro de 2006 com a constituição 

de um grupo de trabalho formado por técnicos judiciais das especialidades 

psicologia e serviço social2. Esse grupo se propôs ao estudo sistemático das 

teorias e técnicas da mediação de conflitos e, posteriormente, implantou o 

uso de tal metodologia no Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG). A  

participação da pesquisadora  nessa equipe abrange a coordenação e 

supervisão dos trabalhos, o atendimento dos casos e a orientação teórico-

técnica básica dos mediadores.  

Na prática de mediação desenvolvida junto às varas de família de 

Belo Horizonte, os profissionais se servem  do arcabouço teórico-técnico da 

psicanálise para orientar o trabalho de escuta da singularidade dos desejos 

encobertos veiculados nas demandas processuais e guiar as intervenções 

realizadas junto às pessoas envolvidas em litígios familiares.Trata-se de uma 

inovadora metodologia de intervenção nos conflitos interpessoais,  cuja 

proposta é favorecer que os envolvidos  realizem a subjetivação de suas 

queixas, localizando sua participação  no conflito, no contexto da relação 
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com o outro. Também pretende abordar a dimensão sintomática dos 

litígios e restabelecer suas relações com as questões de cada sujeito, no 

contexto do seu laço afetivo com o ex-parceiro amoroso. Numa etapa  

seguinte, incentiva a responsabilização e implicação dos sujeitos na 

construção de possibilidades de enfrentamento dos impasses.  

Essa abordagem dos conflitos judiciais de família tem, na maioria das 

vezes, produzido como efeitos a  modificação da interação conflitiva entre 

os envolvidos e  o encerramento das lides processuais em menor  espaço de 

tempo e de forma favorável para ambas as partes.  

Um dos fatores que levou à realização dessa pesquisa diz respeito ao 

fato de que as sentenças emitidas por juízes de direito de família, na 

maioria das vezes, não conseguem fazer cessar os impasses entre as pessoas 

envolvidas. Frequentemente, tais pessoas retornam ao cenário jurídico com 

solicitações de novas intervenções judiciais, reapresentando queixas cada 

vez mais acentuadas. Nesse sentido, o alto grau de reincidência das 

demandas processuais de família e a  crescente judicialização dos conflitos 

relacionais verificado nas últimas décadas são fatores relevantes  e 

preocupantes, instigadores da presente pesquisa. 

Do amor que tece tramas e destinos ao desamor que também faz 

laço, as parcerias amorosas e suas manifestações sintomáticas são enigmas 

que põem a trabalho o profissional que atua no campo judicial,  e, se não  

permite  o encontro de respostas definitivas, ao menos  proporciona a 

possibilidade de vislumbrar alguns caminhos para seu enfrentamento.  

Assim, considerando que os sintomas indicam formas de subjetivação 

concernentes às questões de sua época, parece possível arriscar afirmar que 

os litígios vêm se tornando uma modalidade de manifestação subjetiva na 

sociedade contemporânea, a qual se caracteriza pelo afrouxamento dos 
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laços afetivos  baseados em relações solidárias, prevalecendo a 

agressividade e o ódio nos contatos interpessoais. 

 Já o Direito, reduto do pensamento cartesiano, na 

contemporaneidade, tem se deparado com questões que convidam a 

pensar de um jeito novo, tal como nos faz ver Foucault (1984) quando 

afirma: “Existem momentos na vida onde a questão de saber se se pode 

pensar diferentemente do que se pensa, e perceber diferentemente do que 

se vê, é indispensável para continuar a olhar ou a refletir.” (FOUCAULT, 

1984, p. 13) 

No trabalho presente, pensar de um jeito diferente os fatos, as 

circunstâncias e as queixas que regem os impasses na cena judiciária dos 

litígios entre ex-parceiros amorosos, é levar em frente a proposta freudiana 

de considerar o inconsciente, partindo-se da idéia de que aquilo que se 

manifesta em forma de conflito no campo interpessoal, é também, e 

fundamentalmente, revelador da dimensão do que pertence ao campo 

intrapessoal, ou seja, daquilo que remete ao particular de cada sujeito.  

E, se no nosso caso, o sintoma litígio é, repetindo Freud, sinal de algo 

a ser investigado, servindo como ponto de partida para nossas buscas, com 

Lacan, é aquilo que diz do que é mais singular no sujeito, seu ponto de 

chegada, um retorno ao mesmo de antes, algo que indica o modo de gozo 

do  sujeito. 

A chance, via investigação psicanalítica, de o sujeito reconhecer seu 

modo de gozo e disso fazer algo novo, se aproxima da construção que o 

escritor francês Marcel Proust (s/d) nos alerta: “a verdadeira viagem do 

descobrimento não consiste em ver novas paisagens, mas sim ver com novos 

olhos.” 
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Também ver com novos olhos velhas questões faz parte do projeto 

ético de psicólogos com formação em psicanálise, no âmbito judiciário, de 

transformar a abordagem dos conflitos judiciais, priorizando, no universal 

das demandas litigiosas de família, a singularidade dos sujeitos ali 

envolvidos. 

 Por outro lado, o custo psíquico e econômico  da manutenção de 

uma situação permanente de litígio entre pessoas que compõem o núcleo 

familiar e os nefastos efeitos desse  estado de desentendimento nas 

funções estruturais da família corroboram a importância de estudo do  

fenômeno denominado litígios conjugais. À luz da psicanálise,  espera-se 

produzir   ampliação do conhecimento científico sobre tal tema e novas  

possibilidades de intervenções terapêuticas.  

Pelas razões destacadas acima, entende-se  que a pesquisa em foco 

abarca um tema atual e poderá trazer formulações relevantes à construção 

do conhecimento científico acerca dos litígios conjugais, propiciando, 

principalmente, o diálogo interdisciplinar entre diversos campos do saber 

(entre eles, o Direito, a Psicologia, a Psicanálise e áreas afins). Também 

poderá favorecer a abertura de novas possibilidades de aplicação da 

psicanálise nos contextos institucionais.  

Por fim, considera-se a possibilidade da mediação de conflitos 

corresponder a  uma prática psicanalítica: ainda que o enquadre do 

trabalho de intervenção nos litígios não corresponda a um tratamento 

analítico propriamente dito,   analisa-se  se  a proposta que ela sustenta  de 

implicação dos sujeitos com as suas demandas é capaz de  produzir efeitos 

terapêuticos rápidos (MILLER, 2006) compatíveis com a discussão 

contemporânea da psicanálise aplicada.  
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E a literatura? Pois se convite é para que sejam articulados  os 

campos da psicanálise, do direito e a literatura no fazer profissional,  o 

amor  e seus impasses – tema universalmente inquietante,   no caso, 

encenado nos tribunais de família,   nos  provoca a dizer algo. 

 Pela poesia, com Carlos Drummond de Andrade, grande e imortal 

poeta mineiro, faremos um percurso em cinco tempos: 

 

1º tempo: No enamoramento, “As sem-razões do amor”: 

 

Eu te amo porque te amo. 

Não precisas ser amante, 

E nem sabes sê-lo. 

Eu te amo porque te amo. 

Amor é estado de graça  

E com amor não se paga. 

 

Amor é dado de graça, 

é semeado ao vento,  

na cachoeira, no eclipse. 

Amor foge a dicionários  

e a regulamentos vários. 

 

Eu te amo porque não amo 

bastante ou demais a mim. 

Porque o amor não se troca, 

não se conjuga, nem se ama. 

Porque amor é amor a nada, 



I Congresso Nacional de Psicanálise, Direito e Literatura 

 38 

feliz e forte em si mesmo. 

 

Amor é primo da morte, 

e da morte vencedor, 

por mais que o matem ( e matam) 

a cada instante de amor. 

 

Temos aí o narcisismo, e a eleição do outro como objeto parceiro, 

sintoma de algo que não se conjuga, mas que insiste, primo da morte e 

dela também vencedor, a capturar  o sujeito em sua dimensão 

fantasmática. 

 

O 2º tempo: na convivência, surgem as diferenças, instala-se o 

desencontro,  ressurgem as questões do  sujeito, sua dor de existir, 

aguçadas pelo   impasse com o outro. Vejamos, “O Outro”: 

 

Como decifrar pictogramas de há dez mil anos 

Se nem sei decifrar 

Minha escrita interior? 

 

Interrogo signos dúbios  

 e suas variações calidoscópicas 

a cada segundo de observação. 

 

A verdade essencial 

é   o desconhecido que me habita 

e a cada amanhecer me dá um soco. 
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Por ele sou também observado 

com ironia, desprezo, incompreensão. 

E assim vivemos, se ao confronto se chama viver,  

unidos, impossibilitados de desligamento, 

acomodados, adversos,  

roídos de infernal curiosidade. 

 

No passo seguinte, o 3º tempo,  instaurado o litígio processsual,  já 

separados de corpos, insiste a indagação: o que se passou? Na demanda 

judicial, faz-se a tentativa de encontrar um culpado, estabelecer uma única 

verdade que faça cessar o mal-estar. Tarefa impossível... Pois, diz o nosso 

poeta,  em“ Verdade”; 

 

A porta da verdade estava aberta, 

mas só deixava passar  

meia pessoa de cada vez. 

 

Assim não era possível atingir toda a verdade, 

porque a meia pessoa que entrava 

só trazia o perfil de meia verdade. 

E sua segunda metade  

voltava igualmente com meio perfil. 

E os meios perfis não coincidiam. 

 

Arrebentaram a porta. Derrubaram a porta. 

Chegaram ao lugar luminoso 
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onde a verdade esplendia seus fogos. 

Era dividida em metades  

diferentes uma da outra. 

 

Chegou-se a discutir qual a metade  mais bela. 

Nenhuma das duas era totalmente bela. 

E carecia optar. Cada um optou conforme 

seu capricho, sua ilusão, sua miopia. 

 

No 4º tempo: opera-se, pela via da mediação de conflitos, a 

localização do sujeito naquilo que ele se queixa no drama processual. 

Aposta-se, a partir da subjetivação  da queixa, que o sujeito possa se haver 

com a perda do objeto  amoroso  e aquilo que, de seu sintoma,  na  

parceria,  o enlaçava, e, do vivido, restem “Memória”: 

 

Amar o perdido 

deixa confundido 

este coração. 

Nada pode o olvido 

contra o sem sentido 

apelo do Não. 

As coisas tangíveis 

tornam-se insensíveis 

à palma da mão 
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Mas as coisas findas 

muito mais que lindas, 

essas ficarão. 

 

5º tempo: ah, o desenlace, a possibilidade da saída sem par e ímpar 

de cada sujeito ao desamparo de viver, e, quem sabe daí, algo outro que,  

fora do laço litigioso,  se faça novo no jeito de viver, como anuncia o poeta 

em “Ausência”: 

 

Por muito tempo achei que a ausência é falta. 

E lastimava, ignorante, a falta. 

Hoje não a lastimo. 

Não há falta na ausência. 

A ausência é um estar em mim. 

E sinto-a, branca, tão pegada, aconchegada nos meus braços, 

que rio e danço e invento exclamações alegres, 

porque a ausência, essa ausência assimilada, 

ninguém a rouba mais de mim. 
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Para concluir, o poeta nos faz este “Lembrete”: 

 

Se procurar bem, você acaba encontrando 

Não a explicação (duvidosa) da vida, 

Mas a poesia (inexplicável) da vida. 

Belo Horizonte, 16 de maio de 2009. 



I Congresso Nacional de Psicanálise, Direito e Literatura 

 43 

 

Referências Bibliográficas 

 

ANDRADE, Carlos Drummond de. As sem-razões do amor. In: ANDRADE, 

Carlos Drummond de. Corpo. Rio de Janeiro: 5ª. ed. Record, 1985. 

 

ANDRADE, Carlos Drummond de. O Outro. In: ANDRADE, Carlos Drummond 

de. Corpo. Rio de Janeiro: 5ª. ed. Record, 1985. 

 

ANDRADE, Carlos Drummond de. Verdade. In: ANDRADE, Carlos 

Drummond de. Corpo. Rio de Janeiro: 5ª. ed. Record, 1985. 

 

ANDRADE, Carlos Drummond de. Memória. In: ANDRADE, Carlos 

Drummond de. Claro Enigma. Rio de Janeiro:  José Olympio, 1951. 

 

ANDRADE, Carlos Drummond de. Ausência. In: ANDRADE, Carlos 

Drummond de. Corpo. Rio de Janeiro: 5ª. ed. Record, 1985. 

 

ANDRADE, Carlos Drummond de. Lembrete. In: ANDRADE, Carlos 

Drummond de. Corpo. Rio de Janeiro: 5ª. ed. Record, 1985. 

 

DJAVAN.  Faltando um pedaço. Intérprete: Djavan. In: DJAVAN. Seduzir. 

Rio de Janeiro, Gravadora EMI, 2001, 1 CD. 

 

FOUCAULT, Michel. A História da Sexualidade II: O Uso dos Prazeres. 

Rio de Janeiro: Edições Graal, 1984. 

 



I Congresso Nacional de Psicanálise, Direito e Literatura 

 44 

MILLER, Jacques-Alain. Efectos terapéuticos rápidos: conversaciones 

clínicas com Jacques-Alain Miller en Barcelona. 1ª ed. Buenos Aires: 

Paidós, 2006. 



I Congresso Nacional de Psicanálise, Direito e Literatura 

 45 

                                                
1 Psicóloga do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, Mediadora de Conflitos e mestranda em Psicologia na PUCMinas. E-mail: 
cleiderandrade@terra.com.br 
2 A equipe de trabalho se denomina Grupo de Estudos de Mediação do Fórum Lafayette e suas atividades ensejaram o 
estabelecimento   da Portaria 126/2008, datada de 05 de setembro de 2008, que  estabelece o Projeto  piloto de estímulo à 
mediação de conflitos familiares nas varas de família da comarca de Belo Horizonte. 



Hélio Cardoso de Miranda 

Uma leitura psicanalítica 
sobre o trabalho com o processo
judicial em Direito de Família 
e a ficção do amor

Doutorando em Psicologia Clínica – USP
Professor da PUC Minas
Psicólogo Judicial do TJMG
mirandahelio@yahoo.com.br



I Congresso Nacional de Psicanálise, Direito e Literatura 

 47 

 

Palavras chave: Direito de Família, psicanálise, ficção. 

 

Vou me ater à questão da ficção em sua articulação com o Direito de 

Família, a Psicanálise e a escrita, pois a questão mais ampla sobre a ficção é 

tema que constitui o eixo principal deste congresso.  

Para iniciar e não me demorar muito nas questões mais amplas, parto 

da assertiva de que o sentido construído na convivência humana é 

carregado de ficções. Há discursos nos quais isto é muito explícito, como 

nos discursos míticos e religiosos. Há outros em que este tema é mais 

velado, como o discurso científico. Porém, mesmo em ciência se constroem 

modelos ideais e fictícios para produzir hipóteses úteis para representar 

uma lei ou o mecanismo de um fenômeno e que utilizamos sem afirmar sua 

realidade objetiva. Modelos que se tornam muito úteis para os cálculos, as 

conclusões e a operacionalização técnica destas conclusões.  

No discurso jurídico, o termo ficção pode ter várias acepções. A mais 

técnica consiste em considerar por artifício de lei uma dada situação como 

real, concreta, para dela deduzir efeitos jurídicos. O exemplo da ‘pessoa 

jurídica’ é muito citado. Em outra acepção, ficção é um utensílio jurídico, 

uma enunciação incerta que deve ser considerada verdadeira por força de 

lei, como aquela que afirma que não se deve supor que alguém ignore a 

lei.  

Outros usos se encontram nas elaborações sobre a norma. Kelsen é 

um exemplo importante com a sua proposição da norma fundamental 

como elemento ficcional e necessário que sustenta logicamente o edifício 

normativo jurídico. 
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Para nos atermos em nosso foco de trabalho, vamos destacar duas 

dimensões importantes relativas ao que estamos tratando como ficção em 

termos de Direito de Família: a formação/construção do processo judicial e 

o estatuto de verdade que pode/deve ali existir. 

Sobre a formação do processo, é interessante observar que os ‘fatos’, 

ao serem transpostos para o discurso jurídico, sofrem a interferência de 

determinantes que influenciam sua validade. Em primeiro lugar, é preciso 

que tais fatos correspondam a direitos que possam ser exigidos. Para isto, a 

história de um casal ou mesmo alguns fatos isolados (e fatos aqui se 

referem também a atitudes, palavras, gestos, intenções) indiquem direito 

violado e/ou a ser exigido. Daí um movimento ‘duplo’: é preciso encontrar a 

previsão legal para tais fatos, o que muitas vezes significa enquadrar tais 

fatos nas previsões legais. 

Em segundo lugar, é preciso fazer de tais fatos argumentos em meio 

a um processo que é similar a um jogo para o convencimento. Adaptar os 

fatos às leis e articulá-los de forma a convencer o julgador é a tarefa dos 

advogados. Contudo, para isto, muitas vezes, os operadores do Direito 

utilizam argumentos que poderíamos chamar de fictícios, ou, pelo menos, 

derivados de interpretações da história relatada e adaptados às prescrições 

legais.  

Se a transposição de fatos da linguagem oral para a escrita é algo 

que retém a atenção de muitos pesquisadores, notadamente os linguistas, a 

transposição de um fato para a linguagem jurídica é algo eminentemente 

atravessado por muitos determinantes sociais e culturais. Há trabalhos 

interessantes sobre o tema, inclusive sobre a situação da colheita do 

depoimento e da audiência (Cf. Bueno, 2007). Há também trabalhos sobre a 

montagem da cena no Tribunal do Júri, na qual serão julgados os 
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indivíduos (Schritzmeyer, 2001). Realizamos também pequena pesquisa 

sobre os ‘personagens’ construídos nas demandas jurídicas em Direito de 

Família (Miranda Jr., 2005). Cyro Silva (2003), com a experiência de quem 

ocupou lugares distintos nos discursos jurídico e analítico, dá seu 

testemunho da diferença entre o discurso jurídico e a ‘outra cena’, a cena 

do inconsciente, na coletânea de textos intitulada ‘Entre autos e mundos’, 

justamente uma referência ao adágio do Direito de que o que não está nos 

autos não existe no mundo.  

Sobre este primeiro aspecto, é preciso reconhecer que não podemos 

utilizar rigorosamente o termo ‘ficção’ para esta transposição, afinal se os 

parâmetros da construção dos documentos jurídicos têm um caráter 

perlocutório, também não se reduzem a ele. Contudo, posso afirmar pela 

experiência de trabalho na Central de Serviço Social e Psicologia do Fórum 

Lafayette que nos processos em Direito de Família muitas vezes os 

argumentos utilizados se aproximam de verdadeiras ficções (no sentido 

mais comum de criações, invenções como as de um romance adaptado para 

o discurso jurídico).  

Então entramos no segundo ponto, a verdade possível nos autos, em 

meio às palavras e aos documentos, e nos deparamos com outras questões 

que se situam além do que temos como os fatos ‘concretos’. Tais fatos 

muitas vezes existem, mas o caráter de mal-entendido que a interpretação 

feita sobre eles comporta salta aos ouvidos desde o princípio. Como 

entender um casal que não se separa há vinte anos em função de temas 

variados que continuam a ser produzidos cada vez que se aproxima o fim 

do processo? Como entender o guardião que impede as visitas de seu filho 

ao genitor não guardião quando este apresenta um novo parceiro a ele? Se 

há casos nos quais estas atitudes possuem fundamentação adequada, por 
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exemplo, a existência de risco para a criança envolvida, a maioria dos casos 

nos quais trabalhamos a questão está em outro lugar.  

Quando abordamos um caso de conflito familiar na Central de 

Serviço Social e Psicologia do Fórum Lafayette para atender uma 

determinação judicial, surgem, para além da colocação dos ‘fatos’ como 

argumentos para o convencimento do julgador, as versões de cada um 

sobre o relacionamento amoroso conjugal e filial.  

Estas versões se relacionam com a constituição de cada sujeito e 

indicam a forma como cada um se posiciona em relação às questões do sexo 

e do desejo, do amor e da demanda. Para a psicanálise, o sujeito se 

constitui numa relação específica com o outro humano que o insere numa 

rede simbólica por meio da interpretação de seu grito como demanda. 

Desde o início da vida precisamos de um outro que nos alimente e proteja. 

Quando o bebê chora, o outro que cuida dele interpreta este choro como 

pedido de alguma coisa que falta a este bebê e procura entregar o que lhe 

parece pedido. Tal interpretação do adulto que cuida do bebê está baseada 

nos significados que o próprio adulto constituiu sobre as ‘necessidades’ e os 

desejos do bebê e sobre o significado que o próprio bebê possui para ele. 

Na medida em que o bebê é marcado pelos significantes que tentam dar 

conta desta interpretação, ele mesmo se constituirá como sujeito que 

buscará compreender e articular o sentido de seu lugar no mundo e seus 

objetos de desejo. Na trama edípica estes sentidos e os objetos ganharão 

certa consistência para permitir a este sujeito se orientar em seu 

posicionamento sexual e pela fantasia buscar a satisfação.  

É esta relação prototípica que guiará a relação do sujeito com seus 

objetos de desejo, sejam eles humanos ou não. Deste ponto de vista, não 

existe correspondência entre o desejo e o objeto, pois não existe um objeto 
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que satisfaça o desejo. Porém, se o objeto é humano, entra no circuito o 

amor e então o desejo se dirige a um objeto enigmático: o desejo do outro. 

Está aí o paradoxo que fundamenta o sujeito: desejo do desejo do outro.  

O amor indica a falta fundamental de um objeto para dar conta do 

que seja a satisfação, da demanda que quer encontrar a outra demanda: 

‘quero que você me ame’. Afinal, nada garante que o amor esteja ali, 

exceto a presença e a palavra de cada um. Neste sentido, o amor é uma 

ficção, uma criação que usamos para dar conta de nossa falta-a-ser, de 

nosso ser em falta. O amor pode criar a ilusão de que somos um ‘mais’, de 

que somos aquilo que responde ao desejo do Outro. Contudo, a palavra e o 

paradoxo do desejo continuarão a mostrar que isto é um mal-entendido, o 

que não significa que não precisemos deste mal-entendido, que o fim de 

todo amor seja só desilusão. A capacidade de renovar, de criar a partir de 

um vazio é o que nos leva a continuar amando - nem sempre a mesma 

pessoa. Entretanto, tal criação nem sempre é fácil. O fim de um 

relacionamento amoroso atualiza as perdas que nos constituíram e coloca 

em questão nossa fantasia. Por isto, o sofrimento experimentado neste fim, 

mesmo que desejado, pode ser intenso. 

Como o amor é uma crença baseada no desejo de cada um, ele está 

atravessado pelo mal-entendido, fonte de muitos sofrimentos. Isto é fácil 

perceber nas versões sobre o amor que cada parceiro narra. Para um era 

‘uma transa’, para o outro um namoro; para um era um projeto, para o 

outro um momento; um queria fidelidade, o outro queria ser traído... Se 

existem fatos comuns e cuja interpretação não é tão distinta entre as 

versões singulares que se apresentam, o ponto crucial muitas vezes está na 

diferença entre o que foi e o que é o amor para cada um – ponto 
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relacionado diretamente à fantasia que nos orienta em relação ao desejo e 

ao outro.  

Desta forma, a verdade que conta é a verdade de cada um sobre seu 

desejo, uma verdade da qual todos tentamos escapulir para não nos 

havermos com nossa impossibilidade de satisfação, com os paradoxos da 

articulação entre desejo e demanda, com aquilo que em psicanálise se 

chama nossa castração. Tal verdade pertence ao registro inconsciente e é 

isto que nos convoca a tentar interferir no sofrimento que nos chega nos 

litígios familiares quando procuramos tocar nestes pontos que foram as 

respostas que cada um tentou dar às suas questões com o desejo do Outro. 

Este é o trabalho a que nos propomos na Central de Serviço Social e 

Psicologia do Fórum Lafayette.  

É preciso dizer que nem todos os casos que nos chegam indicam a 

necessidade de tentar intervenções sobre o conflito familiar. Porém, são 

muitos os que mostram a importância desta tentativa.  

 

O relatório  

 

Como todo trabalho cuja previsão legal se enquadra na ‘perícia’, 

enquadramento que muitos autores questionam e que procuramos 

investigar na nossa pesquisa de doutorado em andamento, temos de 

produzir um relatório para anexar aos autos do processo.  

Queremos aqui colocar em questão a função deste relatório - ou 

laudo, como também é chamado. Particularmente, prefiro a nomeação 

‘relatório’, pois chamamos de ‘Estudo Psicológico’ ao trabalho realizado e 

não de perícia. Daí que o título do que escrevemos ao final seja ‘Relatório 

do Estudo Psicológico’. A denominação ‘estudo’, utilizada inclusive nas 
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determinações judiciais, indica uma distinção em relação ao enquadre 

pericial. Para nós, indica a abertura para um trabalho que possa tocar nas 

questões antes citadas e tentar modificar o sofrimento do litígio.  

Entretanto, independente desta diferença de concepção sobre o 

trabalho e sua distância em relação ao enquadre pericial clássico, temos de 

produzir este relatório e então fica colocada a questão: qual o modelo e 

qual a função deste escrito?  

Para muitos autores, devemos nos restringir aos parâmetros dos 

laudos periciais, indicando as características e tendências de cada indivíduo 

ou mesmo do grupo familiar e, com isso, auxiliar o juiz a decidir a causa. 

Não podemos deixar de considerar que este relatório deve auxiliar a 

decisão do magistrado, porém nosso foco de trabalho é outro e por isto 

não compartilhamos dessa posição. Não somente porque corremos o risco 

de normatizar as relações quando nos damos a tarefa de indicar o que é um 

‘bom relacionamento’ familiar ou quem exerce melhor os papéis parentais, 

mas porque entendemos que o trabalho primordial não aparece neste 

relato.  Vamos explicitar isto um pouco mais. 

Na narrativa do laudo pericial tradicional, os tópicos indicam os 

procedimentos utilizados, as pessoas examinadas, a avaliação realizada e a 

conclusão técnica. É um tipo de texto que procura se aproximar do discurso 

científico, ao separar o sujeito da ciência do objeto pesquisado ou avaliado. 

O discurso da psicopatologia psiquiátrica e o discurso das tendências 

centrais do campo da avaliação psicológica, campo no qual os testes 

psicológicos encontram assento, constituem discursos nos quais esta 

‘objetividade’ parece ser alcançada ao preço de universalizar (generalizar) 

parâmetros e escamotear a singularidade dos sujeitos. Frente a uma disputa 

de guarda, por exemplo, opta-se pelo exame das características individuais 
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e da qualidade dos relacionamentos por meio de instrumentos 

estandardizados para se chegar a uma conclusão psicológica sobre o melhor 

ambiente ou o melhor guardião para a criança.  

Não desconsideramos a perspectiva psicopatológica ou mesmo a da 

avaliação psicológica (Cf. Miranda Jr, 2003), contudo entendemos que para 

tentar fazer operar o discurso analítico, o relatório pode ter outra função e, 

portanto, outro estilo de redação.  

Se optamos por escutar o sofrimento que nos chega nos conflitos 

familiares, optamos então por abordar a palavra de cada um como 

demanda que se articula na busca de um objeto perdido. Daí que não seja 

possível nos orientarmos estritamente pelos parâmetros dos discursos 

tecnocientíficos. Ora, se o que encontramos é a ficção do amor transposta 

para um discurso que a padroniza para julgar, estamos um pouco perdidos 

em relação à objetividade pretendida pela ciência. Novamente, é preciso 

dizer e reconhecer: existem fatos e eles se articulam com a questão 

processual. Porém, o tratamento destes fatos passa pelo discurso e pela 

fala, o que confere a eles um estatuto subjetivo importante.  

Assim, o relatório pode ser, por um lado, uma descrição da situação 

encontrada em seus aspectos históricos mais genéricos. Esta dimensão está 

quase sempre presente nestes escritos. Por outro lado, no relatório também 

pode estar presente um registro sobre o posicionamento subjetivo de cada 

familiar até o momento da conclusão do trabalho. Por posicionamento 

subjetivo queremos dizer o posicionamento que cada um assume em 

relação às questões explicitadas nos argumentos apresentados pelos 

advogados nos autos processuais e o posicionamento em relação às 

questões particulares - as questões de cada um com os temas do sexo, do 

amor, do desejo e da morte. Este posicionamento subjetivo está presente 
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na fala de cada um e não será registrado da forma como o interpretamos 

na psicanálise, isto não teria sentido. Ele pode aparecer articulado a outras 

questões, geralmente mais objetivas.  

Por exemplo: não podemos afirmar nos relatórios que uma das partes 

processuais não consegue se desvincular da outra ou que ainda a ama ou 

que quer destruí-la. Estas interpretações podem nos guiar nas tentativas de 

intervenção no conflito, mas quase nunca servem aos interesses judiciais. 

Além do mais, podem ser contestadas facilmente ou utilizadas pelos 

advogados de uma forma muito distinta da que fundamentou a conclusão 

clínica.  

Pode até ser que um caso ou outro necessite deste registro no 

relatório, porém na maioria das vezes a interpretação clínica e a condução 

do caso não aparecem no relatório. Fazem parte e um trabalho 

judicialmente silencioso e geralmente desconhecido dos operadores do 

Direito: o trabalho de intervir nos sintomas particulares que atuam na 

montagem do conflito articulado judicialmente.  

  Seguindo este caminho, não podemos afirmar um padrão para a 

escrita destes relatórios. É claro que existem regras, mas são as regras 

próprias da linguagem e não mais. É preciso um texto claro, compreensível 

e que contenha informações relevantes para os operadores do Direito. Um 

texto com seqüência lógica, estruturado pelo raciocínio investigativo 

científico. Apesar disto, como se trata de narrativa, de fragmentos de uma 

história e de um manejo típicos do campo da clínica psicanalítica, tal escrito 

comporta também um caráter ensaístico.  

Isto significa que, seguindo a trilha aberta por Freud, não abrimos 

mão do rigor, mas assumimos que escrevemos a partir da singularidade, do 

inesperado que surge nos atendimentos. A diferença com o campo da 
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clínica psicanalítica stricto sensu é que não estamos realizando uma 

apresentação de casos, mas um comunicado que se tornará parte de um 

processo judicial e que comporá também a história daquele litígio. Isto nos 

coloca outras questões, pois o que se torna escrito pode se tornar perene.  

 Então surgem questões como: temos de escrever sobre os sintomas 

psíquicos dos envolvidos? Temos de indicar hipóteses diagnósticas? Temos 

de inserir dados das entrevistas com as crianças e adolescentes? As 

perguntas são muitas e a série poderia continuar.  

 Não há uma resposta adequada. O sujeito que a psicanálise convoca 

possui um caráter repetitivo, mas é na surpresa que ele se movimenta. E se 

há surpresa, é preciso um manejo também singular. Este caráter singular é 

que determina os procedimentos a serem utilizados e por conseqüência o 

conteúdo da escrita final.  

 Contudo, como já afirmamos, o principal trabalho não aparecerá no 

relatório. Se as intervenções surtiram efeito, é somente este efeito que 

constará no relatório para indicar ao magistrado e ao representante do 

Ministério Público que a situação familiar se encontra alterada.  

 Há ainda os casos nos quais o próprio relatório faz parte da tentativa 

de intervenção no caso. Em alguns porque ele conclui um processo de 

modificação subjetiva que se construiu durante as entrevistas; em outros 

porque ele é, em termos de um cálculo clínico, a última possibilidade de 

intervir na medida em que registra alguma coisa que pode ter efeitos de 

implicação nos sujeitos que compõem o conflito. Esta última assertiva ainda 

merece debate sustentado em casos para verificarmos melhor esta possível 

função do relatório. 

 Pelo que foi exposto, podemos entender que o relatório também 

compõe a trama do litígio depois das tentativas de intervenção e que, por 
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isto, também faz parte da ficção que enlaça os sujeitos. Se alguma nova 

posição subjetiva produz-se durante a realização dos Estudos, se os sujeitos 

concluem pelas perdas inevitáveis e se abrem para novas possibilidades ou 

se mantêm a mesma posição na qual se defendem dos outros e de si 

mesmos, tudo isto é parte de uma narrativa cujo fundamento muitas vezes 

é o solo movediço do desejo e do amor no qual o caráter fictício de toda 

verdade é relevante. A verdade só é dita pela metade, afirmou Lacan 

(1992).  

 Não tive como objetivo esgotar o problema da escrita e da ficção na 

articulação do Direito com a Psicanálise, mas de levantar alguns pontos de 

articulação que merecem debate nesta interface frutífera.  
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Palavras-chave: Kafka, lei tirânica, leis da linguagem.                              

  

Introdução  

 

Por definição ninguém pode ser tido por ignorante da lei, mas ela 

é sempre incompreendida, pois ninguém a apreende em seu todo. 

O homem se acha sempre na postura de nunca entender 

completamente a lei porque nenhum homem pode dominar em 

seu conjunto a lei do discurso (Lacan, 1954-1955/1985:164-166).  

 

Vou me servir desse comentário de Jacques Lacan para introduzir as 

questões que a proposta, ousada e original, deste Colóquio nos convida a 

considerar: colocar lado a lado Psicanálise, Direito e Literatura, ou melhor, 

colocar lado a lado as leis jurídicas e as leis do discurso.  

Que a lei nunca possa ser assumida completamente, tal como nos 

propõe Lacan, parece ter como conseqüência a produção de resíduos, de 

pontos que restam fora-da-lei e nos quais ela não se mostra legível, eficaz, 

ou mesmo memorável. 

Para tratar disso, interessa considerar o percurso singular 

estabelecido pelo sujeito da poética kafkiana com a lei. Presente de início 

através de imperativos tirânicos, o tratamento literário da Lei produzirá 

mutações que franquearão novas possibilidades ao sujeito.   
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1- “Coloque em cima do criado-mudo” 

Encontramos em Franz Kafka (1883-1924) alguém cuja obra literária 

não muito extensa, já que ele morreu bastante jovem , trata 

preferencialmente da temática da Lei. A confiarmos na interpretação de 

Walter Benjamim, temos nesse escritor tcheco, ele próprio um jurista, 

alguém que “não cedeu à sedução do mito (Benjamin, 1994:143)”, o que 

implica em dizer, também, alguém que foi além da tradição. Se o ‘tradire’ 

latino se reencontra nos termos ‘tradição’, ‘traição’ e ‘tradução’, “a 

tradução kafkiana, traição voluntária, (...),não é piedosa nem memorial 

(Florentino, s.d: s.p.)”.  

Sem assumir a forma das narrações míticas universais, “grandes 

narrativas legitimantes (Lyotard, 1979/1993:15-17)”, a literatura kafkiana 

trata de modo constante e progressivo o tema da Lei e, em especial, da Lei 

paterna. Isso se evidencia inclusive pelo fato dele ter se disposto, em 1916, 

a publicar um volume intitulado Punições, no qual incluiria três dos seus 

trabalhos anteriores: O veredicto (1912), A metamorfose (1915) e Na 

Colônia Penal (1914).  

Em O Veredicto nos surpreendemos com o despertar, aparentemente 

imotivado e caprichoso, da ira paterna, ira que dará lugar ao enunciado de 

uma sentença de morte (“eu o condeno à morte por afogamento”) que o 

filho se apressará em cumprir.  Em A Metamorfose um dia o filho acorda 

transformado em inseto e enfrenta o poder destrutivo do pai. Esse texto 

“marca a transição do que ainda é pessoal para o que vai deixar de sê-lo, 

fenômeno que um crítico descreveu como uma burocratização da figura 

paterna (Carone, 1988/1999:75-77)”.  No terceiro texto do volume Punições, 

Na Colônia Penal, temos um observador que assiste a uma cerimônia de 
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tortura e execução, cerimônia levada a efeito por uma máquina, operada 

por um oficial, que escreve nas costas de cada condenado a sentença que 

lhe cabe; o sujeito recebe assim, na carne, o peso da Lei.  

Era como se para o escritor tcheco, comenta Modesto Carone, “(...)as 

relações com os objetos, acontecimentos e pessoas só fossem visíveis nos 

hieróglifos da dor e do medo (ibid., 77)”. Observa-se, portanto, nesse 

momento da poética kafkiana, a presença de um núcleo de tensão, núcleo 

fantasmático, diríamos, de tal modo que, para ler Kafka a partir da 

psicanálise, somos levados a incluir na série dos mitos freudianos do pai 

Édipo, Totem e Tabu e Móises , uma outra versão: a daquele pai do 

enunciado fantasmático, uma criança é espancada.  

No entanto, na reta de chegada da trilogia supracitada, encontramos 

O Processo (1914), livro no qual “a função de culpar, condenar e proceder à 

execução do herói se transfere das mãos do patriarca para uma instância 

anônima o Tribunal (ibid., 75).” Lido, classicamente, como uma 

demonstração do absurdo da existência humana, já que temos aí a 

acusação, julgamento e condenação de um sujeito cuja culpa, ou melhor, 

cuja transgressão não é explicitada em momento algum, nem mesmo para 

o próprio sujeito, O Processo é retomado, contemporaneamente, como 

uma escrita da desmemória. O esquecimento surgiria, pois, como a culpa 

essencial em Kafka, culpa a ser expiada. Maurice Blanchot, por exemplo, 

compara a obra de Kafka a um corpus infinito de comentários (hagadá) de 

uma Lei, norma ou doutrina apagada (halakhá), esquecida (Blanchot apud 

Gagnebin, 1999: 69).  

Para Gagnebin: 
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o esquecimento seria assim mais do que um simples tema em 

Kafka. Se o esquecimento da tradição, em particular da Lei, é bem 

a culpa desconhecida que deve ser expiada indefinidamente, esta 

espécie de vazio turvo e inquieto no qual se movem as 

personagens de Kafka é o indício de uma outra Lei: a da 

literatura(...).[Nesse sentido narrar] (...) significa se pôr à prova 

desse esquecimento primeiro que precede, funda e arruína toda 

memória (ibid.: 70-71). 

 

Kafka seria assim um narrador que teria “comunicado aos outros sua 

desorientação” (Ratlosigkeit), isto é, teria não apenas comunicado a 

experiência do fim de uma tradição como, também, o fato de que não há 

que, rapidamente, reencontrar ancoragem na tranqüilidade de um outro 

porto (ibid.:67).  

Se é da justiça que parte em Kafka a crítica ao mito, não é o Direito 

que, em nome da justiça, é mobilizado contra ele.  O escritor teria achado a 

Lei na sua viagem de escritor quando conseguiu ajustar sua velocidade 

desenfreada a um passo épico, que ele procurou durante toda a sua vida 

(Benjamin,1994:163-164).  O segredo dessa Lei estaria, então, em um dos 

seus textos mais cruciais: 

 

Sancho Pança, que alias nunca se vangloriou disso, conseguiu no 

decorrer dos anos afastar de si o seu demônio, que ele mais tarde 

chamou de Dom Quixote, fornecendo-lhe para ler de noite e de 

madrugada, inúmeros romances de cavalaria e de aventura. Em 
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conseqüência, esse demônio foi levado a praticar as proezas as 

mais delirantes, mas que não faziam mal a ninguém, por falta de 

seu objeto predeterminado, que deveria ter sido o próprio Sancho 

Pança. Sancho Pança, um homem livre, seguia Dom Quixote em 

suas cruzadas com paciência, talvez por um certo sentimento de 

responsabilidade, daí derivando até o fim de sua vida um grande 

e útil entretenimento. (Kafka apud Benjamin, 1994: 164) 

 

Sancho Pança mandou na frente o seu cavaleiro. Um outro 

personagem kafkiano, Bucéfalo2, sobreviveu ao seu. “Homem ou cavalo, 

pouco importa, desde que o dorso seja aliviado do seu fardo”, finaliza 

Benjamim (1994:164).  

 

2- Limite do tratamento do pai pelo mito  

Que a arte possa ser aplicada à Psicanálise (Regnault,1997:16) não vai 

sem um outro comentário extraído, dessa vez, de uma conferência feita 

por Jacques-Alain Miller a um público de pessoas vindas do campo das 

Letras. Diz ele: “Pelo mito oral, em Freud, pelo escrito literário, em Lacan, 

há aproximação, delimitação de pontos limite do discurso analítico, (...). 

(Miller, 1988:120-121).” Posto isso, pode-se dizer que a poética kafkiana nos 

aproxima dos pontos limite do discurso freudiano sobre os mitos da morte 

do pai. Com o Lacan dos anos setenta torna-se possível perceber que, para 

ultrapassar o impasse freudiano concernente a esses mitos, é necessário 

reduzir a função paterna a semblante, ou seja, a uma ficção. A meu ver, é 

exatamente esse movimento de redução do pai a semblante que a poética 
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kafkiana realiza. Para demonstrá-lo nos interessa desdobrar um pouco mais 

as formulações sobre o tema. 

Ao considerar o mito do pai primevo, inventado por Freud, como 

sendo, talvez, “(...) o único mito de que a época moderna tenha sido 

capaz”, Lacan (1959-1960/1988) assinala o fato de que na lógica freudiana o 

“nó estreito do desejo com a Lei (ibid.:217)” sustenta-se na tese do 

assassinato do Grande Homem. Em sendo assim, ali aonde o culto a um 

Grande Homem sobrevive, como nas religiões orientais aonde temos, por 

exemplo, Buda, Lao-Tsê, as coisas teriam permanecido “no meio do 

caminho, mais ou menos abortadas (ibid.:215)”.  

Desse modo, Freud teria encontrado “nos mitos da morte do pai a 

regulação do desejo (Lacan, 1964/1988: 31-32)”; sabemos, no entanto, que 

esse desejo pode se desregular. Nesse sentido o fora-da-Lei seria uma 

referência a essa desregulação que ocorre quando o pai transmite não 

apenas a estrutura do desejo com a da Lei, mas deixa também, como 

herança, o seu pecado, isto é, o seu modo de gozo (ibid.:38).   

As coisas para Z., um jovem dentista, se desregulam no momento em 

que, casado e tendo jurado fidelidade à sua esposa, não consegue dizer 

‘não’ aos apelos de uma colega de trabalho que insiste em se insinuar. 

Alguns encontros furtivos, ali mesmo no ambiente de trabalho, uma vez 

descobertos e tornados públicos, levá-lo-ão ao encontro da dimensão 

paradoxal da Lei.  A partir daí ele passa a ser segregado e se vê à mercê de 

“sentenças” proferidas tanto pelo “grande júri” (membros da família), 

como por, digamos, algumas instâncias menores, no estilo “comissões de 

defesa da fidelidade conjugal”, presentificadas por alguns colegas de 

trabalho. ‘Seja fiel!’, diria o texto da Lei, que tomou o caráter de um 
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imperativo superegóico, e, por mais que o sujeito tente, não consegue se 

regular totalmente por aí. Algo se desregula e ele se descobre, através 

desse deslize que o coloca ‘fora da Lei’ conjugal, recorrendo à tradição dos 

homens de sua família que é a de serem infiéis. Assim, ao imperativo 

presentificado pela exigência de fidelidade, o sujeito responde mostrando 

em que pontos da sua história tal universal se particulariza, i.é, se 

desregula. 

Percebe-se que Lacan ultrapassa a articulação freudiana sobre a 

origem da Lei, mostrando-lhe o limite. “(...) se o mito da origem da Lei se 

encarna no assassinato do pai, (...) o mito do assassinato do pai é 

justamente o mito de um tempo para o qual Deus está morto”, afirma ele. 

(Lacan,1959-1960/1988:217) Dizendo-se bem menos convencido da morte 

de Deus do que a maioria dos intelectuais, seus contemporâneos, Lacan 

afirma que esse mito “(...)talvez seja apenas o abrigo que se achou contra a 

ameaça da castração (Lacan, 1964/1988:32).” Nos anos 70 ele é ainda mais 

enfático quando diz: “(...) diante da frase do velho pai Karamazov, Se deus 

está morto, então tudo é permitido, a conclusão que se impõe no texto da 

nossa experiência é que Deus está morto tem como resposta nada mais é 

permitido (Lacan, 1969-1970/1992:112-113).”  

Se a morte do pai edifica a interdição do gozo como primária, há aí 

uma Lei que se consolida produzindo um resíduo. Por conseguinte, para o 

Lacan d’O avesso da Psicanálise, a questão do Édipo teria permanecido 

intacta; Édipo seria um sonho de Freud (ibid.:110) que, como todo sonho, 

precisaria ser interpretado. 

Sem desabonar a verdade da construção mítica, Lacan lê os mitos 

freudianos como produtos da neurose; recorrer a eles não é senão o modo 
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que o neurótico encontra para articular o impossível da relação 

complementar entre sujeito e objeto, ao qual o psicanalista se refere 

através do aforismo “não há relação sexual”. O mito de Édipo, ditado a 

Freud pela insatisfação da histérica, mostra que para sustentar seu desejo 

na insatisfação ela coloca a castração do lado do Outro, o que é um modo 

de evitá-la na medida em que comporta em si mesmo um gozo.  Sendo 

assim, o termo “assassinato do pai” (pai morto) que aparece no centro do 

que Freud elabora a partir da causa histérica não estaria aí senão como 

“substituto da castração recusada (Lacan. Lição de 08 e 16 de junho de 

1971).”  

 Se definirmos o obsessivo pelo seu modo específico de evitar a 

castração, percebemos, continua Lacan, que ele a evita “pondo do lado do 

pai o gozo original”. “Ele está na dúvida de existir ou não ao olhar desse 

pai não menos mítico que o de Totem e Tabu”. Esse pai primordial diz o 

que diz o supereu no declínio do Édipo: goza! Há aí um apelo à não 

castração fazendo surgir a dimensão paradoxal do imperativo, isto é, a 

impossibilidade de satisfazê-lo. Ao colocar o gozo do lado do pai, pai 

gozador, o obsessivo mantém o desejo na via do impossível e evita a 

castração fazendo-se de morto ou não existindo. Assim, se a histérica do 

Édipo revela a Freud o saber inconsciente, saber e verdade, o obsessivo de 

Totem e Tabu lhe mostra a conexão entre o saber e o gozo (ibid.) No 

entender de J.B. Rabanel, para Lacan é em Totem e Tabu que se revela o 

que está velado no mito de Édipo, ou seja, através dele um ponto de real 

do mito é levado como saber ao lugar da verdade, a saber: o assassinato do 

pai está aí a dizer do real excluído do simbólico, mas cuja posição de 

exclusão funda o simbólico.  
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Se o enunciado neurótico do “não há” tende a fazer prevalecer a 

impotência, a logicização possibilitará verificar o impossível. Essa 

logicização podemos localizá-la, por exemplo, em um comentário de Lacan 

segundo o qual “(...)a função do pai é de tal modo essencial ao discurso 

que pode-se dizer que o significante Mestre (S1) que está no lugar da 

produção no discurso do analista é o Nome-do-Pai (Lacan, 16 de junho de 

1971).”  

A interpretação lacaniana do sonho de Freud pode ser então 

formulada, como o faz Marie-Hélène Brousse, nos termos:  

 

o pai é castrado, ponto que rigorosamente o mito freudiano 

oculta. (...) Ora, se o pai é primordialmente castrado, esta 

castração não pode ter origem no Nome-do-Pai, pelo contrário, as 

origens do Nome-do-Pai são a castração.  Do lado de Lacan isso 

implica numa tese nova, na qual a castração pode ser dissociada 

do Nome-do-Pai. A partir desse ponto, Lacan avança na direção 

de uma lógica não-todo edipiana, ou seja, no sentido de uma 

psicanálise mais-além-do-pai, (...). (Brousse, 1994: 35)  

 

Em vista disso, Lacan pode dizer de uma castração que provém da 

linguagem, ou afirmar que o real, o pai real, nada mais é do que um efeito 

da linguagem (Lacan, 1969-1970/1992:120). 
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Concluindo 

O pai pode surgir como semblante uma vez destituído como Ideal, 

como Universal, ou mesmo como Outro gozador. Apreende-lo como tal, 

“(...) é de alguma forma, resgatar o ‘como’ do gozo do sujeito (Miller apud 

Santiago,1994:88)”. No entanto, para que o mais-gozar possa ser 

delimitado na sua consistência particular há uma passagem pelo 

consentimento do pai.  

Na sua Carta a meu Pai, publicada postumamente (1957), lemos um 

comentário de Kafka segundo o qual o seu pai, um próspero comerciante 

que nunca aceitou a vida de escritor do filho e que encarnava um Outro 

gozador, recebia os livros que ele, filho, publicava, sem nem mesmo 

interromper o seu jogo de baralho com os amigos; a ele, filho, dizia apenas 

“coloque em cima do criado-mudo!”.  Através dessa escritura, deixada na 

mesinha de cabeceira do pai, o dorso era aliviado de seu fardo.  

Se Sancho Pança alimentava Dom Quixote com romances de 

cavalaria e aventura, Kafka, colocando-se fora da Lei, fora da tirania da Lei 

paterna, encontra as leis da linguagem e as transforma em literatura. 

Conclui-se, pois, que ele deu seu jeito para, deixando para trás os mitos, 

tratar o pai pela via do semblante!  
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1 Este texto é uma versão modificada de um texto de minha autoria, “A arte aplicada à psicanálise”, publicado em Opção 
Lacaniana, Revista Internacional de Psicanálise. São Paulo, v. 32, p. 48-51, 2001. 
2 Bucéfala era o nome de uma cidade situada na planíce de Taxila e fundada em 326.  O nome da cidade foi dado por 
Alexandre, o Grande, em homenagem a Bucéfalo, o cavalo que o acompanhou durante vinte anos. 
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1- Introdução 

O tema do I Congresso Nacional de Psicanálise, Direito e Literatura: 

“as ficções da lei e as leis da ficção”, nos convida a pensar nas relações do 

homem com a linguagem. Surge a questão: Como reunir num Congresso, 

áreas de formações tão distintas? A noção de ficção pode favorecer o 

diálogo entre estas três áreas do conhecimento, pois todas elas operam 

com a linguagem e com o universo humano. O tema da ficção é central 

para a Psicanálise, e na Literatura, não temos dúvida de que ele existe. A 

Literatura se baseia na ficção. Mas, e para o Direito? Como podemos pensar 

na questão da ficção, se temos os códigos que estão escritos, como as 

tábuas da Lei, e se é neles que o direito se embasa?  A aplicação da lei se 

dará a partir do que está escrito e prescrito nestes códigos.  

Para pensarmos sobre a questão das ficções da lei, remetemo-nos à 

filosofia do Direito e pesquisamos sobre alguns autores que trataram da 

questão, como Hans Kelsen e Jeremy Bentham. Estes não passaram por 

desconhecidos por aqueles psicanalistas que trabalham na interface entre 

Direito e Psicanálise. Foram eles que trataram da questão da ficção da lei, 

Kelsen pela noção da norma fundamental e Bentham escreveu um livro 

chamado Teoria das ficções.  

Para a Psicanálise, a noção de ficção sempre esteve presente, desde o 

momento que Freud tratou da realidade psíquica, da fantasia fundamental, 

do mito, etc. Ela é velha conhecida dos analistas. Com Lacan, avançamos no 

sentido de compreender que a verdade tem estrutura de ficção e só pode 

ser dita por um semi-dizer. A realidade na qual o sujeito vive também tem 

uma estrutura de ficção, uma vez que se apóia em um substrato subjetivo e 

não vai ser a mesma para todo sujeito. Existe um enquadramento desta 
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pela fantasia, sendo a fantasia o que o sujeito tem de mais particular. De 

certa forma, essa afirmação de Lacan sobre a realidade, é um retorno a 

Freud, pois este já verificara, em seus “Estudos sobre a Histeria” (FREUD, 

1893/95), que havia uma fantasia que embasava o discurso da histérica e 

que nem tudo que elas lhe contavam era verdadeiro, no sentido factual. 

Este psicanalista começou a ouvir da boca de suas analisantes histéricas 

cenas de sedução pelo pai, que o levaram a se questionar se todos os pais 

seriam perversos e abusadores. Ao que ele conclui, a princípio: a histérica 

mente! Mais tarde, em uma publicação intitulada “Uma criança é 

espancada” (FREUD, 1919), ele pode formular a existência da fantasia 

fundamental como constitutiva do psiquismo, composta por algumas fases, 

que não variavam muito de caso para caso. O que variava era a posição do 

sujeito na fantasia, como objeto do gozo do Outro, que era particular a 

cada história de vida, aos significantes que marcaram aquela história. 

Assim, ele pode concluir que a histérica não é tão mentirosa assim, e que 

havia por parte daqueles sujeitos uma enunciação que revelava a própria 

fantasia. Esta constatação clínica também o levou a conhecer e postular 

sobre o fato psíquico. Essa experiência é muito comum na clínica e 

principalmente na prática de psicanalistas que trabalham nesta conexão 

Psicanálise/Direito. Constatamos em diversos casos de abuso sexual de 

crianças que, nem sempre o abuso se deu como um fato real, mas que toda 

a parafernália que se cria em torno dele cria sua realidade psíquica. Se o 

Outro afirma que a criança foi abusada e a leva para profissionais que vão 

pedir que ela fale sobre isso, para autoridades legais que vão investigar o 

fato, e isso ainda faz par com sua fantasia com relação ao abusador, o 

abuso passa a existir como fato psíquico. Ou seja, o fato psíquico dá a 

realidade daquele evento, a palavra dá consistência ao fato e cria 
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realidade. Estamos aqui na dimensão do ficcional. A fantasia é a ficção que 

emoldura a realidade do sujeito, é a janela pela qual ele avista a vida. 

Para podermos dialogar com o campo do Direito sobre a ficção da lei, 

primeiro faremos uma abordagem do que seja a Lei para a Psicanálise. 

 

2 - A Psicanálise e a Lei 

Segundo Freud, a noção de lei está diretamente ligada ao parricídio 

e ao incesto, proibições instauradoras da condição humana. Ele se utiliza do 

mito, “Totem e Tabu” (FREUD,1913), para descrever a interdição fundadora 

da cultura. O pai da horda primitiva era tirânico e gozava de todas as 

mulheres, sendo o acesso a elas proibido aos filhos. Estes resolvem 

assassiná-lo, mas continuam se sentindo interditados em relação ao acesso 

ao gozo. Erigem um totem, figura que simboliza o pai morto, que tem a 

função de representá-lo, bem como à sua lei. Dessa maneira, Freud pode 

explicar a proibição do parricídio e como este crime mítico tem efeitos 

subjetivos sobre o psiquismo. 

É também com o mito grego de Sófocles, “Édipo Rei”, que Freud 

(1905) nos fala da interdição do incesto e do parricídio. Édipo nasce 

príncipe, mas sabia-se pelo Oráculo que ele mataria seu pai e se casaria com 

a mãe. Horrorizado ante esta previsão dos deuses, Laio, seu pai, rei de 

Tebas, dá o filho para ser criado por outra família. Quando este cresce, 

numa viagem a Tebas, é barrado pela esfinge, que lhe propõe um enigma 

como chave de entrada na cidade. Édipo soluciona o enigma proposto pela 

esfinge que ameaçava o povo de Tebas e mata o próprio pai, Laio, num 

confronto, em seu caminho. Tem como recompensa, o casamento com sua 

mãe biológica, Jocasta. A tragédia se dá sem que Édipo saiba que Laio era 

seu pai e Jocasta sua mãe, e quando toma conhecimento de sua própria 
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história, ele se cega, num mecanismo de auto-punição e abandona sua 

cidade. Desse mito, Freud retira a noção do Complexo de Édipo, como 

sendo constitutivo da sexualidade humana. 

Para Lacan, o importante quanto ao mito de Édipo foi verificar que 

se este foi admitido junto à mãe, Jocasta, foi porque tinha triunfado em 

uma prova de verdade. Se ele, Édipo, acaba tão mal, foi porque quis 

absolutamente saber a verdade. Não é possível abordar seriamente a 

referência freudiana sem fazer intervir, além do assassinato e do gozo do 

pai, a dimensão da verdade (LACAN, 1970). 

Outro ponto tratado por Lacan, seguindo Freud, é que a morte do 

pai não nos libera da lei e que antes de abrir as vias para se questionar a lei, 

o pai morto a consolida. Com ele se vai a chave do acesso ao gozo. Não 

seria a partir de uma tentativa de explicar o que quer dizer dormir com a 

mãe que o assassinato do pai se introduz na doutrina freudiana. É a partir 

da morte do pai que se edifica a interdição do gozo como primária. 

Questionando se é a partir da morte do pai que Édipo tem acesso ao gozo, 

Lacan nos diz que: 

 

Ele o obtém em função de ter liberado o povo 

de uma pergunta que dizima os seus melhores, 

querendo responder ao que se apresenta como 

enigma, quer dizer, àquilo que se presume ser 

sustentado por esse ser ambíguo que é a esfinge, onde 

se encarna, falando propriamente, uma dupla 

disposição por ser ela feita, tal como o semi-dizer, de 

dois semi-corpos. Édipo ao responder-lhe – aí está a 

ambigüidade – acaba suprimindo o suspense que a 
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questão da verdade introduz no povo. (...) ao propor 

uma escolha, ele cai talvez na armadilha da verdade 

(LACAN, 1970, p. 113) .  

 

A verdade que Édipo desconhece é a da castração. É nisso que o mito 

serve à Psicanálise, ao colocar o pai real como um operador estrutural, que 

tem por função a transmissão da castração. Édipo é reduzido ao final da 

tragédia de Sófocles não a sofrer a castração, mas a ser a própria castração. 

Não é a venda que lhe cega que lhe cai dos olhos, são seus próprios olhos 

que lhe caem, lhe são extraídos. Ele é reduzido a ser aquilo que lhe resta 

quando desaparece dele, na forma dos seus olhos, um dos suportes 

preferenciais do objeto a (LACAN, 1970, p. 114).   

No enunciado de Totem e Tabu, o mito freudiano é a equivalência 

entre o pai morto e o gozo. Para a Psicanálise é daí que se retira a função 

do pai morto como um operador estrutural, ele funda a estrutura, 

operando com a lei, é o que transmite a castração ao filho. O pai morto é 

aquele que tem o gozo sob sua guarda, é de onde partiu a interdição do 

gozo. Como no romance de Dostoievsky, Os Irmãos Karamazov (1928), que 

Lacan (1950) comenta uma fala do pai Karamazov ao filho: “Se Deus está 

morto, agora tudo é permitido”. Sabemos, pela segunda tópica freudiana 

(FREUD, 1923), que o aparelho psíquico se divide em o eu, o 

isso(inconsciente) e o supereu, que: “Se Deus está morto, nada mais é 

permitido”. Esta é a lei primordial instaurada pelo mito do assassinato do 

pai: “Pai morto, lei posta”.  

Lacan mantém a noção de lei como uma operação simbólica. Nos 

anos 50, utilizando-se dos recursos da lingüística, ele afirma que as leis que 

interessam à psicanálise são as leis da linguagem. A partir das Estruturas 
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elementares do parentesco de Claude Levi-Strauss, Lacan reafirma o caráter 

primordial da Lei contido nas trocas sociais, tema já tratado por Freud, com 

relação ao Édipo. Utilizando-se da lingüística, faz um giro na posição do 

significante, elevando-o por sobre a barra do significado (ao contrário do 

proposto pelos lingüistas) e nos fala de sua combinatória na natureza 

humana, com os efeitos de metáfora (condensação) e metonímia 

(deslocamento) contidos no discurso. 

Outra dimensão da Lei no ensino de Lacan, quando ele formaliza 

Freud, diz respeito à operação simbólica na qual o significante do Nome-

do-Pai ordena o campo do gozo, inscrevendo-o na linguagem. Essa 

formulação sobre a entrada do simbólico se dá nos anos 50 e advém da 

leitura que Lacan faz do Édipo freudiano. Na relação mãe-criança, um 

terceiro intervém, desfazendo o encantamento do duplo. O pai diz, como 

afirma Lacan em seu Seminário, Livro 5: As formações do Inconsciente 

(1957/58, p.209), “não reintegrarás teu produto”, fazendo valer a 

transmissão da lei do incesto.  

Enquanto para Freud, com o mito de Totem e Tabu, o crime 

primordial instaurava a lei universal, Lacan (1950), em “Introdução Teórica 

às Funções da Psicanálise em Criminologia”, nos demonstra que a lei 

sempre é transgredida, ou mesmo que a norma faz a infração.  Ele o faz ao 

retomar à máxima de São Paulo, “a lei faz o pecado”, também tratada por 

ele no Seminário, Livro 7: A Ética da Psicanálise (LACAN, 1959/60). Afirma 

que não há sociedade que não comporte uma lei positiva, seja ela escrita 

ou enunciada, de costume ou de direito, e ainda que, não existe aquela 

sociedade em que os crimes previstos por sua lei não aparecem em todos os 

graus de transgressão que os definam.  
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Outro paradoxo levantado por Lacan foi que a Lei Moral de Kant, 

“faz de tal modo que a máxima de sua ação possa ser tomada como uma 

máxima universal”, fundamentado na lei do bem, não pode ser lida sem 

Sade em sua Filosofia da Alcova, cuja máxima, para Lacan, diz do gozo 

supremo, sem limites. O que ele nos revela é que a Lei Moral comporta uma 

bipolaridade que denuncia a fenda do sujeito, operada pela dimensão do 

significante. Lacan, leitor de Freud, não poderia concordar com Kant em 

sua máxima orientada pelo bem supremo, pois já conhecia “O Além do 

Princípio do Prazer” (FREUD, 1920), sabendo da divisão pulsional entre Eros 

e Tânatos, vida e morte. Essa leitura de “Kant com Sade” abre portas para a 

teoria do supereu em Lacan e nos ajuda a compreender a dimensão de sua 

lei como uma lei insensata.  

 

3 - As ficções da lei 

 No campo do Direito, encontramos alguns teóricos como Hans Kelsen 

e Jeremy Bentham, apreciados pelos psicanalistas que militam na interface 

entre o Direito e a Psicanálise. O primeiro, Kelsen, grande influenciador de 

idéias e preceitos na teoria positivista do Direito, discutiu amplamente as 

leis, as normas e as ficções. Bentham, por sua vez, filósofo e jurista, 

escreveu diversos livros sobre a teoria do Direito, projetou prisões, bem 

como elaborou uma Teoria das Ficções, citada por Lacan inúmeras vezes no 

decorrer de seus seminários.  

 

3.1- Hans Kelsen e a norma fundamental 

Teórico do positivismo jurídico, do chamado juspositivismo, Kelsen 

(1881-1973) foi o maior expoente dessa teoria do ordenamento jurídico. 

Esta corrente da Filosifa do Direito apoiava-se no conceito de norma 
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fundamental, norma esta antecedente a todas as outras normas e que está 

na base do ordenamento jurídico. Para os juspositivistas, não se trata da 

norma de cujo conteúdo todas as normas são deduzidas, mas daquela que 

cria a suprema fonte do direito, “isto é, a que autoriza ou legitima o 

supremo poder existente num dado ordenamento a produzir normas 

jurídicas” (BOBBIO, 1995, p. 201). Em seu livro O Positivismo Jurídico: Lições 

de Filosofia do Direito, Bobbio (1995) nos esclarece que não se trata de uma 

norma positivamente verificável, mas, sim, suposta pelo jurista para poder 

compreender o ordenamento. Refere-se a uma hipótese, um pressuposto 

ou postulado do qual se parte no estudo do direito.  

A norma fundamental é tida por Kelsen como um ato pensado e é 

válida por fundamentar a validade objetiva das normas jurídicas. Este 

jurista nos diz que a norma fundamental não pode ser o sentido subjetivo 

de um ato de vontade, sendo portanto o conteúdo de um ato de 

pensamento. Ele a caracteriza como uma “norma superior de ordem 

metajurídica”, ou seja, uma norma posta por “uma autoridade supra-

ordenada à autoridade jurídica” . Kelsen pressupõe com a norma 

fundamental a existência do Outro garantidor, o Outro do Outro. “A teoria 

da norma fundamental é somente o resultado de uma análise do processo 

que o conhecimento jurídico positivista desde sempre tem utilizado” 

(KELSEN, 1996, p. 228). O conceito de vontade difere na Psicanálise, em 

relação a essa noção no Direito, uma vez que as citadas áreas trabalham 

com noções diferenciadas de sujeito. O sujeito do Direito é o sujeito 

cartesiano, dotado de razão pura, como tratava Kant. O sujeito da 

Psicanálise é aquele dividido pelo significante que o representa para outro 

significante. É o sujeito do inconsciente, e portanto nem tão racional, como 

o sujeito do Direito. A noção de vontade em Psicanálise se difere a partir da 
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noção de sujeito, pois se consideramos a existência da pulsão de morte, a 

vontade passa a ser a vontade gozo e não a vontade guiada pela razão, 

como prescreve o Direito. 

Kelsen chega à concepção da norma fundamental com o objetivo de 

fechar o sistema do Direito, considerando o poder constituinte autorizado 

por uma norma fundamental, a qual estabelece que todo cidadão deve 

obediência às normas emanadas por este poder. Segundo Bobbio (1995), 

Kelsen foi muito criticado por acreditar que haveria uma norma capaz de 

fechar todo o sistema normativo e assegurar-lhe perfeita unidade.  

Célio Garcia, em seu livro Psicologia Jurídica: Operadores do 

Simbólico (2004), nos diz que Kelsen concluiu que o Direito deveria ser 

normativo. Considerava que devêssemos estudar as proposições do Direito 

sem apelo a eventuais significações psicológicas voltadas para 

comportamentos reais em conformidade com as leis da natureza. Com o 

juspositivismo, ainda de acordo com Garcia, abre-se o campo para uma 

teoria do sujeito jurídico esvaziada de conteúdo psicológico. Neste sentido, 

a discussão proposta por Lacan ao ler Kant com Sade ressurge aqui na lei 

esvaziada de sujeito.  

Até 1962, ainda com Garcia (2004, p. 10), Kelsen manteve o conceito 

de norma básica como fundamento do fundamento jurídico, ocasião na 

qual reconhece, aos oitenta anos de idade, que a norma básica ou 

fundamental não passava de uma ficção. Em vista disso, ele desconstrói e 

desmonta o conceito de norma básica, caracterizando-a como ficção 

definida a partir da concepção do filósofo neokantiano Vaihinger, autor da 

Filosofia do Como-se, citada por Kelsen. Para Vaihinger, uma proposição 

falsa pode ser eventualmente de utilidade, como etapa do pensamento 

(Idem, p. 10).  
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Garcia se pergunta, a partir do conceito de norma básica como 

ficção, se tudo que depender de tal conceito será então uma ficção? Em 

resposta a tal indagação, apoiando-se na função simbólica, nos esclarece 

que a ficção em Kelsen tem o valor de um mito fundador, um lugar vazio 

sem referente semântico. É dessa maneira que ele se aproxima da 

Psicanálise, quando se apropria do mito, com Freud, e, ainda considerando 

que as leis são feitas de palavras, nomes que denominam entidades fictícias, 

cuja existência é assegurada pela linguagem.  

Ao encontrar na lingüística de Saussure um meio para formalizar o 

Édipo freudiano, Lacan trata a noção de lei a partir da linguagem – leis da 

linguagem. A Psicanálise vai tratar das leis da linguagem, e, o conceito de 

inconsciente, a partir da contribuição da lingüística, toma a vertente 

simbólica através da conhecida expressão lacaniana, o inconsciente é 

estruturado como uma linguagem. Dentre as muitas aproximações da 

Psicanálise com a idéia da ficção a partir de Lacan, é quando ele trata em O 

Seminário, Livro 18: De um discurso que não seria do semblante, da questão 

do semblante, do recurso da linguagem ao fazer parecer, ao Como-se, 

citado pelos juristas. Ficção e mito são, para Lacan, modos de racionalizar o 

impossível. Lacan, em Televisão, diz das “ficções que racionalizam o 

impossível” (LACAN, 1978, p. 531). O impossível é um dos nomes do real em 

Lacan. 

 

3.2 – Jeremy Bentham e a Teoria das Ficções 

Jeremy Bentham (1748-1832) foi um importante filósofo do Direito, 

bacharel, que abandonou a carreira prática para se dedicar aos seus escritos 

sobre a reorganização sistemática do Direito inglês em seus vários ramos. 
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De acordo com Bobbio (1995), o Direito Inglês não era codificado e 

Bentham propõe sua organização em Códigos civil, penal e constitucional. 

O utilitarista, apoiador da Revolução Francesa, também enviou à 

Assembléia da França, um projeto de prisão moderna, que permitiria vigiar 

simultaneamente todos os presos, a partir de uma posição estratégica 

daquele que vigia. Para seu projeto, criou o nome de Panóptico1.   

Todo o esforço teórico de Bentham se dirige no sentido de recusar 

uma interpretação da Justiça associada com a idéia de excelência do 

humano. De uma forma geral, pode-se dizer que Bentham parte da 

concepção que os atos humanos são atos banais, triviais, sem um sentido 

próprio. Somente se tornam atos éticos a partir de um critério, um 

referencial que defina a sua bondade ou maldade. O postulado 

fundamental de seu utilitarismo é “a maior felicidade para o maior número 

de pessoas”. Para Bentham, o princípio fundamental e objetivo se localiza 

não na natureza do homem e, sim, no fato de que cada homem busca a 

própria utilidade (Bobbio, 1995). Para este jurista, a ética se torna norteada 

pelo conjunto de regras segundo as quais o homem pode conseguir a 

própria utilidade do melhor modo. 

Toda a obra de Bentham é guiada pela convicção de que é possível 

estabelecer uma ética objetiva. Sua ética é fundada num princípio 

objetivamente estabelecido e cientificamente verificado, do qual se pode 

deduzir todas as regras para o comportamento humano. Este utilitarista 

acreditava que os juízos estabelecidos em julgamentos passavam 

exclusivamente pela subjetividade do próprio julgador e que, devido a isso, 

não era possível a aplicação de um princípio objetivamente verificável. 

Portanto ele está em oposição a Kelsen, bem como a Kant e a Sade, que 

excluem o sujeito e desconsideram a questão da subjetividade. Por saber e 
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levar em conta a noção de sujeito, o sonho de Bentham era o de 

estabelecer leis racionais válidas para todos os homens, fundadas em 

princípios universais, o que o levará a formular a Teoria das Ficções (Bobbio, 

Idem). 

A ética utilitarista clássica em Bentham tem por critério apontar o 

resultado dos atos, em termos de maximização do prazer e minimização da 

dor. Assim, o justo não está no ato em si mesmo, mas no resultado que 

advém do ato. Nesse sentido, a ética utilitarista parte da banalidade dos 

atos e propõe que o seu caráter ético dependa da forma como eles de fato 

realizam um fim inescapável.  

Bentham, “ao tentar definir o que se deveria entender por busca da 

felicidade, usou o termo ficção, tratando-o com o rigor próprio dos 

utilitaristas” (GARCIA, 2004, p. 12). Para ele, a felicidade deveria ser 

compreendida em termos de ficção. A palavra ficção cria ambigüidades, 

pois não pode ser confundida com falácia, falsidade, quimera ou fábula e 

deve ser lida no sentido da criação.  

A ficção para Bentham toma um sentido lingüístico, refere-se aos 

aparelhos lingüísticos que articulam motivos e desejos, encontrados por trás 

dos interesses. Portanto, articula o utilitarismo e o suporte fornecido pela 

linguagem, fazendo, dessa maneira, a passagem pela linguagem tornar-se 

uma etapa indispensável (GARCIA, 2004, p.12). 

Bentham tentou criar uma ciência do direito embasada numa 

linguagem livre de erros ou falsas interpretações, o que nos faz avaliar que 

foi muito mais um lógico do que um lingüista. A necessidade de exatidão 

matemática na linguagem fez com que ele redigisse todo um capítulo em 

sua Teoria das Ficções sobre a possibilidade de fazer dos signos lingüísticos 

um sistema quase algébrico. Essa doutrina benthaniana sobre a pretensa 
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neutralidade das palavras e das proposições diz respeito essencialmente à 

Filosofia do Direito. El Shakankiri (1970) afirma que a teoria da linguagem 

de Bentham não exclui a utilização das ficções, desde que esta utilização se 

reduza ao estritamente necessário. Ele teria tentado inventar uma 

linguagem matemática capaz de analisar os símbolos de todos os 

conhecimentos humanos, fossem eles teóricos ou práticos. Acreditou que a 

extensão da matemática e sua aplicação em relação aos termos lingüísticos 

poderiam dar à linguagem as propriedades exigidas de clareza, exatidão e 

concisão (EL SHAKANKIRI, 1970, p. 166). Apesar de saber da equivocidade 

da língua e de considerar o sujeito, como a Psicanálise, este jurista buscou 

liberar a lei desses acontecimentos. E foi essa exigência de certeza 

matemática que o conduziu a proclamar um sistema lingüístico unívoco e 

de acordo com o princípio lógico da identidade. Nesse sistema, cada nome 

ou cada expressão deveria ter um só sentido, perfeitamente definido (Idem, 

p. 167).  

Deduzimos, pelas observações acima, que Bentham como lingüista 

que era considerado, aproximou-se da lógica ao tentar dar um tratamento 

à língua, buscando retirar dela as equivocidades, a dupla interpretação, 

visando uma apropriação para o campo do Direito para a escrita de leis 

claras e que não deixassem dúvidas a quem as aplicasse. Este jurista faz um 

percurso que vai do uso do significante (do simbólico), na Teoria das 

Ficções, à letra (ao real), na tentativa de escrever esse real, buscando atingir 

a certeza, a não vacilação na dimensão da linguagem. Ele acreditava que a 

ciência jurídica deveria se desembaraçar das ficções, por serem elas 

prejudiciais à sua neutralidade.  
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4 - Conclusão 

 Concluímos que as duas disciplinas, Psicanálise e Direito, conhecem 

sobre as ficções o suficiente para extrair subsídios para operar com elas. 

Além disso, trata-se de um recurso, o da linguagem, que ambas as áreas 

privilegiam e podem fazer um bom uso dele. Esta foi a grande contribuição 

de Bentham, com sua Teoria das Ficções, tanto para o Direito, quanto para 

a Psicanálise. As leis da ficção são as leis da linguagem. Este utilitarista nos 

ensinou que podemos fazer uso dela em seu estatuto de semblante.    

 Foi preciso o recurso à lingüística de Saussure e Jackobson para 

fornecer os esclarecimentos sobre a linguagem e a palavra. Sabemos que a 

palavra nunca tem um sentido único e que tem sempre um mais-além. Ela 

sustenta várias funções, envolve vários sentidos. “Atrás do que se diz em 

um discurso, há o que ele quer dizer, e atrás do que ele quer dizer, há 

ainda um outro querer dizer e nada será nunca esgotado” (LACAN, 1954, p. 

275). Esta foi a fenda que o discurso da Psicanálise instaurou. Na 

perspectiva freudiana, o homem é um sujeito capturado e torturado pela 

linguagem.  

 Os filósofos do Direito, já citados, Kelsen e Bentham, tocaram a 

questão do real ao tratarem da ficção. O homem é um ser afetado pela 

linguagem e na experiência clínica podemos constatar a arbitrariedade do 

significante e a não univocidade do símbolo. Conhecemos de perto os 

processos da linguagem em fazer substituição do sentido, através da 

metáfora e na metonímia, encontramos o deslizamento significante. Toda 

significação não faz mais que remeter a outra significação. O engano e o 

equívoco são estruturais na linguagem humana, e em certo sentido, a 

verificação de toda verdade está fundada nisso. A verdade surge na 

equivocação discursiva e, ainda, tem estrutura de ficção, é afetada pela 
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subjetividade daquele que fala. A linguagem só pode ser concebida como 

uma trama, uma rede que se estende sobre o conjunto das coisas, 

constituindo essas coisas, sobre a totalidade do real. Falar é tentar inscrever 

o real no plano do simbólico. O real é aquele que não cessa de não se 

escrever. 

 Santo Agostinho afirma que a palavra pode ser enganadora 

(AGOSTINHO apud LACAN, 1954, p. 299). E “é por ser enganadora que a 

palavra se afirma como verdadeira. Isso para aquele que escuta. Para 

aquele que diz, a tapeação mesma exige inicialmente o apoio da verdade 

que se trata de dissimular” (Idem).  

 Não há univocidade de discurso e toda emissão de palavra está 

sempre, até certo ponto, numa necessidade interna de erro. O sistema 

simbólico não é como uma vestimenta que se colocaria às coisas e não deixa 

de ter efeito sobre elas e sobre a vida humana (Idem, p. 301).  

 A tentativa de estabelecer um saber absoluto, de operar com 

códigos, de ter garantias de discurso e de escapar do real da linguagem foi, 

de certa maneira, a ambição de Bentham e de Kelsen, chegar à totalidade 

do discurso, livre do erro e da equivocação e dos efeitos de sujeito que ele 

produz. Mas as leis da linguagem nos mostram que isso não passa de um 

ideal. É através do discurso que o sujeito se constitui, sendo que o real da 

língua faz com que, por mais que se diga, reste sempre algo a dizer, que 

não cessa de não se dizer. 

 A verdade com a qual lidamos, tanto no Direito quanto na 

Psicanálise, não pode responder ao apelo jurídico do “jura dizer a verdade, 

nada mais que a verdade”. A Psicanálise nos ensina que a verdade do 

sujeito e da qual se trata é a verdade do gozo, sendo que este é 

inconfessável. Da ficção com “c”, extraímos a fixão com “x”, que fixa o 
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sujeito em seu gozo, conforme nos diz Lacan (1972) em “O Aturdito”. Este 

é o ponto de real da língua, que Kelsen tentou tratar através da norma 

fundamental e Bentham através da Teoria das Ficções.      

 Como lidamos com ciências humanas no Direito e na Psicanálise, faz-

se necessário que nos orientemos quanto à natureza da linguagem e da 

condição humana. Para exemplificarmos a discordância entre o discurso, 

que pode ser o da lei, e o sujeito, que pode ser um psicótico - e daí sua 

relação com a linguagem e com a lei serão bem particulares - citaremos um 

pequeno fragmento de um caso atendido pelo Programa PAI-PJ2 do 

Tribunal de Justiça de Minas Gerais, que atende psicóticos que cometeram 

crimes. Ao ser dito ao sujeito que não se pode matar, que isto está escrito 

na lei, ele responde, surpreso: “Nossa, saiu essa lei agora, doutora?” Não se 

trata, no caso, de ironia, mas da relação desse sujeito em particular, que 

realmente desconhece a lei, a Lei do pai.  
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Palavras-chave: subjetividade – poder – história dos sistemas de 

pensamento 

 

1 Introdução 

 Busca-se uma reconstrução das condições de possibilidade para a 

afirmação da identidade dos sujeitos de direito no Brasil contemporâneo. 

Para tanto, parte-se da metodologia da história dos sistemas de 

pensamento, proposta por Foucault, em que a indagação sobre o que 

somos em nosso próprio tempo e lugar é respondida por meio de uma 

análise transdisciplinar em que os poderes políticos, os saberes científicos e 

as subjetividades conformam os fatos de discurso determinantes para a 

produção e reprodução da normalização social. 

 A contribuição metodológica de Foucault se apresenta como um 

amplo eixo de reflexão sobre as ciências humanas, ou seja, sobre o que é o 

sujeito moderno e sobre como esse mesmo sujeito se tornou objeto de um 

saber que alcançou o status de verdade. Portanto, tal metodologia emerge 

como apta para uma problematização que envolva o Direito, a Psicanálise e 

a Literatura, três aspectos das ciências humanas que permanentemente 

constroem e reconstroem subjetividades por meio de um saber-poder.   

 O romance Vidas secas, de Graciliano Ramos, desponta neste 

trabalho como referencial para a reconstrução da identidade do sujeito de 

direito no Brasil. A estética do sertão, as metáforas do silêncio e da seca, o 

contexto paradoxal de estagnação e fugacidade, sintetizados pela escassez 

material e imaterial, tudo isso culmina em uma análise das relações de 

poder historicamente hegemônicas na sociedade brasileira, relações que 

confirmam a prevalência das estratégias de dominação frente às estratégias 
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entre liberdades, enquanto tecnologias de governo que conformam uma 

sociedade específica (FOUCAULT, 2004b). 

 Busca-se, assim, sustentar a hipótese de que o déficit de cultura 

política e de direitos nesta sociedade deve-se ao processo sistemático de 

normalização das subjetividades. Esse processo de fabricação do povo 

brasileiro se funda, segundo a metodologia da história dos sistemas de 

pensamento, em estratégias de dominação, ou seja, em tecnologias de 

governo de si e dos outros que impossibilitam o processo de livre afirmação 

das identidades individuais e coletivas.  

 O paradoxo das sociedades de normalização mostra que a norma 

como medida de controle e correção sintetiza a crueza da força. A 

sociedade de normalização simboliza uma ruptura entre o sujeito e a 

subjetividade: emerge um tipo de sujeito, submetido a uma série de 

tecnologias que, com seus distintos instrumentos de medidas, se apropriam 

da vida e determinam (objetivam) a subjetividade, forjando (normalizando) 

a identidade do indivíduo-sujeito.  

Objetiva-se, assim, consolidar a tese da relevância da metodologia da 

história dos sistemas de pensamento para o empoderamento social, 

buscando-se alcançar alternativas para a situação de naturalização da 

marginalização e da exclusão social no Brasil contemporâneo. 

Sustentando-se a posição institucional do discurso constitucional dos 

direitos humanos e fundamentais no Brasil atual, reconhece-se em tal 

discurso o escopo para relações de poder em que sujeitos e grupos se 

afirmem como cidadãos, ou seja, como sujeitos de direito, por meio de uma 

identidade em permanente formação, constitucionalmente fundada na 

cultura política e de direitos, para o governo de si e dos outros. 
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2 Foucault e sua contribuição para uma análise transdisciplinar 

sobre o que somos, o que podemos ser e o que devemos ser 

 A metodologia da história dos sistemas de pensamento possibilita a 

constatação da estrutura paradoxal dos fatos de discurso que, com seus 

jogos de verdade e seus efeitos de saber e de poder, objetiva (determina) 

subjetividades por uma dúplice perspectiva: estratégias entre liberdades e 

estratégias de dominação (FOUCAULT, 2004b). Sustenta-se que a tríplice e 

relacional tematização – envolvendo os aspectos do poder, do saber e da 

subjetividade –, que permeia a reflexão foucaultiana, se apresenta como 

uma metodologia apta a mostrar a relevância de uma postura ética no 

processo de livre afirmação das identidades individuais e coletivas em um 

Estado Democrático de Direito. 

Em termos conceituais, importa salientar que a constatação de que a 

paradoxalidade que atualmente permeia o discurso dos direitos subjetivos 

deve-se, em boa medida, ao posicionamento dos atores individuais que 

compõem uma sociedade específica. Para Foucault (2004b), o nível de 

complexidade atingido pelas sociedades contemporâneas demanda, 

quando se busca uma resposta para a indagação sobre o que somos em 

nosso próprio tempo e espaço, uma metodologia que agregue diferentes 

níveis de análise.  

Foucault propicia uma análise do discurso dos direitos e dos sujeitos 

de direitos sob a tríplice perspectiva dos poderes políticos, dos saberes 

científicos e das relações de si para consigo. Portanto, torna-se insuficiente 

dizer, tendo como referencial a metodologia da história dos sistemas de 

pensamento, que o Estado de Direito brasileiro é o resultado de uma longa 

construção teorético-racional, que a Constituição Brasileira de 1988 

recepcionou sob a forma de direitos fundamentais. 
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A proposta de uma análise das práticas discursivas que culminam em 

um sistema de direitos pretende mostrar que, segundo a metodologia da 

história dos sistemas de pensamento, atualmente só faz sentido pensar os 

direitos subjetivos em termos de efeitos produzidos nas pessoas e no que 

estas reproduzem em uma sociedade específica.  

Assim, justifica-se a necessidade de situar esta pesquisa em um campo 

de análise histórico-pragmático, em que os diferentes usos ou jogos de 

linguagem objetivam as subjetividades, sob a capa espessa dos direitos 

subjetivos. Tal espessura se percebe quando Foucault alerta para a 

ambigüidade característica das sociedades contemporâneas, marcadas por 

relações de poder que se desdobram em estratégias entre liberdades e em 

estratégias de dominação. Quer dizer que o discurso dos direitos subjetivos 

dinamiza condições de possibilidade normalizadoras e emancipatórias.  

Foucault (2004b) considera que a objetivação e a subjetivação não 

são independentes, uma vez que do seu desenvolvimento mútuo e da sua 

ligação recíproca emergem “jogos de verdade”, ou seja, as regras segundo 

as quais, a respeito de certas coisas, aquilo que um sujeito pode dizer 

decorre da questão do verdadeiro e do falso. Os jogos de verdade abrem 

um campo de experiência em que sujeito e objeto são ambos constituídos 

apenas em certas condições simultâneas, mas que não param de se 

modificar um em relação ao outro e de modificar o próprio campo de 

experiência. 

Para Foucault (2004b), não há sociedade sem relações de poder. Tais 

relações, contudo, não devem ser concebidas como alguma coisa má em si 

mesmas, mas como estratégias pelas quais os indivíduos tentam conduzir e 

determinar a conduta dos outros.  



I Congresso Nacional de Psicanálise, Direito e Literatura 

 101

Nesta perspectiva, Foucault (2004b) indica que, ao invés de tentar 

dissolver as relações de poder na utopia de uma comunicação 

perfeitamente transparente, deve-se atentar para os princípios jurídicos, as 

técnicas de gestão, a moral, o êthos e a prática de si, que permitirão, nesses 

jogos de poder, jogar com um mínimo possível de dominação. Este seria o 

ponto de articulação entre a preocupação ética e a luta política pelo 

respeito dos direitos subjetivos, a convergência entre a reflexão crítica 

contra as tecnologias normalizadoras e a investigação ética que permite 

instituir a liberdade individual.  

Sustenta-se, no rastro de Foucault, a necessidade de um 

posicionamento crítico dos atores sociais para que a prática discursiva dos 

direitos subjetivos, antes de objetivar (determinar) subjetividades, zele pela 

permanente busca da livre afirmação das subjetividades/identidades. Para 

tanto, demanda-se o que Foucault (2005) chamou de atitude de 

modernidade, ou seja, uma ação ética e crítica em que o eu e o outro 

buscam se afirmar como um povo livre e responsável. 

Foucault concebe a ética como prática refletida da liberdade, ou seja, 

como conseqüência do cuidado de si (2004a). Sustenta-se, a partir desta 

mirada, uma relação estrutural-pragmática entre a ética do cuidado de si e 

a cultura política e de direitos. A contribuição da metodologia da história 

dos sistemas de pensamento para a ressignificação das condições de 

possibilidade do discurso dos direitos é clara: a reconfiguração do discurso 

dos direitos pela história dos sistemas de pensamento pode acarretar uma 

significativa alteração na dinâmica de uma sociedade específica. Isso 

porque o governo de si e dos outros, a partir do cuidado de si, densifica a 

atitude de modernidade em uma atitude de transfiguração através de 

estratégias entre liberdades, em que o alto valor do presente se mostra 
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indissociável da obstinação de imaginar e transformar (FOUCAULT, 2005). 

Nesta perspectiva o homem moderno é aquele que busca inventar-se a si 

mesmo, ainda que para tanto seja necessário reinventar a dinâmica social e, 

conseqüentemente, contar uma outra história dos sujeitos de direito e de si 

mesmo. 

 

3 A literatura como filtro estético para a história dos sistemas de 

pensamento 

 Vidas secas foi publicado em 1938. Em termos de estrutura literária, a 

poesia e o romance brasileiros da década de 1930 se destacam pela 

tematização da difícil realidade política gerada pela ditadura Vargas, a 

partir de 1930 (CAMPEDELLI & SOUZA, 1999: 252 et seq.). 

A cena literária daquele momento foi tomada por uma perspectiva 

estética mais madura e socialmente comprometida, voltada para um 

mundo transformado e desconcertante, que precisava ser compreendido 

(CAMPEDELLI & SOUZA, 1999: 252 et seq.). Assim as poesias de Drummond 

e os romances de Graciliano Ramos, por exemplo, por sua preocupação 

social e, simultaneamente, por seu intimismo, caracterizam o realismo 

crítico na literatura brasileira.  

Ramos, em carta de 1937 endereçada a sua mulher, considera um dos 

capítulos que compõem a novela: “[...] É a quarta história feita aqui na 

pensão. Nenhuma delas tem movimento, há indivíduos parados. Tento 

saber o que eles têm por dentro” (FELINTO, 2006: 129).  

Segundo Felinto (2006), o ar de indivíduos parados advém do 

mutismo de origem social, de classe, que acomete o vaqueiro e sua família. 

Neste sentido a seca e a pobreza calam e embrutecem aquela família, como 

se ela não tivesse direito nem a um pedaço de terra nem a uma linguagem.  
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A repressão, o autoritarismo, o silêncio, a desigualdade e a escassez 

são constantes do diagnóstico que acusa a imposição de um imaginário que 

reproduz e normaliza a exclusão e a desigualdade social no Brasil. Um 

imaginário em que o povo não é homem nem bicho, mas “[...] vagabundo 

empurrado pela seca” (RAMOS, 2006: 19); e em que “[...] o governo é coisa 

distante e perfeita, que não pode errar” (RAMOS, 2006: 33).  

Vidas secas toca diretamente na questão da identidade constitucional 

e de seus problemas constitutivos. A identidade constitucional como algo 

complexo, fragmentado, parcial e incompleto, é produto de um processo 

dinâmico, um processo que considera o sujeito e a matéria constitucionais 

como uma ausência mais do que como uma presença, pois a identidade do 

sujeito constitucional se desenvolve em um hiato, onde o sujeito 

constitucional é o sujeito do discurso constitucional (ROSENFELD, 2003: 23 

et seq.).  

No romance os personagens intuem que somente o domínio de uma 

linguagem pode levá-los a compreender a natureza hostil e a enfrentar de 

modo menos desigual os problemas de seu ambiente.  

A idéia de justiça, enquanto perspectiva ética do discurso dos 

direitos, no sentido de uma técnica de existência que implique no governo 

de si e dos outros, é apenas intuída pelos personagens do romance. Mas 

estes encontram-se impossibilitados de nomear o que está errado, ou de 

reivindicar a concretização de seus direitos fundamentais.  

Faltava-lhes linguagem, o que equivale a ter subtraída a 

possibilidade de construção da identidade, que se desenvolve em um hiato 

que é também projeção. Isso porque a semântica da cidadania, ou seja, a 

condição de sujeito de direito, se mostra como atributo dos sujeitos em 

construção, que encontram suas principais ferramentas de afirmação na 
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linguagem, não no “povo” que sofre a naturalização da situação de 

“cabra”.  

Mas por que exatamente a auto-identidade constitucional não se 

aplica aos brutos que não têm o direito de ter direitos? A partir da análise 

das concepções de povo e de cidadania no contexto brasileiro da década de 

1930, pode-se comprovar que o imaginário da sociedade brasileira em 

relação a tais concepções insinua algo como um mecanismo de frustração à 

construção da auto-identidade constitucional.  

Percebe-se um processo estrutural de estigmatização que culmina na 

desmobilização de procedimentos de constituição de capital humano e 

social: uma perversa microfísica do poder disciplinar aliada ao poder 

regulamentador dos saberes clínicos, em que o discurso dos direitos 

subjetivos é reproduzido para a manutenção de privilégios por meio da 

multiplicação e da naturalização das tecnologias de dominação (dispositivos 

de subjetivação/assujeitamento), e não para a promoção de uma cultura 

política condizente com o paradigma do Estado Democrático de Direito. 

O diagnóstico do déficit de cultura política de direitos humanos na 

semântica de cidadania no Brasil é apresentado por Wanderley Guilherme 

dos Santos (2006), ao investigar os determinantes estruturais da sociedade 

brasileira. O autor pretende responder à questão paradoxal da coexistência 

pacífica de um país que se moderniza e enriquece materialmente, e dá 

tratamento relapso a enorme contingente de pobres e miseráveis.  

Adotando a concepção de História como narrativa pseudo-repetida 

(SANTOS, 2006), de onde emerge uma dramaturgia original de cada 

diferente olhar, Santos se posta no paradigma epistemológico da 

complexidade, condizente com a problematização da identidade do sujeito 

de direito brasileiro a partir da história dos sistemas de pensamento.  
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Santos questiona por que a instabilidade criadora e produtiva da 

democracia representativa não capturou e subverteu, no Brasil, as práticas 

de estagnação e de rotinas conservacionistas, que se mostram como 

poderosos obstáculos a transformações na estrutura das desigualdades 

(2006: 13 et seq.). 

A resposta, segundo o autor, está na assimetria do poder entre 

sociedades centrais e periféricas, uma vez que garante-se a difusão das 

opiniões características dos centros e sua adoção por “subcoletividades da 

periferia”, que passam a considerar patológico tudo que lhes é específico 

(SANTOS, 2006: 36). 

Buscando indicadores da infra-estrutura da política no Brasil, Santos 

constata que o crescimento populacional, a urbanização, a diferenciação 

setorial da economia e o aprofundamento da divisão social do trabalho são 

movimentos que determinam o ritmo de variáveis superestruturais (2006: 

39). Consequentemente, quanto maior a velocidade desses fluxos, mais 

instáveis e temporários serão os ajustamentos.  

Assim as estratégias de comportamento orientadas para o futuro 

incorporam uma taxa de risco elevada, devido ao caráter movediço da 

infra-estrutura social e aos sucessivos reajustamentos nas demais estratégias 

(SANTOS, 2006: 45).  

A ebulição da infra-estrutura transmite transitoriedade a tudo que 

nela se sustenta, como a ocupação, as relações comunitárias e a pauta de 

demandas e conexões políticas. Nesta perspectiva a resposta das instituições 

converte-se em acordos precários, “[...] em rotatividade de elites e de 

candidatos a elite a ritmo vertiginoso” (SANTOS, 2006: 46). 

Logo, em uma sociedade como a brasileira – cuja infra-estrutura se 

move em sensível velocidade, na qual o impacto das mudanças atinge 
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igualmente as instituições de superestrutura como partidos, parlamentos e 

Judiciário, e em que a taxa de aversão ao risco dos indivíduos é alta –, seus 

membros operantes não podem deixar de preferir o risco da instabilidade 

produtiva ao caráter letal da estabilidade de um diagnóstico de lesões 

sistemáticas aos direitos subjetivos.  

Em tal quadro, o exercício ético-político da cidadania implica em 

aceitar riscos, e omitir-se significa frustrar as possibilidades de afirmação 

identitária. 

Santos (2006) afirma que o Brasil de hoje, em termos políticos, em 

nada tem a ver com o Brasil de 1930, e a insatisfação da população revela 

não tanto uma insatisfação com a democracia, mas com o 

subdesenvolvimento das instituições democráticas.  

O autor indica que nos últimos 15 anos o Brasil ingressou em um 

processo de subdesenvolvimento institucional, posto que a diversidade e a 

complexidade, características de qualquer pretensa cultura política de 

direitos humanos, não se encontram adequadamente expressas nas 

instituições nacionais, especialmente em suas rotinas de decisão.  

Segundo Santos, não tem sido explorada a possibilidade de que a 

imaginária alienação das massas, cativas em seu exaustivo papel de fábrica 

de representações, derive de uma estratégia de sobrevivência em um 

contexto de constitucionalidade precária como a do Brasil (2006: 128).  

Assim o “horizonte do possível”, na sociedade brasileira, representa 

o paradoxo de trazer em si o progresso e a mobilidade junto com a 

promoção da privação relativa (SANTOS, 2006: 174 et seq.). Neste sentido 

Santos considera que as mudanças necessárias na sociedade brasileira 

precisam ultrapassar certo limiar de sensibilidade social, para que o hiato 
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de privação que conforma o povo brasileiro seja publicamente percebido e 

devidamente tratado como um problema a ser superado. 

Aquém dessa divisória, prossegue Santos, o “horizonte do desejo” é 

ainda muito medíocre para que uma precária mudança marginal seja 

interpretada como estímulo a demandas ulteriores.  

A população pouco informada e em boa medida carente de qualquer 

noção de direitos fundamentais, como é o caso de expressiva parcela da 

sociedade brasileira, indica certa indiferença para com as instituições 

políticas. Mas a escassa participação política do povo brasileiro, segundo 

Santos, não indica necessariamente alienação. Trata-se da circunstância de 

que os riscos, nas “subsociedades brasileiras”, são consideravelmente 

superiores às expectativas de possíveis ganhos.  

 O custo do fracasso e a falta de organização resultam da apatia 

característica da sociedade brasileira, onde se revela um evidente 

descompasso entre a magnitude das carências sociais e o empenho da 

própria sociedade em resolvê-las. Segundo Santos (2006), não sobra tempo 

para isso, uma vez que a alocação prioritária de tempo e recursos dos 

indivíduos vai para a solução de urgentes problemas pessoais e familiares.  

Santos conclui que o Brasil encontra-se aquém do limiar da 

sensibilidade social, e assim tem convivido, pacificamente, com a miséria 

cotidiana, material e cívica, sem gerar grandes ameaças ou focos de 

resistência à naturalização destas.  

 Para ilustrar ainda mais esse horizonte de instabilidade e inércia 

social, José Murilo de Carvalho considera que o autoritarismo brasileiro pós-

1930 sempre procurou compensar a falta de liberdade política com o 

paternalismo social (2002: 190). Carvalho sustenta que, apesar dos avanços 

relacionados aos direitos que compõem a cidadania, desde a Constituição 
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de 1988, no Brasil os direitos civis apresentam sérias deficiências em termos 

de seu conhecimento, extensão e garantias (2002: 210 et seq.).  

 

Graciliano Ramos exemplifica, em Vidas secas, os elevados riscos que 

a busca pela afirmação da identidade do sujeito de direitos acarreta. Os 

personagens do romance, designados como “[...] infelizes, [...] cansados e 

famintos” (RAMOS, 2006: 9), representam uma família de retirantes, 

descrita também como “[...] miudinhos, perdidos no deserto queimado, [...] 

os fugitivos” (RAMOS, 2006: 14). 

Fabiano, o chefe da família – “fabiano: pobre-diabo; indivíduo 

qualquer, desconhecido, sem importância” (FELINTO, 2006) – “[...] tinha o 

coração grosso, precisava responsabilizar alguém pela sua desgraça. A seca 

aparecia-lhe como um fato necessário. [...] E o vaqueiro precisava chegar, 

não sabia onde” (RAMOS, 2006: 10). Contudo, seus movimentos pareciam 

inúteis, uma vez que “[...] o vaqueiro, o pai do vaqueiro, o avô e outros 

antepassados mais antigos haviam-se acostumado a percorrer veredas, 

afastando o mato com as mãos” (RAMOS, 2006: 17-18).  

O conflito psicológico que se instaura no ambiente desolado do 

sertão é um claro indicador da existência das condições necessárias para a 

tematização da reconstrução da identidade/subjetividade, embora, no 

romance, esta busca pela afirmação identitária só pudesse advir das 

próprias potencialidades dos sujeitos, sem qualquer respaldo institucional.  

A relativa estabilização das condições materiais de existência da 

família – o que claramente não remete à semântica de efetividade dos 

direitos – é problematizada, na novela, por meio de uma linguagem tão 

seca quanto o ambiente, de onde emerge uma reflexão existencial que 
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quase não chega a motivar o vaqueiro, por sua quase incapacidade em dar 

continuidade à reconstrução de sua identidade:  

 

[...] – Fabiano, você é um homem. [...] Pensando bem, 

ele não era homem: era apenas um cabra ocupado em 

guardar coisas dos outros.  

[...] – Você é um bicho, Fabiano. [...] Um vagabundo 

empurrado pela seca (RAMOS, 2006: 18-19).  

 

O questionamento interior de Fabiano quanto à sua condição 

humana – o que se dá pela contraposição entre humanidade e brutalidade 

– revela uma interessante ruptura em sua existência: “[...] Era como se na 

sua vida houvesse aparecido um buraco” (RAMOS, 2006: 21). Neste 

panorama, tudo aquilo que até então “era natural” – como a desigualdade 

entre as pessoas, a fatalidade da seca e a sorte ruim – apareceu a Fabiano 

como passível de superação.  

A sensação de escassez – material e psicológica –, de 

fragmentariedade, revela o indivíduo como uma carência, uma carência a 

ser suprida pela aquisição de uma identidade como sujeito, o que se dá a 

partir da ordem simbólica da linguagem (ROSENFELD, 2003: 33). Segundo 

Rosenfeld, a identidade do sujeito torna-se predicável com o 

reconhecimento dos outros (2003: 31). Neste sentido, a Constituição 

enquanto projeto político-jurídico de uma sociedade, ou seja, enquanto 

estrutura institucionalizada de um sistema de pensamento específico, 

representa a tentativa de preencher o vazio mediante o alcance do outro, 

para forjar uma identidade comum enraizada em um texto constitucional 

compartilhado.  
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Contudo, o romance retrata um cenário em que nem a linguagem do 

eu nem a do outro são adequadas para expressar uma visão em comum. 

Neste caso, Rosenfeld indica que o discurso constitucional emerge como 

língua estrangeira, alienando todos que devem aprender como usá-la 

(2003: 36). O sujeito constitucional encontra-se, então, em uma posição que 

requer que ele esqueça a sua identidade, utilizando-se do canal de um 

discurso constitucional, enraizado em uma linguagem comum.  

Como o texto constitucional é dependente do contexto, e este é 

aberto-a-finalidades e sujeito a transformações ao longo do tempo, o 

sujeito constitucional precisa se dotar do instrumental do discurso 

constitucional para construir uma narrativa coerente na qual possa localizar 

uma auto-identidade plausível (ROSENFELD, 2003: 40). 

Rosenfeld constata que o fato de a identidade do sujeito 

constitucional sempre envolver um hiato é encorajador e preocupante 

(2003: 109). Encorajador porque sempre haverá espaço para maior 

aprimoramento e para aperfeiçoamentos. E preocupante não só porque o 

que é aberto-a-fins e sempre incompleto provoca ansiedade, mas também 

porque os esforços para aperfeiçoar uma identidade constitucional não 

plenamente elaborada podem resultar em um retrocesso ou em um 

obstáculo ao invés de um aprimoramento.  

A estrutura existencial da vida de Fabiano e sua família, contudo, é a 

seca: “[...] Não, provavelmente não seria homem: seria aquilo mesmo a vida 

inteira, cabra, governado pelos brancos, quase uma rês na fazenda alheia. 

[...] Precisavam ser duros, virar tatus” (RAMOS, 2006: 24-25).  

Em outra passagem, depois de ter sido injustamente provocado, 

espancado e preso pela polícia, Fabiano refletiu resignado: “[...] Sabia 

perfeitamente que era assim, acostumara-se a todas as violências, a todas as 
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injustiças. [...] Tenha paciência. Apanhar do governo não é desfeita” 

(RAMOS, 2006: 33).  

Ainda assim, os fragmentos de dignidade que ainda lhe restavam 

vieram à tona:  

 

[...] Era bruto, sim senhor, nunca havia aprendido, não 

sabia explicar-se. Estava preso por isso? Como era? 

Então mete-se um homem na cadeia porque ele não 

sabe falar direito? Que mal fazia a brutalidade dele? 

Vivia trabalhando como um escravo. [...] Tinha culpa de 

ser bruto? Quem tinha culpa? (RAMOS, 2006: 35). 

 

Quando a família se deslocara para a cidade mais próxima, por 

ocasião de uma festa religiosa, as crianças  

 

[...] ocupavam-se em descobrir uma enorme 

quantidade de objetos. [...] Provavelmente aquelas 

coisas tinham nomes. [...] Como podiam os homens 

guardar tantas palavras? Era impossível, ninguém 

conservaria tão grande soma de conhecimentos. Livres 

dos nomes, as coisas ficavam distantes, misteriosas 

(RAMOS, 2006: 82). 

 

Em outro trecho, quando a família abraça a fatalidade de mais uma 

fuga da seca, a mulher, ao falar do passado, confundia-o com o futuro, e 

indagava se não poderiam voltar a ser o que já tinham sido (RAMOS, 2006: 
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120). Fabiano, a princípio, quis responder que eles eram o que tinham sido, 

depois achou que estavam mudados, mais velhos e mais fracos.   

Assim o casal ponderou que talvez fosse bom voltar a viver como 

tinham vivido, numa casinha protegida. Discutiram e acabaram 

reconhecendo que aquilo não valeria a pena, porque estariam sempre 

assustados, pensando na seca (RAMOS, 2006: 121): “[...] Que iriam fazer? 

[...] chegariam a uma terra desconhecida e civilizada, ficariam presos nela. E 

o sertão continuaria a mandar gente para lá” (RAMOS, 2006: 128).   

 

4 Conclusão 

 A metodologia da história dos sistemas de pensamento desponta 

como relevante âmbito de análise para a sustentação da relação 

constitutiva entre subjetividade e poder. Percebe-se, a partir das reflexões 

foucaultianas, que as sociedades de normalização expressam uma rede de 

seqüestro (FOUCAULT, 1999b) em que os sujeitos se despersonalizam, 

reproduzindo dinâmicas de exclusão que afetam, direta ou indiretamente, 

a própria vida e a identidade desses sujeitos.  

 Contudo, a análise foucaultiana atenta para a necessidade de uma 

complementação entre a afirmação da subjetividade (identidade individual) 

e a dimensão ético-comunitária da existência. É neste sentido que a atitude 

de modernidade se materializa por um posicionamento crítico e político de 

cada ator social, na condição de indivíduo que cotidianamente escreve sua 

própria narrativa.  

A Psicanálise e a Literatura se mostram indispensáveis para que o 

sujeito de direito se perceba inserido em um contexto de complexidade e 

contingência. Nesta perspectiva, não basta o conhecimento dos direitos 

formalmente vigentes em um ordenamento jurídico-constitucional. É 
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necessária a afirmação rotineira desses direitos! Para tanto, as narrativas 

possíveis de nós mesmos, problematizadas e desestabilizadas pela abertura 

do desejo, ou seja, pela busca da livre afirmação das identidades individuais 

e coletivas, se mostram como palavras-chave, práticas discursivas que fixam 

e projetam sentidos. 

A subversão simbólica da lei pelo desejo ensina que a estética da 

existência não é cativa dos institutos e instituições jurídicas. O paradigma 

do Estado Democrático de Direito se funda no princípio político-jurídico da 

dignidade humana, princípio que se alimenta de uma narrativa estrutural e 

estruturante, embora esta possa ser contada de outras maneiras, o que 

depende apenas do desejo dos atores/autores da história. 
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Palavras-chave: subjetivação estética, direito e transgressão. 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

Na esteira do projeto de pesquisa1 intitulado A subjetivação estética 

no direito e seus efeitos hermenêuticos no ato de julgar, este estudo 

considera a subjetivação estética como canal de confluência entre direito, 

psicanálise e literatura. Pretende-se demonstrar, através da obra de arte A 

Jurisprudência de G. Klimt, que a interface entre psicanálise, direito e 

literatura contribui efetivamente para uma concepção do direito derivada 

de uma postura hermenêutica heterodoxa, ou seja, crítica, politizada e com 

grande sensibilidade social.  

A subjetivação estética, nessa perspectiva, cumpre o papel de 

conjugação da experiência do indivíduo com o Direito. Parte-se do 

pressuposto de que a subjetivação estética se articula com a práxis do 

Direito em um determinado contexto social e ainda com a própria 

temporalidade do ser estético. Abre-se ao sujeito de direitos a possibilidade 

de se constituir enquanto um ser emancipado que compreende-se em seu 

contexto ético-jurídico. 

Indica-se que se o discurso jurídico contemporâneo, por dar vazão a 

uma pluralidade de possibilidades interpretativas, já redunda na 

possibilidade de incorporação da subjetivação estética no Direito, pretende-

se que tal incorporação implique em uma reestruturação do conceito de 

Direito que, ao privilegiar o enfoque dogmático dentro de um ângulo 

crítico e interdisciplinar, possa perceber e superar suas próprias limitações 

na complexidade contemporânea.  
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2 DIREITO E LITERATURA COMO PRODUTO DO IMAGINÁRIO COLETIVO 

 

 (...) entre direito e narrativa, atam-se e desatam-se 

relações que parecem hesitar entre derrisão e ideal. E 

o direito vê-se abalado em suas certezas dogmáticas e 

reconduzido às interrogações essenciais... (OST, 2005: 

9) 

 

Como estudo preliminar, propõe-se uma investigação interdisciplinar 

entre direito e literatura como fator chave para se (re)pensar criticamente o 

paradigma da juridicidade estatal no pós-formalismo contemporâneo. A 

possibilidade de aproximação dos campos jurídico e literário pode 

contribuir decisivamente para que o jurista amplie seus horizontes 

referenciais, permitindo-lhe construir soluções alternativas para além do 

direito posto. Uma vez que o caráter constitutivo da linguagem exerce 

papel central a ambas as disciplinas, tanto a atividade dos juristas como a 

atividade dos literatos está intrinsecamente ligada à interpretação dos 

textos. 

Em Contar a Lei, Ost (2005: 13) aponta as diferenças de grande vulto 

existentes entre direito e literatura. A primeira delas refere-se a que, 

enquanto a literatura liberta as possibilidades, pondo em desordem as 

convenções e suspendendo nossas certezas, o direito codifica a realidade, 

instituindo-a através de uma rede de significações convencionadas. Em 

nome da segurança jurídica, o direito decide entre os interesses em disputa, 

cumprindo sua função social de estabilizar as expectativas e tranqüilizar as 



I Congresso Nacional de Psicanálise, Direito e Literatura 

 119

angústias. A literatura, livre dessas exigências cria, antes de tudo, a surpresa 

– cabe a ela liberar o tempo das utopias criadoras. 

A segunda diferença que daí decorre reside na função propriamente 

heurística da literatura: livre para entregar-se às variações imaginativas 

mais inesperadas a propósito de um real sempre muito convencionado, seu 

gosto experimental é, ao menos em alguns casos, portador de 

conhecimentos realmente novos. 

A terceira diferença significativa entre direito e literatura: o estatuto 

dos indivíduos de que fala cada um desses discursos. Ost cita Ch. Biet, 

dizendo que “o direito produz pessoas, a literatura, personagens”. A 

pessoa jurídica é o papel estereotipado, dotado de um estatuto (direitos e 

deveres) convencionado. Na encenação que opera a vida social, o direito 

impõe aos indivíduos uma máscara normativa em que as pessoas jurídicas 

são dotadas de um papel exemplar destinado a servir de referência ao 

comportamento padrão que os cidadãos esperam. Já os personagens 

literários, ambivalentes por natureza, permutam seus respectivos papéis. 

Sua identidade é o resultado de sua trajetória experimental em busca de si 

mesmo. Enquanto o direito consagra papéis normatizados, a fábula joga 

sistematicamente com as mudanças de escala: a tragédia antiga, por 

exemplo, testa permanentemente a justa medida da relação que os homens 

devem manter com os deuses e acaba por denunciar a húbris (a desmedida) 

dos protagonistas. (OST, 2005:16-17) 

Ost (2005: 18) nos mostra que tudo isso desemboca na quarta 

diferença entre direito e literatura. Enquanto o direito se declina no 

registro da generalidade e da abstração (a lei, dizem, é geral e abstrata), a 

literatura se desdobra no particular e no concreto. Resta ver porém, se essa 

imersão no particular não é o caminho mais curto para chegar ao universal. 
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Essas distinções, todavia, ao invés de denunciarem uma 

incompatibilidade entre as duas disciplinas, ratificam uma relação dialética 

imprescindível ao estudo do Direito e da Literatura. Nas palavras de Ost 

Em vez de um diálogo de surdos entre um direito 

codificado, instituído, instalado em sua racionalidade e 

sua efetividade, e uma literatura rebelde a toda 

convenção, ciosa de sua ficcionalidade e de sua 

liberdade, o que está em jogo são empréstimos 

recíprocos e trocas implícitas. Entre o ‘tudo é possível’ 

da ficção literária e o ‘não deves’ do imperativo 

jurídico, há, pelo menos, tanto interação quanto 

confronto. (OST, 2005: 23) 

 

Tal aproximação favorece ao direito assimilar a capacidade criadora, 

crítica e inovadora da literatura, bem como reconhecer a importância do 

caráter constitutivo da linguagem. Tanto o direito quanto a literatura 

encontram-se atrelados à linguagem, ambos operam fundamentalmente 

com a palavra, o texto, a narração, o que vincula a atividade de juristas e 

literatos à interpretação dos textos. (TRINDADE, GUBERT; 2008) 

Para Gadamer (2002) a linguagem nos constitui, deixando de ser 

mero instrumento de conhecimento pré-concebido para ser constituidora 

da relação do homem com o mundo. Nossa tarefa é não introduzir, direta e 

acriticamente, nossos próprios hábitos lingüísticos, mas, antes, reconhecer 

como nossa tarefa o alcançar a compreensão do texto somente a partir do 

hábito lingüístico epocal e de seu autor. 

Cabe ressaltar que, desde a aproximação proposta por Gadamer 

(2002, p. 402) entre o historiador e o jurista, pode-se notar que todo texto 
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está intimamente vinculado a um contexto específico a partir da história. O 

sentido somente se manifesta porque quem lê o texto lê a partir de 

determinadas expectativas e na perspectiva de um sentido determinado. A 

compreensão do que está posto no texto consiste precisamente na 

elaboração desse projeto prévio, que, obviamente, tem que ir sendo 

constantemente revisado com base no que se dá conforme se avança na 

penetração do sentido (abertura para o futuro). 

Nessa perspectiva Gadamer (2002) identifica uma certa ambigüidade 

no conceito da consciência histórico-efeitual. A ambigüidade do mesmo 

consiste em que, tem-se em mente, por um lado, a consciência ativada no 

curso da história e determinada pela história, e por outro lado, uma 

consciência do próprio ser ativado e determinado. Por isso, um texto cujo 

sentido é reconstruído na conjugação entre a tradição e os próprios 

preconceitos do intérprete não pode ser tomado como mera repetição do 

passado, mas antes, como fusão de horizontes de sentido entre o texto 

originário e o intérprete atual. 

Direito e Literatura, neste contexto, funcionam como imaginários 

fundadores do imaginário coletivo que forja as significações que vão 

assegurar o vínculo social. “Uma comunidade política está ligada a um 

imaginário histórico partilhado, e sua identidade, sua memória e sua 

capacidade de projeto são devedoras da interpretação do mundo 

produzida pelas narrativas fundadoras.” (OST, 2005: 29) 

Ressalta-se, por fim, que o direito na literatura, será capaz de 

contribuir novamente à instituição da sociedade. Ao fazer o direito reatar 

com as raízes da cultura, mergulhá-lo nos recursos do imaginário, poder-se-

á devolver ao direito uma dimensão cultural que ele esqueceu ou recalcou, 
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lembrando-o assim de restituir-lhe o importante papel de ator da 

transformação social. (OST, 2005) 

 

 

3 A EXPERIÊNCIA ESTÉTICA COMO IMPULSO CRIADOR 

 

 

Em “A visão dionisíaca do mundo”, Nietzsche expõe pela primeira 

vez as suas concepções do dionisismo e do apolinismo, bem como de toda 

uma visão artística do mundo. Nesse sentido,  

 

os gregos, que nos seus deuses expressam e ao mesmo 

tempo calam a doutrina secreta de sua visão de 

mundo, estabeleceram como dupla fonte de sua arte 

duas divindades, Apolo e Dioniso. Esses nomes 

representam no domínio da arte, oposições de estilo 

que sempre caminham emparelhadas em luta uma 

com a outra, e somente uma vez, no momento de 

florescimento da “Vontade” helênica, aparecem 

fundidas na obra de arte da tragédia ática. 

(NIETZSCHE, 2005: 5) 

 

A perspectiva artística da humanidade helênica surgiu com o 

apolinismo, de onde se conclui que, para que Dioniso tivesse sido assumido 

artisticamente por esta humanidade, fora necessário como antecedente 

justamente o apolinismo, inaugurando a vocação estética essencial à 

civilização grega. Por isso o dionisismo culmina, segundo Nietzsche, na obra 
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de arte apolíneo-dionisíaca, ou seja, na sua manifestação estética mais 

acabada. (NIETZSCHE, 2005: 7) 

É desta forma que Nietzsche (2005) afirma que se a embriaguez é o 

jogo da natureza com o homem, então o criar do artista dionisíaco é o jogo 

com a embriaguez. Este é um estado que se deixa conceber somente 

alegoricamente, se não o experimentou por si próprio. Nietzsche 

demonstra que 

 

assim, o servidor de Dioniso precisa estar embriagado e 

ao mesmo tempo ficar à espreita atrás de si, como 

observador. O caráter artístico dionisíaco não se mostra 

na alternância de lucidez e embriaguez, mas em sua 

conjugação. [...] Essa conjugação caracteriza o ponto 

mais alto da helenidade, posto que, ambos os deuses 

saíram vencedores da disputa, houve uma reconciliação 

em pleno campo de batalha. (NIETZSCHE, 2005: 10). 

 

O culto às imagens da cultura apolínea, segundo Nietzsche (2005), 

tinha seu fim sublime na exigência ética da medida, que corre paralela à 

exigência da beleza. A medida, colocada como exigência, só é possível onde 

o limite é cognoscível, ressaltando-se que o limite que o grego tinha que 

observar era o da bela aparência. Conforme nos mostra o filósofo, a meta 

mais íntima de uma cultura voltada para a aparência e a medida não pode 

ser senão o velamento da verdade. 

É neste mundo artificialmente protegido que penetrou a celebração 

de Dioniso,  
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no qual a inteira desmedida da natureza se revelava 

ao mesmo tempo em prazer, em sofrimento e em 

conhecimento. Tudo o que até agora valia como 

limite, como determinação da medida, mostrou-se 

aqui com uma aparência artificial: a desmedida 

desvela-se como verdade. [...] Agora, as coisas em 

torno de Dioniso, que no mundo apolíneo jaziam 

veladas, artificialmente, ganham som. (NIETZSCHE, 

2005, p. 23)  

 

O espírito dionisíaco, exaltado por Nietzsche, representa o impulso 

criador, inovador, que contesta o estático, o mecânico, o que impõe 

padrões e o que tolhe a imaginação e a fantasia. Isso porque, segundo o 

filósofo, estas (imaginação e fantasia) são capazes de gerar o 

conhecimento. Para o autor, a arte é a forma de recuperar o aniquilamento 

da criatividade e da alegria pelo imaginativo daquele que se aprisionou na 

lógica racional: pela arte salva-o para si a vida. (MATTOS, 2007) 

Nietzsche (2005: 24) questiona: “Qual era a intenção da Vontade – 

que afinal é todavia uma – ao permitir a entrada dos elementos dionisíacos, 

contra sua própria criação apolínea?” De acordo com ele, tratava-se de um 

novo recurso da existência, qual seja, o nascimento do pensamento trágico. 

A verdade dionisíaca toma para si todo o reino do mito como 

simbolismo de seu conhecimento e enuncia este conhecimento, em parte 

no culto público da tragédia, em parte nas práticas secretas das celebrações 

dramáticas dos mistérios, mas sempre sob o antigo invólucro mítico. “[...] 

Pela tragédia o mito chega a seu conteúdo mais profundo, a sua forma 

mais expressiva; mais uma vez ele se levanta, como um herói ferido, e todo 
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o excedente de força, ao lado da sábia tranqüilidade do moribundo, 

queima em seu olho com última, poderosa luminosidade.” (NIETZSCHE, 

1987: 11)  

Em uma convergência teórica com Nietzsche, Foucault (2006), ao 

discorrer sobre a importância da sexualidade em nossa cultura, demonstra 

que o fato de que desde Sade ela tenha estado tão frequentemente ligada 

às decisões mais profundas de nossa linguagem consistiam justamente 

nesse vínculo que a liga à morte de Deus.  

É nesse sentido que Foucault (2006: 31) questiona: “O que quer dizer 

na verdade a morte de Deus senão uma estranha solidariedade entre sua 

existência que resplende, e o gesto que o mata?” O autor responde que a 

morte de Deus não nos restitui a um mundo limitado e positivo, mas a um 

mundo que se desencadeia na experiência do limite, se faz e se desfaz no 

excesso que a transgride. 

Para Foucault (2006) a transgressão é um gesto relativo ao limite. 

Desta forma, 

 

o jogo dos limites e da transgressão parece ser regido 

por uma obstinação simples: a transgressão transpõe e 

não cessa de recomeçar a transpor uma linha que, atrás 

dela, imediatamente se fecha de novo em um 

movimento de tênue memória, recuando então 

novamente para o horizonte do intransponível. [...] O 

limite e a transgressão devem um ao outro a densidade 

de seu ser: inexistência de um limite que não poderia 

absolutamente ser transposto; vaidade em troca de 

uma transgressão que só transporia um limite de ilusão 
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ou sombra. Mas terá o limite uma existência verdadeira 

fora do gesto que gloriosamente o atravessa e o nega? 

O que seria ele depois e o que poderia ter sido antes? E 

a transgressão não se esgota no momento em que 

transpõe o limite, não permanecendo em nenhum 

outro lugar a não ser nesse ponto do tempo? [...] O 

limite abre-se violentamente para o ilimitado, se vê 

subitamente arrebatado pelo conteúdo que rejeita, e 

preenchido por essa estranha plenitude que o invade 

até o âmago. A transgressão leva o limite até o limite 

do seu ser; ela o conduz a atentar para sua desaparição 

iminente, a se reencontrar naquilo que ela exclui (mais 

exatamente talvez a se reconhecer aí pela primeira 

vez), a sentir sua verdade positiva no movimento de 

sua perda. (FOUCAULT, 2006: 32-33) 

   

Ao ponderar sobre a transgressão e a sexualidade moderna, Foucault 

(2006: 45) mostra que a partir do dia em que nossa sexualidade começou a 

falar e ser falada, a linguagem deixou de ser o momento do desvelamento 

ao infinito: é em sua densidade que fazemos daí em diante a experiência 

da finitude e do ser. É em sua obscura morada que encontramos a ausência 

de Deus, nossa morte, os limites e sua transgressão. 

Nesse sentido, significa dizer que  

 

a transgressão não opõe nada a nada, não faz nada 

deslizar no jogo da ironia, não procura abalar a solidez 

dos fundamentos; não faz resplandecer o outro lado 
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do espelho para além da linha invisível e 

intransponível. Porque ela, justamente, não é violência 

em um mundo partilhado (em um mundo ético) nem 

triunfa sobre limites que ela apaga (em um mundo 

dialético ou revolucionário), ela toma, no âmago do 

limite, a medida desmesurada da distância que nela se 

abre e desenha o traço fulgurante que a faz ser. Nada 

é negativo na transgressão. Ela afirma o ser limitado, 

afirma o ilimitado no qual ela se lança, abrindo-o pela 

primeira vez à existência”. (FOUCAULT, 2006: 33) 

 

Tanto Nietzsche quanto Foucault propõem um permanente 

exercício reflexivo em torno do ‘eu’. O filósofos procuram compreendê-lo e 

interpretá-lo de modo a ampliar o universo da subjetividade em vez de 

diminuí-lo. “O sujeito é reconhecido como plural, de forma que o “eu” 

deixa de ser único e unívoco, passando a uma variedade incontável e 

cambiante de impulsos, desejos e pensamentos.” (MATTOS, 2007: 68-69). O 

‘eu’ ganha um novo sentido que não se fecha em fórmulas dogmáticas, mas 

conserva-se problemático, crítico e aberto a novas reconstruções. 

A atitude de transgressão como expressão estética, passa a 

comportar a idéia de transgressão como perturbação da familiaridade 

lingüística, o que deverá revelar a relação de finitude do ser, promovendo o 

desenvolvimento da potencialidade criativa, interativa e dialógica da 

pessoa humana.  
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4 A JURISPRUDÊNCIA DE G. KLIMT: A OBRA DE ARTE COMO 

NARRATIVA  

 

Seguindo as pistas de G. Steiner, Ost (2005) propõe a idéia de que a 

obra de arte é sempre, de algum modo, uma contra-criação. A obra de arte 

para Ost 

 

se caracteriza em primeiro lugar por seu enigma, sua 

inquietante ou maravilhosa estranheza: ela suspende 

nossas evidências cotidianas, coloca o dado à distância, 

desfaz nossas certezas, rompe com os modos de 

expressão convencionados. Entregando-se a toda 

espécie de variações imaginativas, ela cria um efeito de 

deslocamento que tem a virtude de descerrar o olhar. 

Tudo se passa como se, por ela, o real desse à luz novos 

possíveis que ele mantinha até então enterrados em 

suas profundezas. Com ela, uma forma é carregada de 

significação e esse surgimento é um evento único. É o 

gesto mesmo da poiésis: um sentido que adquire 

forma. E, na medida em que esse surgimento é um 

evento que nada impunha, e em que esse sentido é 

original, o gesto poético é a expressão mais segura de 

uma liberdade de ato. Uma liberdade que se exerce 

num sentido que adquire forma, tal é, em primeira 

análise, a obra de arte. (OST, 2005: 32) 
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Nesse mesmo sentido, Gadamer (2002: 18) coloca seu ponto de 

partida na experiência da arte, mostrando que, da estética do gênio segue-

se que a experiência da obra de arte sempre ultrapassa, de modo 

fundamental, todo horizonte subjetivo de interpretação, tanto o do artista 

como daquele que recebe a obra.  

A experiência da arte, que temos de fixar contra a nivelação da 

consciência estética, não é um objeto que se posta frente ao sujeito que é 

por si. A obra de arte tem, antes, o seu verdadeiro ser em se tornar uma 

experiência que irá transformar aquele que a experimenta. O ‘sujeito’ da 

experiência da arte, o que fica e persevera, não é a subjetividade de quem 

a experimenta, mas a própria obra de arte. Encontra-se aí justamente o 

ponto em que o modo de ser do jogo se torna significante. Pois o jogo tem 

uma natureza própria, independente da consciência daqueles que jogam. O 

jogo encontra-se também lá, propriamente lá onde nenhum ser-para-si da 

subjetividade limita o horizonte temático e onde existem sujeitos que se 

comportam ludicamente. (GADAMER, 2002)  

A partir dos subsídios proporcionados pelas concepções de Ost e 

Gadamer sobre a obra de arte, passaremos a uma narrativa da obra de arte 

A Jurisprudência pintada por G. Klimt em 1903-07, que aponta para a 

emergência explícita de direitos subjetivos, de caos social e de necessidades 

humanas.     

Gustav Klimt (1862-1918) pôde desfrutar, no virar do século, da 

diversidade cultural de Viena. Berço de grandes gênios da música, da 

filosofia, da literatura e das artes plásticas, Viena sediou o movimento 

secessionista que, muito antes de um combate estético, buscava lutar pelo 

direito à criação. Liderada por Klimt e destinada a reagir contra o 

academicismo naturalista, a Secessão vienense pretendia se libertar da 
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coação que um conservadorismo social, político e estético impunha às artes. 

(Néret, 2000) 

Este contexto de renovação e rebeldia artística traz como eco, 

conforme nos mostra Néret (2000: 7), “uma visão conciliadora e optimista 

de Klimt, toda carregada de Vida e, por conseqüência, de Morte, de 

simbolismo e de revolta contra os tabus.” 

Na Viena de Freud e Wittgenstein, Klimt é contratado para pintar os 

tetos da nova Universidade de Viena, sendo-lhe confiada a representação 

de três murais: a filosofia, a medicina e a jurisprudência.  

Quando Klimt apresenta seus esboços ao Conselho Universitário, este 

mostra-se extremamente descontente e hostil. Consideram o trabalho do 

artista como um ataque contra a ortodoxia, pois o que haviam 

encomendado era uma exaltação da razão. A Jurisprudência deveria 

representar, segundo Néret (2000: 22), a luta triunfante da luz sobre as 

trevas, mas o artista entrega uma tela que ilustra a vitória da obscuridade 

sobre tudo e sobre todos, invertendo os fatores. 

Freitag (2006: 96) nos mostra que no caso de A Jurisprudência, “Klimt 

não dá destaque à justiça e à positividade da lei, mas, sim, ao emaranhado 

e à falsidade das leis, representando-as como cobras agressivas, das quais o 

ser humano é vítima.” 

Na interpretação de González (s/a), esta obra apresenta um ancião 

desnudo degradado fisicamente e em posição de culpabilidade, em poder 

de três fúrias, a Verdade, a Justiça e a Lei, representadas como três 

Euménides rodeadas de serpentes, mulheres desnudas com expressão 

prazerosa. Os estudos sobre o inconsciente humano, realizados por Klimt, 

estão definitivamente presentes em sua obra, que expõe a sexualidade 
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freudiana como força libertadora, em vez de fazer um enaltecimento da 

ciência.  

A representação que Klimt faz do direito nesta obra, parece 

conjugar-se com a concepção de Freud sobre a gênese da lei. De acordo 

com Douzinas (2009: 305), toda lei e todo direito, para Freud, provêm da 

violência. O caminho desde o poder do mais forte até a instituição jurídica 

passa pela percepção do vencedor, de que, se os membros do grupo mais 

fraco e derrotado se unissem, eles poderiam desafiar a sua dominação. A lei 

representa, portanto, a substituição da violência individual pela violência 

organizada da comunidade e se volta contra aqueles que resistem a ela. A 

lei é a primeira e mais poderosa arma na tentativa da civilização de refrear 

a satisfação dos instintos e desejos. 

 Influenciado também pela leitura de Schopenhauer e Nietzsche, 

Klimt não hesitou em desenvolver os temas interditos, tais como a doença, 

o declínio físico, a pobreza em toda a sua indignidade, ainda que fosse até 

aquele momento tradição sublimar a realidade e apresentá-la sob 

aparências atraentes. Ao contrário de celebrar a razão, Klimt exprime a 

desordem moderna do homem, representando a sexualidade como 

possibilidade de insurreição em oposição à ciência acorrentada ao seu 

determinismo. A obra em questão trata a sexualidade de forma manifesta à 

maneira de Freud e de suas investigações sobre o inconsciente. O escândalo 

provocado por Klimt chegou a ser alvo de uma interpelação na Câmara dos 

Deputados, que acusava-o de ‘pornografia’e ‘excesso de perversão’. (NERÉT, 

2000: 25-26) 

A sobrevivência artística de Klimt contou com o apoio financeiro de 

alguns ‘magnatas’, dentre os quais Karl Wittgenstein, pai de Ludwig 

Wittgenstein, um dos filósofos mais importantes do século XX.    
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Ludwig Wittgenstein será marcado, durante toda a vida, pela estética 

das vanguardas vienenses. Entretanto, em sua primeira fase, Wittgenstein 

afirma que a ética como discurso é impossível. Delacampagne (1997: 55), ao 

citá-lo, mostra que se chamamos de ética a preocupação com o sentido da 

vida e do mundo, não poderia haver, efetivamente, proposições éticas. A 

ética como discurso seria impossível. O mesmo acontece com a estética, pois 

“ética e estética são uma só e a mesma coisa”, e ambas são transcendentais, 

na medida em que visam, através do Bem e do Belo, condições do mundo 

situadas além deste. 

O discurso estético ganha expressão no segundo Wittgenstein, 

quando se percebe que a compreensão semântica de uma expressão 

enraizada em determinada práxis social nivela a diferença transcendental 

entre o que está no mundo e o que está fora dele.  

Se na primeira fase, para Wittgenstein a filosofia tradicional da 

linguagem de fato se abstrai de sua sociabilidade, ou seja, a tradição tem 

uma concepção subjetivista e individualista da linguagem humana, em suas 

Investigações Filosóficas, escritas em 1948, Wittgenstein percebe que com a 

linguagem podemos fazer muito mais coisas do que descrever o mundo.  

Wittgenstein questiona então: ‘o que confere significação às 

palavras?’ Se para o Tratactus são os atos intencionais, para as Investigações 

Filosóficas é o próprio uso das palavras nos diversos contextos lingüísticos e 

extra-linguísticos, nos quais as palavras são empregadas. Não se trata, para 

ele, de negar a existência dos atos intencionais, mas de retirar deles o papel 

de instância doadora de significação às expressões lingüísticas. O filósofo 

aduz que a linguagem funciona em seus usos e funções práticas, ou seja, as 

palavras estão inseridas em um contexto global de vida às quais se 

integram. Assim, se tantas são as formas de vida, tantos são os ‘jogos de 
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linguagem’, posto que a diferentes contextos seguem-se diferentes regras, 

podendo-se, a partir daí, determinar o sentido das expressões lingüísticas. 

(OMMATI, 2004) 

Ao se refletir sobre A Jurisprudência de Klimt, compreende-se que 

aos intérpretes do direito, compete assumir a mesma posição do artista: ser 

criador. É no exercício da liberdade, no ato criativo e inconformista que os 

indivíduos poderão cavar uma oportunidade emancipadora capaz de 

permitir o direito à própria identidade.  

Nesta perspectiva, poder-se-ia dizer com Ost (2005: 18) que a 

diferença entre papel jurídico normatizado e trajetória experimental do 

personagem literário em busca de si mesmo coincide com a luminosa 

distinção que P. Ricoeur estabelece entre duas formas de identidade: a 

identidade idem, que corresponde à questão ‘o que eu sou?’ e que se 

traduz por traços fixos, e a identidade ipse, que responde à questão ‘quem 

eu sou?’, ligada às variações de uma personalidade que evolui com o tempo 

e com os outros. Diante das certezas sempre demasiado seguras dos papéis 

sociais convencionados, a literatura não cessa de interrogar esse idem, 

lembrando que somos um ‘quem’, um ipse obrigado a responder por si 

mesmo, e não somente um ‘que’ fixado de uma vez por todas. Ela abre 

assim um espaço que é propriamente o da intriga, constitutivo da 

‘identidade narrativa’ do personagem, entre esse eu que me tornei e aquilo 

que em mim está em instância de advir. 

 

5 CONCLUSÃO 

 

A proposta de conjugação entre psicanálise, direito e literatura a 

partir da subjetivação estética teve como pretensão possibilitar uma 
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concepção do direito como um sistema cultural, do qual participam tanto 

os saberes da psicanálise quanto a imaginação e a criatividade literária. 

Neste sentido a subjetivação estética, que se consubstancia na 

vontade de potência e na idéia de transgressão, provenientes das 

gramáticas de Nietzsche e Foucault, mostra-se oportuna para a 

reconstrução pragmática da dogmática jurídica, posto que possibilita a 

integração entre a multiplicidade de olhares que permeia a aplicação do 

direito nas sociedades contemporâneas.  
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Palavras-chave: justiça; ato jurídico; real 

 

 

Digo sempre a verdade: não toda, 

porque dizê-la toda não se 

consegue. Dizê-la toda é 

impossível, materialmente: faltam 

as palavras. É justamente por esse 

impossível que a verdade toca no 

real. (LACAN, 1993:11)  

 

Quem acompanha o noticiário, principalmente impresso, verifica que 

diariamente há matéria versando sobre a justiça ou o judiciário. Em um 

artigo intitulado “A Justiça de cada um” Fábio Wanderley Reis afirma: 

“Não só alguns têm melhor acesso à Justiça que outros, mas me parece 

inegável que tende a haver também maior sensibilidade da Justiça aos 

direitos civis de uns do que de outros”. A chamada “crise do Judiciário” 

provoca discussões acaloradas. Para o sociólogo Gláucio Soares: “Há uma 

crise de credibilidade, que não é só do Judiciário, mas de todas as 

instituições públicas. As pesquisas mostram que a população não confia 

nelas.” 

Quem sabe essa discussão não refletiria a queda dos ideais e a 

tentativa de apreender uma definição que parece escapar a cada vez que 

nos aproximamos dela, qual seja a justiça? Como defini-la? Desde a Grécia 

Antiga, grandes filósofos e juristas veem se esforçando nesta tarefa.  
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Para Platão a justiça possui duas perspectivas; como idéia e como 

virtude ou prática individual. É o primeiro a expressar a noção de dar a 

cada um o que lhe convém, atribuindo-a a um poeta chamado Simônides. 

Para Platão, o Estado seria dividido em planos segundo as aptidões de cada 

um. Dessa forma, a justiça consistiria na virtude de cada um se colocar em 

seu lugar de acordo com suas aptidões. A justiça se caracterizaria como a 

harmonia das classes.  

Aristóteles, por sua vez, trabalhou com o conceito de Felicidade, no 

livro Ética a Nicômaco. Eudemonia (felicidade) estaria ligada à realização 

do máximo das aptidões humanas, de acordo com o que há de mais 

particular em cada indivíduo. Para o filósofo, a justiça seria um exercício 

político, um hábito, ligado à virtude. Além disso, a igualdade aparece como 

um elemento definidor da idéia de justiça. Aristóteles cria a conhecida 

noção de justiça distributiva, a qual expressaria uma igualdade 

proporcional, uma distribuição de bens conforme os méritos de cada um. 

Surge a célebre fórmula: “dar aos iguais coisas iguais e aos desiguais, coisas 

desiguais.”  

Já no Direito Romano, destaca-se Ulpiano dentre os estoicistas. É dele 

o adágio latino suum cuíque tribúere, dar a cada um o que é seu ou 

atribuir-lhe o que é devido. O “devido” seria definido pelo direito, pela lei 

positiva ou natural. A lei cria o que deve ser atribuído e o justo seria 

cumpri-la.  

São Tomás de Aquino retoma a Ética a Nicômaco de Aristóteles e 

trabalha com a idéia de que a justiça estaria ligada aos hábitos. Haveria três 

elementos essenciais: o hábito, o agir e o bem, o qual se referiria à 

igualdade. Este último termo definir-se-ia conforme a relação de equidade 

entre o devido por um e o direito do outro. Para São Tomás, a justiça é 
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“uma vontade constante e perpétua de dar a cada um o seu direito”. 

(SALGADO, 1995:62)  

Pascal, inspirado em Montaigne,concluiu a célebre expressão: “a 

justiça sem força é impotente e a força sem justiça é tirania”, antevendo 

uma força inerente à lei sem a qual ela e o direito não teriam qualquer 

valor nem autoridade.  

Há uma dificuldade em distinguir a violência, da força, na aplicação 

da lei. Montaigne legitima a autoridade da lei pela própria lei. Não se 

obedece à lei por ser justa, mas porque se apresenta como expressão da 

autoridade. A autoridade da lei, e não tanto a autoridade do soberano ou 

do poder constituído. Segundo Montaigne a lei depende do ‘crédito’ que 

estamos dispostos a atribuir-lhe, o que juntamente da literatura autorizada 

(as ‘ficções legítimas’), é necessária para fundamentar a verdade da justiça. 

E o direito? Como defini-lo e qual sua relação com o conceito de 

justiça? Na lição do professor Mata Machado encontramos que o direito 

seria, em um primeiro plano, “regra obrigatória, permanente, geral, 

impessoal da conduta social do homem.” (MATA MACHADO, 1995:39) À 

Justiça, enquanto órgão, compete dizer o direito. Este pode ser tomado 

também como a coisa-devida e assim ser o objeto da justiça. Dessa forma, 

há o direito-regra e o direito-coisa, aspectos que se integram quando se 

fala em justiça. Nas palavras de Mata Machado: “A regra de direito deve ser 

uma regra justa, a fim de que sirva de meio ou de instrumento para que 

seja dado a cada um o que é seu. Essa a razão por que se pode definir o 

direito em relação à justiça.” (MATA MACHADO, 1995:41) A justiça para 

esse autor seria um ideal a se perseguir.  

Na aplicação do direito, seja na sentença judicial – aspecto que mais 

nos interessa – no ato administrativo ou mesmo para se criar novas leis, 
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importa-nos investigar a conexão com a justiça. Pergunta-se: Qual seria a 

forma mais justa de se aplicar o direito? Existe A Justiça? 

Os clássicos métodos de interpretação, no dizer de Pereira (2001), 

transformavam o Direito em uma “receita de bolo”. Havia uma ignorância 

dos princípios e o Direito era reduzido às regras. Influenciados pelo 

Iluminismo, defendiam que a verdade estaria oculta e seria descoberta por 

meio de métodos ditos “científicos”, cujo objetivo seria a extirpação da 

subjetividade do cientista – os juristas buscavam (alguns ainda buscam) 

incessantemente as fórmulas que tornariam a interpretação das normas 

isenta, acreditando dessa forma, alcançar a melhor justiça. 

De acordo com Menelick de Carvalho Netto, Kelsen, o famoso 

positivista, defendia que a Ciência do Direito teria a tarefa de construir um 

quadro de leituras possíveis dos textos legais. Assim, o aplicador escolheria 

qual a mais adequada para o caso em tela. Pensava que dessa forma a 

arbitrariedade do aplicador estaria limitada e uma suposta neutralidade 

seria atingida.  

Outrora a atividade do juiz seria de aplicação mecânica dos textos 

legais, numa suposta leitura direta dos textos, evitando-se a interpretação. 

O juiz era a “bouche de la loi”, a boca da lei.  

Para Carvalho Netto, 

 

O Direito moderno é um Direito que se volta para a 

regulamentação de condutas futuras, sendo-lhe 

inerente a assunção do risco do eventual 

descumprimento de suas normas. Aliás o Direito regula 

apenas as condutas possíveis, refoge a ele a 
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regulamentação de condutas necessárias ou 

impossíveis” (CARVALHO NETTO, 2000:474)  

 

Reforça o professor a característica importante do Direito moderno, 

seu caráter textual. Dessa forma, destaca-se a atividade interpretativa 

desses textos, denominados leis, regras ou normas, no momento de sua 

aplicação. “O direito é um conceito interpretativo.” (DWORKIN, 1999:489) 

Dworkin (2001) aponta a similaridade entre o direito e a literatura, 

pois as duas áreas de conhecimento trabalhariam com a interpretação. Os 

estudiosos da literatura, na maioria das vezes, têm como objeto de estudo e 

discussões as formas de interpretação das obras literárias. Muitos pensam 

que seria necessário “descobrir o significado de um texto”. Nessa 

empreitada utilizam-se de técnicas.  

No direito também há as chamadas “técnicas de interpretação da 

lei”. A maior parte dos juristas e até dos leigos considera que interpretar 

uma lei seria descobrir a intenção do autor ao criá-la. Muitos teóricos da 

literatura buscam entender o que o autor pretende dizer com o que 

escreve.  

Para o citado autor, toda vez que alguém interpreta uma obra de 

arte ou literária, cria uma nova obra. O crítico cria quando interpreta. De 

forma semelhante operaria o Direito em casos complexos. Dworkin propõe 

que há uma única decisão correta para cada caso. Focaliza a singularidade 

do caso a caso e que o ordenamento jurídico é um complexo de princípios e 

regras que concorrem entre si para reger a aplicação conforme a 

especificidade do caso, no qual a imparcialidade é atingida pela unicidade e 

irrepetibilidade da situação.  

Carvalho Netto aponta: 
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Dworkin retoma a questão da interpretação 

precisamente ali onde Kelsen termina. A sua afirmação 

de uma única decisão correta para o caso assenta-se na 

unicidade e irrepetibilidade que marca cada caso, a 

ressaltar a complexidade de um ordenamento de 

princípios e regras, que se apresenta por inteiro e de 

forma concorrente no que se refere aos seus princípios, 

para regê-lo, vez que o mesmo deve ser reconstruído 

de todas as perspectivas possíveis no sentido de se 

alcançar a norma adequada, a única capaz de produzir 

justiça naquele caso específico. (CARVALHO NETTO, 

1997:1) 

 

“Num sentido trivial, é inquestionável que os juízes ‘criam novo 

direito’ toda vez que decidem um caso importante.” (DWORKIN, 1999: 9) 

Qualquer decisão de um juiz pode ser considerada uma contribuição para a 

filosofia do direito, pois é necessária fundamentação e argumentação, as 

quais são buscadas na doutrina, mesmo que esteja oculta. Isto se explicita 

com mais intensidade quando há princípios em confronto e o julgador deve 

decidir, em um caso, quais deles melhor se aplicam e rejeitar os outros.  

Sabemos, com o Professor Menelick de Carvalho Netto, que, “texto 

não garante nada”. Um texto só existe com a sua leitura. A interpretação 

está condicionada pelos valores e pelas pré-compreensões do leitor e da 

época. Segundo Müller (MÜLLER apud PEREIRA, 2001, p. 166) há uma 

distinção entre texto e norma, dois elementos que são comumente tratados 

como idênticos. A norma seria a resultante de um processo em que se 

conjuga o texto com outros elementos normativos e visa a uma aplicação 
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adequada ao caso concreto. Assim, não há como o texto possuir um sentido 

normativo anteriormente a sua aplicação pelo intérprete. 

Desta forma, podemos entender a proposta de “imparcialidade do 

julgador” como uma cegueira. Há uma diferenciação da situação do 

aplicador e do legislador. Este trabalha com a generalidade e a 

universalidade, aquele irá se debruçar sobre a concretude e a singularidade 

de cada caso. Não há como confundi-los. O juiz deve trabalhar o caso a caso 

conjugando princípios e regras, respeitando a singularidade. Ao mesmo 

tempo, o judiciário irá alcançar a chamada segurança jurídica e a justiça 

será gerada pela decisão única e irrepetível relativa às peculiaridades do 

caso.  

Cada caso é um caso; cada decisão única, sem nenhuma garantia de 

um saber dado a priori. A decisão entre o justo e o injusto não está 

garantida por um calculo prévio, nem é redutível a um esquema ou a uma 

norma ou fórmula.  

Miller, no texto “Nada es más humano que el crimen” trabalha com a 

afirmação de Lacan de que “únicos verdadeiros ateus estão no Vaticano” 

(MILLER, 2008:4). De forma semelhante propõe que talvez os operadores do 

direito sejam os que mais sabem que não há justiça, pois quem maneja os 

mecanismos não deve crer. Para melhor servir-se da justiça, há que se 

prescindir dela. 

E o psicanalista conclui: “A justiça há que deixá-la divina, deixá-la nas 

mãos de Deus, para o momento do Juízo Final. Para nós, na terra, basta o 

discurso do direito”(MILLER, 2008:4).[trad. Nossa] 

 

Como conciliar o universal da regra com o singular, a situação 

concreta em jogo? 
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As soluções universais, as regras gerais, não são suficientes para 

responder às situações levadas à justiça. Não se trata de se empreender 

um esforço de compreensão, pois não há uma resposta a priori. “A 

psicanálise repudia radicalmente toda doutrina que busque associar o 

enunciado ao que dele se espera compreender. Ela denuncia a miragem 

hermenêutica da compreensão (...)” (TEIXEIRA, 1999:153). Não há como 

dizer tanto o verdadeiro como o falso numa situação em que a decisão é 

convocada a operar. Há um limite, um impasse, o que permite Lacan 

apontar que há um real. Não há um saber que opere um juízo final; não 

há garantia, o sentido não está dado, pois a palavra instaura a verdade 

que é a impossibilidade da relação sexual. “É impossível dizer o 

verdadeiro do verdadeiro” (MILLER, 2008:100). Isso é o mesmo que dizer, 

como o faz Lacan, que não há metalinguagem, ou que não há Outro do 

Outro. A Verdade não está do lado da aparência, mas do lado do 

semblante e neste há real. Além disso:  

 

(...) não progride a não ser em uma estrutura de ficção, 

a saber, justamente, que em sua essência, é pelo fato 

de que se promove de alguma forma uma estrutura de 

ficção, a qual é propriamente a essência mesma da 

linguagem, que algo pode se produzir (...) (LACAN, 

1971:128) 

 

No Seminário 18, Lacan distingue verdade de semblante. Tudo que é 

discurso mostra-se como semblante. “O ser falante está condenado ao 

semblante” (MILLER, 2008:10). O semblante é distinto da aparência, na 
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medida em que não é o imaginário, como se poderia pensar, nem 

poderíamos reduzi-lo ao simbólico. De acordo com Lacan, o simbólico é 

semblante, mas o semblante não é só simbólico. Miller afirma que “o 

significante é tanto semblante quanto imagem”. (MILLER, 2008:11) 

Simbólico e imaginário podem ser classificados dentre as 

representações. Para Miller, com a introdução da noção de gozo, simbólico 

e imaginário irão se confundir, pois a representação gravita em torno da 

Coisa. Entretanto, não podemos separar o semblante do real. “O semblante 

consiste em fazer crer que há algo ali onde não há” (MILLER, 2008:18) 

O discurso não representa uma representação; há, dessa forma, 

efeito de verdade. E Lacan (1971) adverte que “o efeito de verdade não é 

do semblante”. Além disso, não há semblante de discurso, pois o discurso só 

pode ocorrer por semblante e tudo se constrói baseado no significante. Ao 

mesmo tempo, há o semblante que se apresenta como aquilo que é, aí 

encontramos o sintoma, isso que fala, mas não diz tudo. Mas a verdade não 

é o contrário do semblante. Este serve de suporte para aquela. 

Assinala Lacan: 

 

Os efeitos da articulação do semblante – quero dizer da 

articulação algébrica e, como tal, trata-se apenas de 

letras – eis aqui o único dispositivo por meio do qual 

designamos o que é real; o que é real é o que faz 

buraco neste semblante. Neste semblante articulado 

que é o discurso científico, o qual progride mesmo sem 

mais se preocupar se é ou não semblante. Trata-se 

apenas de que sua cadeia, sua rede, (...) faça aparecer 

os devidos buracos no devido lugar. Ele não tem ponto 
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de referência a não ser o impossível ao qual conduzem 

suas deduções; este impossível é o real” (LACAN, 

1971:24) 

 

O discurso está relacionado à hiância, ou ele começa como efeito 

dela, ou a produz, tanto faz, e Lacan nos indica: “o que há de certo é que o 

discurso está implicado na hiância, e, como não há metalinguagem, ele não 

poderia sair dela.” (LACAN, 1971:104) O discurso científico, em sua 

articulação com o semblante, faz aparecer como efeito o real. “O real é o 

que faz buraco neste semblante” (LACAN, 1971:24) O discurso tem como 

suporte o significante, o qual evoca um referente, e é sempre real, e por 

isso impossível de designar. Assim, conclui Lacan, só resta construí-lo. 

O real não se confunde com a realidade, pois, ao contrário desta, não 

se mostra e, portanto, deve ser demonstrado. O real como, “efeito de 

suspensão do sentido” (TEIXEIRA, 2008:54) poderá fazer o real intervir 

como ato. “Se o real se demonstra, e porque ele não se mostra, o real virá 

como impasse de uma escritura, de uma formalização” (BADIOU, 1997:19).  

Transformar uma impotência em impossibilidade é uma das formas ditas por 

Lacan sobre a experiência analítica e, nesse sentido, pode ser pensado em três dimensões. 

A primeira; a que situa aquilo que se dá como impotência, o impasse da formalização, o nó 

da questão. A segunda relaciona-se à elevação da impotência ao impossível e diz respeito 

ao campo da formalização do impasse, a abordagem do real pelo simbólico, a construção 

de suas coordenadas. A terceira dimensão é o momento do ato; corte que produz 

transformação. “Não há ato, a não ser se for possível que aquilo que se dava como 

impotência, se dê como impossível” (BADIOU, 1997:19) 
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Uma prática orientada pela psicanálise 

O PAI-PJ – Programa de Atenção Integral ao Paciente Judiciário – do 

Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais é uma prática interdisciplinar, 

orientada pela psicanálise que, a partir da construção do caso clínico, 

subsidia, juntamente com outros elementos, a decisão judicial. A equipe do 

PAI-PJ é auxiliar do juiz, pois encaminha pareceres informando sobre a 

situação do paciente e, a partir dos mesmos, o juiz tem condições de tomar 

decisões de acordo com a especificidade do caso.  

O ato jurídico produz um contorno para o que surge fora da lei. 

Conforme Barros: 

 

Ao ser convocado a responder pelo crime, o ato 

jurídico apresenta ao sujeito a dimensão da lei jurídica, 

podendo ser um instrumento que permite operar a 

construção de um sentido, que demarque os limites da 

convivência com o outro no espaço público, 

estabelecendo uma certa modulação da relação do 

sujeito com o outro. O ato jurídico ganha aqui o lugar 

de operador clínico, instrumento necessário na 

condução do tratamento (BARROS, 2003:3). 

 

O trabalho opera na possibilidade de um espaço aberto para novas 

soluções, na contingência do imprevisto de uma “peça desconexa”, sempre 

dentro do que o ordenamento jurídico preceitue. No acompanhamento dos 

casos privilegia-se a escuta de cada paciente para que a execução da 

sentença possa se dar, considerando a singularidade de cada caso. O 

analista ocupa uma posição de báscula entre ser o representante do Juiz e o 
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secretário do alienado, buscando operar como mediador entre o 

tratamento do paciente na rede de saúde e o judiciário.  

A construção do caso clínico em psicanálise – como a produção de 

uma seqüência que inclua o inusitado da experiência, o indecidível 

(MALENGREAU, 2003:13), coloca-se como um meio para se construir o real 

em jogo no caso, para se formalizar o impasse. A construção do caso 

implica a construção da estrutura lógica; das coordenadas simbólicas do 

caso. A estrutura em psicanálise não tem relação com uma forma sensível 

ou com uma figura da imaginação; muito menos com uma essência. Em 

psicanálise, a estrutura se evidencia e é descompletada. Não se trata de 

uma incompletude que poderia ser remediada pela localização de uma 

peça que completaria o conjunto. A incompletude da estrutura tem a ver 

com o indecidível que ela comporta. (MILLER apud MALENGREAU, 2003:13) 

Há real no saber e a experiência da psicanálise permite localizá-lo. 

Sempre contingente, tal experiência ao localizar e formalizar o impasse, o 

real do caso, através da construção do caso clínico, pode orientar a decisão, 

de modo a que ela possa operar como ato, produzir transformação. Esse 

método permite que se faça, a partir da escuta do sujeito, um certo cálculo 

do efeito da decisão no caso. Trata-se de uma operação sem garantias, da 

qual só podemos atestar sua existência em tempo posterior a sua aplicação, 

num tempo deslocado, a posteriori, a partir de seus efeitos. É possível, 

assim, dizer, que a justiça pode se apresentar. 
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Palavras-Chave: violência; juventude; criminalidade; psicanálise. 

 

“Todos os dias que depois vieram, eram 

tempo de doer. Miguilim tinha sido 

arrancado de uma porção de coisas, e 

estava no mesmo lugar. [...] no mais das 

horas, ele estava cansado. Cansado e 

como que assustado. Sufocado. Ele não 

era ele mesmo. Diante dele, as pessoas, 

as coisas, perdiam o peso de ser.” (João 

Guimarães Rosa, 1964/2001) 

 

O jovem 

Azedo tem dezessete anos. Há seis meses atrás, ateou fogo num jovem que 

o agredira. Em nosso primeiro contato com ele, o que nos pede é um 

advogado. Mas não fala do crime que cometera. Está drogado e 

atemorizado. Não sabe o que fazer. Seis meses depois, reencontramo-nos 

com ele que se diz “atrevido”, a fim de “fazer barulho”, de “provocar 

terror”. Sobe o morro em território rival, sozinho e à noite, “pra dar tiro 

nos cara”. Ele gargalha quando os amigos, preocupados, falam das 

façanhas que ele vem cometendo. Mas se cala quando tenta responder de 

onde vem a “ruindade” do mundo. 

O morro onde mora anda calmo, sem guerra, há cerca de quatro anos, 

quando líderes do tráfico foram presos ou mortos e várias ‘bocas’ fecharam. 
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O irmão acima dele morrera nesse período. Azedo, que nos conta não ter 

nada dentro de si, engasga quando fala desse irmão. Silencia e não 

consegue avançar. “Nem coração eu acho que eu tenho mais. - Desde 

quando? - Desde que entrei para o movimento [tráfico]”. Não por acaso, 

entra para o crime quando esse irmão é morto. Essa morte se faz 

acontecimento e o marca na carne. Sem a mediação da palavra, ele coloca 

seu corpo em cena. Identificado com esse irmão, mas também com seus 

assassinos, ele mata para se fazer alvo de morte. Alinhado especularmente 

com o morto, afirma não ter nada a perder. “Depois que eu comecei a 

cepar [matar], comecei a ficar assim. Não tô parando. Vou continuar 

assim”... 

 

O que nos ensina a teoria 

Referências de diversos campos de saber somam-se, há tempos, no esforço 

de interpretar a violência e a agressividade. Na atualidade, novos 

elementos se somam às interpretações clássicas e a variedade de disciplinas 

dialogam no empenho de se articularem na leitura de fenômenos tão 

complexos. Sem a pretensão de ancorar as múltiplas faces desse objeto, 

buscamos aqui acompanhar a trilha aberta por Freud na tentativa de 

avançar nesse território, com recursos da Psicanálise, através de um caso. 

Passeamos pelo tema com o desconforto e a surpresa de andar sobre um 

circuito feito de cacos de vidro dispostos no solo, sob obstáculos de 

diferentes densidades, impedindo o acesso à verdade do fenômeno. Tal 

qual na instalação “Através” de Cildo Meireles, pensamos que, apesar dos 

obstáculos, algo a ser apreendido a teoria nos deixa entrever acerca do 
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sujeito, seu mundo e a complexidade da violência e da agressividade que o 

envolve. 

 

Figura 1 - Cildo Meireles, Através, 1938-1989, materiais diversos, 600 x 1500 

x 1500 cm, foto: Pedro Motta 

Ainda dentro do campo freudiano, a violência e a agressividade podem ser 

abordadas sob diferentes prismas. Buscamos, aqui, sua dinâmica, como 

ferramenta de leitura. Freud (1923) trabalha o sentimento de culpa 

enquanto uma possibilidade de contenção da agressividade. O sentimento 

de culpa seria resultado da introjeção da agressividade. Esta dirige-se a um 

objeto que se interpõe no caminho da satisfação. Enquanto o medo nos 

parece um sentimento mais primitivo, um medo de ser punido por um “pai 

totêmico” - pai mítico, fundamento da Lei -, a culpa já exige uma 
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movimentação psíquica de contenção da ação destrutiva dirigida a um 

objeto.  

Para Freud (1930 [1929]) a energia original que circula entre os seres é a 

agressividade. Dessa maneira, o laço social só poderia ser garantido pela 

culpa, ou seja, pela agressividade introjetada. Mas o que exigiria do sujeito 

a introjeção da agressividade e a transformação dessa energia em culpa? O 

encontro com a verdade do desamparo. Esse encontro revela a importância 

do outro e, assim, o sujeito se sente culpado por ter desejado o mal. A 

perspectiva do desamparo, portanto, se constitui na força motriz para o 

sentimento de culpa e, consequentemente, para o enlace social.   

Freud define uma ação má como aquela que põe em risco o amor e anuncia 

a possibilidade da solidão, a queda no desamparo. Nas palavras de Freud, 

“[...] mau é tudo aquilo que, com a perda do amor, nos faz sentir 

ameaçados. Por medo dessa perda, deve-se evitá-lo” (FREUD 1930[1929]: 

148). Assim, podemos supor que um adolescente, autor de um ato que 

atenta contra a vida de alguém, pode não ter medo de perder o amor e de 

ficar a mercê do desamparo. Não haveria um reconhecimento do 

desamparo e, na sua origem, uma percepção do outro como vital. Faz-se, 

pois, necessário definir desamparo.  

O desamparo é uma condição humana e é a partir da relação com o outro 

que a humanização se inscreve. A vida em seu estado puro e bruto não é 

necessariamente humana. É preciso a acolhida do outro para circunscrever 

essa vida no campo humano. O investimento simbólico e narcísico realizado 

pela função materna é decisivo para este processo de humanização e, 

portanto, de percepção do desamparo em sua dimensão negativa. A mãe 

contém, coloca os limites para conter o excesso que é a vida bruta, criando, 
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assim, a vida humana – pólo positivo do desamparo. Este amor só irá operar 

se for dialetizado por e submetido a uma Lei que estabeleça as normas do 

registro simbólico e da convivência humana. Assim, abre-se a possibilidade 

da condição desejante para o sujeito realizar suas escolhas. 

Paradoxalmente, o que delimita e cria o desamparo é o amor e o 

reconhecimento da Lei. Sem este reconhecimento não há desamparo, pois 

não há, por outro lado, amparo possível. Existe simplesmente o nada 

mergulhado no excesso caótico da vida bruta – o qual podemos equivaler à 

pulsão de morte. 

Para conter a auto-destrutividade superegóica e moral, o sujeito encontra 

ao menos dois caminhos: pode fundir a pulsão de morte com a pulsão de 

vida ou desviar a pulsão de morte para o mundo externo sob a forma de 

violência. Assim, podemos dizer que existe uma dinâmica entre auto-

agressividade e hetero-agressividade na violência. Segundo Freud, “quanto 

mais um homem controla a sua agressividade, mais intensa se torna a 

inclinação de seu ideal à agressividade contra seu próprio ego” (FREUD, 

1923: 71). Nesse sentido, podemos pensar que, quanto mais um homem 

libera sua agressividade, menor se torna sua auto-agressividade, e mais 

inócuo se torna o sentimento de culpa na manutenção da conduta moral. 

Assim, quanto ao nosso tema, se um adolescente parece não apresentar 

pesar em relação aos outros, se sua posição no laço social encontra-se tão 

fragilizada, podemos supor que a flexibilização do sentimento de culpa 

seria um corolário à violência externa extrema. E que esta, em sua origem, 

estaria condicionada à ausência da experiência de amor, na construção do 

paradoxo amparo-desamparo nos primórdios do laço social.  
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Se a experiência do desamparo constitui-se como experiência primária, 

dimensão negativa da experiência do amor, dialetizada pela regulação da 

Lei, perguntamo-nos: o que se escreve subjetivamente quando essa oferta 

simbólica é opaca? Ou como a Lei pode se escrever sobre um sólido árido e 

seco no qual não se configura o temor pela perda do amor? 

 

Quando a história de vida fala o que o corpo desenha sem palavras 

Conta uma vizinha, mãe de santo, que, sem ela, Azedo não teria nascido. 

Sua mãe – alcóolatra já na época de seu nascimento – anestesiava uma 

convulsão com a bebida, caída num beco do aglomerado. Foi essa vizinha 

quem a levou para o hospital, acompanhou-a e trouxe ambos, mãe e filho, 

de volta a seu barracão – pouco mais que telhas de zinco, eucatex e 

papelão. O pai nunca assumiu o menino. 

Na infância, ainda não envolvido com o tráfico, apanhava com os colegas 

ao atravessar um território rival para chegar ao grupo escolar. Desistiu 

rapidamente de estudar. Aliás, não vê sentido nenhum em estudar, 

sobretudo porque não tem a certeza de que passará dos 18 anos. Aliás, não 

vê sentido em nada. Apenas aguarda a morte. Vivia pelas ruas do 

aglomerado sem ter o que fazer. Cresceu sozinho. A mãe é um “pudim de 

cachaça”, dizem seus colegas. E ainda vive caída pelos cantos. Diz sobre 

Azedo um amigo: 

“[...] muita gente dá valor pra ele, mas, igual, não teve um pai 

perto, entendeu? Pra dá um apoio, um carinho... A mãe, coitada 

da mãe! A mãe fica mais no boteco do que...” 
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E, nas palavras do próprio Azedo, a mãe não lhe dá importância: 

“- Então, de certa maneira, ela [sua mãe] sabia que você não 

estava na escola?     - Sabia, mas não falava. - Não falava? Deixava 

pra lá? - Ela sabia já. Minha mãe não ligava...” 

 

Com o pai, que mora a poucas ruas de sua casa, ele não fala. Cruzam-se, 

mas não se falam. “Ele nem conversa comigo”. A interpretação vem 

novamente pelas palavras desse amigo: 

“Mas igual você tava falando lá, esse negócio que eu falei pra 

você de criação. Mas o certo é isso mesmo. Não é aquela criação 

que a gente teve. Porque a gente teve um criação – é lógico que 

pai e mãe quer sempre o melhor pro filho, entendeu? Só que tem 

sempre um ali, um ali fora, que não tem aquela criação que a 

gente tá tendo, entendeu? Aquele, aquele ovo podre que tá ali – 

que um só estraga o pente –, aí ele mesmo naquele meio ali, ele 

mesmo vai e faz aquela bola de neve. É isso que eu tô te falando, 

porque muitos aqui teve uma criação boa, igual eu falei. Teve um 

só que pai e mãe nunca deu valor e igual o caso aí...” 

 

Azedo tem, ao todo, sete irmãos: cinco casados que se mudaram e com os 

quais ele não mantém mais contato, um “bostinha mais novo que tá 

entrando [para o crime]”. Este não mora mais com ele, juntou-se a uma 

gangue rival. Azedo diz que vai matá-lo antes que seja morto por ele: 

“[O irmão mais novo] Mora não. Não deixo não. Ele ‘cola’ com o 

pessoal lá da C. [território rival]. Tá em outra ‘boca’ que o pessoal 
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[daqui] tem guerra. Aí perde, eu vou matar ele ainda. [...] É, ué, 

meu irmão virou meu inimigo. [...] É, deixa ele dá um vacilo aí 

que eu vou matá ele.[...] Ah, antes que ele me mata, né, véio? No 

crime, você não tem irmão, você não tem família, você não tem 

nada.” 

 

A entrada para o crime redesenha o circuito de laços do sujeito. Ele passa a 

integrar uma nova rede, com sustentação simbólica e/ou afetiva tão ou 

mais precária que a que possui. Reatualiza, nessas condições, a experiência 

de ausência vivida na infância. O retorno da opacidade materna e da não 

adoção paterna ganham novo colorido e nova configuração. Não se confia 

em ninguém no tráfico, nem mesmo no colega, nem mesmo no irmão. Se, 

na infância, Azedo é entregue à própria sorte, sem escolhas; na 

adolescência, tempo de confirmação de escolhas e de posições, ele refaz o 

mesmo trajeto de descaso.  

Sua entrada no tráfico coincide com o início do uso constante de drogas, 

desencadeado pela morte do irmão. Com a diferença de que, agora, 

coleciona satisfações, antes inacessíveis: o uso de drogas, o uso de armas e 

um entalhe na comunidade, referido simbolicamente ao campo do outro. 

Ele passa a ser temido, ganha uma inscrição na teia do outro, ainda que 

não a subjetive. Seu gozo mantém-se na droga e no corpo lançado à morte. 

Trata-se, portanto, de uma alcunha social que não reescreve seu trajeto 

pulsional. O sujeito não é tocado pela relação com a alteridade em sua 

forma de obter satisfação. No circuito pulsional, através do qual verte seu 

trajeto sobre o corpo, há pouco o que dizer: 

“– E de onde vem a ruindade? - Ódio, ódio da pessoa.” 
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Há, porém, muito o que fazer: 

“Matar hoje em dia é igual comer, é igual comer mesmo, igual 

comer miojo.[...] A primeira é difícil, mas depois da primeira...” 

 

O crime compensa?  

O eixo simbólico, através do qual o sujeito se opõe ao eixo imaginário na inscrição 

no campo da alteridade, cria intervalos nos quais o sujeito pode se alojar. Lacan 

(1998[1957-58]) se vale de um esquema, conhecido como esquema L, para explicar 

essa relação de oposição.  

 

  S  a 

 

  a’  A 

Figura 2 – Esquema L (LACAN, 1998[1957-58], p. 555) 

 

No esquema acima, o sujeito, S, comparece como existência inefável, 

referida ao campo simbólico que a antecede e determina, A. O A diz 

respeito ao grande Outro – outro em francês é autre – campo da 

linguagem, do tesouro dos significantes, veiculado inicialmente pela mãe. A 

partir dele, a questão acerca da existência do sujeito se formula sob a 

forma de “que sou eu nisso?” – referente ao seu ser e ao seu sexo. O Outro 

se articula sob a forma de significantes particulares que se escrevem na 

carne do sujeito, condicionando vias e obstáculos de satisfação.  
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Esses significantes se ordenam em cadeia – como alteridade em relação ao 

sujeito –, constituindo sua estrutura a partir da introdução do significado 

que neles deposita significação. Há, portanto, uma alienação fundante do 

sujeito, S, em relação ao campo do Outro, A. E é a partir dessa relação 

simbólica também que uma perda de significação, constitui-se como campo 

inacessível, a partir do qual o sujeito separa-se do Outro e passa a falar de si 

mesmo. É ao preço dessa perda fundante que ele se estabelece como 

sujeito do inconsciente, desdobrado em eu, a’, e pode, então, investir nos 

objetos, a. 

Assim, a relação a-a’, imaginária e especular, na qual o sujeito se projeta, 

apóia-se e se opõe, ao mesmo tempo, à relação simbólica S-A, decorrente 

do atravessamento edípico e da incidência da lei paterna. Operação 

necessária para a separação do sujeito do campo do Outro, ao preço de 

uma perda fundamental de significação sob a qual o sujeito constrói uma 

posição, uma resposta para o enigma de seu ser. Essa perda diz respeito 

àquilo que o sujeito jamais alcança pelo significante, ao ponto em que a 

linguagem é insuficiente para dar conta do organismo, da libido, da vida – 

e que aqui identificamos à figura do desamparo. Diz respeito, portanto, ao 

ponto sobre o qual o sujeito se perde de si mesmo e parte, então, para 

significar-se no campo do Outro – fundamento do laço social –, 

condicionado pelo desejo materno que o antecede e pela incidência, nele, 

da lei da linguagem veiculada pelo Nome-do-Pai.  

É desse ponto enigmático e inefável que o sujeito parte para se 

representar, inscrevendo-se, a partir daí, como ser de linguagem. O 

corolário, no nível especular, se apresenta na maneira como ele repete essa 

posição em relação aos seus objetos. Essa inscrição condiciona as relações 
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pulsionais do sujeito a partir de então. É desse ponto de fuga e posterior 

inscrição que seu ser se escreve como de linguagem, tocado pelo afeto que 

condiciona sua satisfação. As funções materna e paterna são, pois, pré-

condição para a entrada do sujeito no laço social. 

Podemos pensar, no caso de Azedo que, à opacidade da oferta do Outro 

materno, um vazio se instala no campo da alteridade, condicionando, a 

partir de então, sua experiência com a alteridade. Recursos suplementares 

se tecem na teia de seus laços, como a mãe-de-santo que leva sua mãe para 

o hospital, ou os avós com os quais mora junto com a mãe atualmente. Essa 

falha num momento primordial, entretanto, dificulta posteriormente a 

dialetização amparo-desamparo, quando da entrada da lei. Se não há 

perda a temer, consequentemente não há reparação a operar. Como nos 

revela outro jovem, entrevistado por MV Bill. Após a morte de um colega 

de crime delator pelo chefe local, este ordena ao jovem que “picote” o 

morto e o descarregue atrás do mato. Foi a única vez em que ele fez uma 

coisa errada, afirma. 

“Pode perguntar a quem quiser do meu proceder. Eu sou puro, 

sou legal, não tinha necessidade de ficar na vida do crime. Eu 

queria o amor de uma tia, de uma mãe, isso que eu nunca tive, o 

amor de uma família, que quando eu precisasse pra conversar, 

ela estivesse lá, viesse conversar comigo. Mas eu nunca tive. Se eu 

tivesse uma família pra conversar, eu não estaria nessa vida não, 

não estaria não” (SOARES, BILL e ATAHYDE, 2005: 139). 

 

O crime, em muitas dessas situações, e especialmente o tráfico, parece se 

oferecer como um recurso a mais, uma compensação pela opacidade 
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advinda do campo do Outro. Ele compensa pelo poder que engendra no 

jovem e pelo reconhecimento que daí advém – e que beira uma adoção e 

uma inscrição numa ordem de filiação em alguns casos. Não são raras as 

situações em que um chefe local apadrinha alguns dos jovens que, para ele, 

trabalham. As regras, porém, desse apadrinhamento são unilaterais, 

tirânicas e instáveis. Um vacilo, e a morte retorna à cena. Como 

compensação pela opacidade da função materna ou pela carência da 

função paterna - na transmissão da lei -, os laços no crime, ao contrário dos 

laços familiares, não se perpetuam nem se assentam sobre bases 

indissolúveis. Regem-se pelo poder de mando unilaterial e caprichoso do 

chefe local de um lado e, de outro, pelo imperativo de satisfação imediata 

e reconhecimento dos jovens. Compensa assim? Sem suplenciar, a doação 

materna, marcada pela dialetização da lei paterna, que abre a condição 

desejante do sujeito? E o excesso que transborda no ato e no embate 

corporal? Repara um mal por um bem que lhe corresponda? Não é o que 

nos parece... 

 

Nem filho da mãe... 

Parece-nos estarmos num tempo e numa geo-política em que colidem todos 

esses fatores e outros tantos, atravessando a subjetivação do jovem afetado 

pela criminalidade violenta. Longe de um campo farto de escolhas, mas 

antes constrangido pela história, a resposta nasce no ato, sem conferir 

intervalo para que a dúvida sobre o próprio ser se instale. Atravessado 

também pelo corpo adolescente e pela urgência de satisfação, o jovem não 

considera esses intervalos simbólicos mas, antes, atua na imediatez do 

cotidiano de sobrevivência. Desde que inserido na trama imaginária do 
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Outro do tráfico, não conta mais como sujeito que se apropria de suas 

experiências, mas como corpo-objeto que se lança na manutenção desse 

sistema - cada um à sua maneira. Diante da opacidade da mãe e da carência 

do pai, qualquer outra solução parece servir, nos ensina Azedo. Tanto faz 

qual ela seja. 

O apego ao irmão, que parece, lhe servia de escudo, cai quando ele é 

assassinado. Identificado duplamente ao irmão morto e ao algoz que o 

mata, Azedo, na travessia de sua adolescência, tenta à sua maneira 

responder à pergunta sobre o enigma de seu ser esvaziado: “não tenho 

nada dentro de mim”. Como assassino e vítima, faz uso do traço fraterno 

que lhe resta para se escrever no campo da alteridade, esvaziado daquilo 

que poderia fazê-lo parar por temor. 

Diferente, porém, do pequeno Miguilim de Guimarães Rosa que, curado de 

sua miopia, pôde ver um novo mundo, Azedo ainda arde na dor da perda 

do irmão, da sensibilidade, do sentimento de saudade. Uma parte dele se 

fora com aquela morte, restando-lhe o ódio. Sem reparação e sem culpa, 

entretanto, esse ódio não encontra meios de dialetizar-se e fazer-se laço. 

Torna-se violência e nos ensina que, para além dos tempos e de sua 

recorrência, esse fenômeno ainda carece da miopia singular de cada sujeito 

para escrever a história. Se ao menos conseguíssemos deixar o morto e o 

vivo mais disjuntos para Azedo, se ao menos pudéssemos plantar uma 

curiosidade “miguilim” nele, poderíamos plantar o desejo de ver, para além 

do morro e da miopia, outros horizontes... "Estou sempre pensando que lá 

por detrás dele acontecem outras coisas, que o morro está tapando de mim, 

e que eu nunca hei de poder ver". Mesmo em todo deserto, há de haver 

um olho de água por perto... 
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Palavras chave: subjetividade, adolescência, ato infracional. 

 

Introdução 

 

O trabalho versa acerca dos modos de subjetivação do adolescente 

autor de ato infracional que cumpre medida socioeducativa privativa de 

liberdade em uma instituição1 destinada para esse fim. Partiremos da 

concepção psicanalítica dessa fase a fim de compreendermos a nova 

posição subjetiva imposta a esse sujeito. 

Entendemos que todo modo de relação com o outro está apoiado em 

uma concepção de sujeito. Em um segundo momento, faremos uma breve 

digressão acerca do conceito de subjetividade. Por tratar-se de um conceito 

de grande complexidade, optamos por utilizar as definições de autores 

como Drawin (1998), Bezerra (1989), Figueiredo (1995) e Moreira (2002) 

para nos auxiliar. Interessa-nos esses autores por apresentarem uma 

concepção de subjetividade que se aproxima da nossa, por conceberem o 

sujeito constituído a partir do outro e, ainda, por definirem a subjetividade 

sobre o horizonte da teoria psicanalítica.  

Posteriormente, pensaremos o cotidiano institucional e os modos de 

relação presentes. Para tanto, recorreremos a alguns conceitos da obra de 

Michel Foucault2. Tal autor nos possibilitará a reflexão sobre aspectos do 

campo da moral presentes na instituição e que incidem em dado modo de 

ser sujeito dos adolescentes privados de liberdade. Também com Foucault 

será possível compreender que a disciplina presente na instituição em 

estudo é dispositivo indispensável para o controle e a produção de sujeitos 
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dóceis, facilmente manipuláveis e que cumprem as determinações 

institucionais.  

 

 

Sobre a adolescência 

 

Trabalhamos com uma perspectiva de adolescência que considera 

que as transformações corporais advindas com a puberdade, juntamente 

com as significações sociais que tais mudanças comportam incidem em um 

determinado modo de ser sujeito. Podemos inferir que o adolescente, assim 

como qualquer sujeito, é marcado por atravessamentos socioculturais. Tais 

atravessamentos corroboram para a formação de um dado modo de 

subjetivação. 

Na condição de criança o sujeito, de algum modo, idealiza seus pais, 

mas, à medida que cresce, percebe, aos poucos, suas falhas e inicia uma 

preparação para o processo de separação. No entanto, para que esse 

processo ocorra, é necessário que a incorporação dos pais da infância tenha 

obtido êxito. Segundo Alberti (2004), esse é o parâmetro para o final da 

infância.  

Segundo Freud (1905/1996), a modalidade incorporativa é a estrutura 

básica do primeiro ano de vida. Trata-se da “incorporação do objeto - 

modelo do que mais tarde irá desempenhar, sob a forma da identificação, 

um papel psíquico tão importante.” (FREUD, 1905/ 1996, p.187) (grifos do 

autor). Quanto mais sólida ela (incorporação) for, maior a herança dos pais 

“que servirá como recurso para o sujeito adolescente agir conforme suas 

próprias decisões”. (ALBERTI, 2004, p.14) (grifos nossos). 
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Isso porque na adolescência o sujeito não é mais tão dependente dos 

pais de sua infância. Segundo Alberti (2004), o adolescente torna-se 

questionador devido ao afrouxamento dos modelos identificatórios da 

infância. Isso quer dizer que, ao crescer, a criança começa a enxergar a 

insuficiência dos pais, e a identificação cega com os progenitores começa a 

vacilar. Isso é imperativo para a emancipação do sujeito. Será em virtude 

dessa constatação que o adolescente terá a possibilidade de separar-se dos 

pais da infância - aqueles que tudo podem e não cometem erros - e 

encontrar seu próprio jeito de ser.  

De modo geral, querendo o adolescente ou não, a escolha 

fundamental da adolescência é a separação. O adolescente sai da cena 

familiar e caminha para a cena social. O corpo, nesse sentido, também é um 

objeto social, pois coloca o sujeito nas relações por intermédio do olhar, do 

julgamento e do desejo do outro (FELICIOTTI, 2005). 

As transformações do corpo e a reativação edípica que surge com tais 

mudanças impõem ao sujeito nova posição subjetiva. Aquilo que outrora 

pertencia ao mundo infantil deve ser negado: o corpo infantil, a 

identificação com os progenitores. Tal negação pode se manifestar por 

intermédio das recorrentes contestações, comuns nessa fase, 

principalmente endereçadas à geração pregressa.  

Rassial (1999) afirma que a especificidade do adolescente é não ser 

nem uma coisa, nem outra, quer dizer, esse sujeito não é completamente 

criança e nem completamente adulto. Esse duplo aspecto da adolescência 

determina, segundo o autor, a organização da denominada crise formal da 

adolescência, caracterizada como: 
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[...] um limite entre dois estatutos, um regendo a 

criança que brinca e aprende, outro o adulto que 

trabalha e participa da reprodução da espécie; um 

período de indecisão subjetiva e de incerteza social, 

durante o qual a família e as instituições exigem, 

segundo as circunstâncias, que o sujeito se reconheça 

como criança ou como adulto. (RASSIAL, 1999, p.58). 

 

Trata-se de uma fase incerta em que não se é mais criança e ainda 

não se é adulto. É um período conflituoso já que o sujeito deixa a infância 

segura para adentrar por caminhos e descobertas permeadas de 

transformações. Portanto, no viés psicanalítico, a adolescência corresponde 

a uma crise subjetiva marcada pelo desejo do adolescente de deixar de ser 

objeto de desejo de seus genitores e ingressar no mundo adulto, mesmo 

que pela via da transgressão.  

 

 

Sobre os modos de subjetivação: um recorte da teoria da 

subjetividade 

 

Segundo Moreira (2002), o processo de valorização da subjetividade 

teve início com a Revolução Copernicana3 em que o anúncio do 

descentramento astronômico tem como consequências o descentramento 

antropológico e epistemológico. Nas palavras da autora: 

 

Diante da vivência de ruptura e de dissolução da 

ordem, o homem tenta reorganizar, reinstaurar um 
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pólo ordenador. É neste momento que entra em cena a 

filosofia moderna com o paradigma da Consciência, 

onde impera a imagem de uma consciência solitária 

pensando sobre suas próprias experiências. (MOREIRA, 

2002: 19).  

 

Com a revolução científica, o homem se vê perdido diante de um 

universo infinito, tendo que pensar sobre sua própria vida, sua finalidade e 

seu significado. A autora enfatiza que na necessidade de controlar esse 

novo que se apresenta, o sujeito terá que controlar a si mesmo, ou seja, 

fazer de sua subjetividade uma plataforma firme, garantia de certeza 

(MOREIRA, 2002)  

Sem a garantia de que a percepção exterior corresponde à verdade, 

já que a visão informa que o sol gira em torno da Terra, o homem moderno 

só terá uma certeza: a de sua interioridade. Nesse novo paradigma, surge o 

sujeito epistêmico, sede e fundamento de todas as certezas. É nesse 

contexto que “a subjetividade emerge e torna-se referencial central para o 

conhecimento e a verdade” (MOREIRA, 2002: 20). 

Na perspectiva religiosa, Bezerra (1989) menciona que o ideário 

individualizante do protestantismo está na base da maneira moderna de 

compreender o homem, o universo, as coisas e a natureza. O autor enfatiza 

o movimento iniciado por Lutero4. Com a tradução da Sagrada Escritura, 

todo homem poderia interpretar a Bíblia segundo sua própria consciência, 

emancipando-se no plano da ideologia religiosa. Segundo o autor:  

 

E não são os atos, as obras, a atitude exterior que 

importam, e sim a relação íntima, pessoal com o 
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espírito divino. A salvação é da responsabilidade de 

cada um. Autoderterminação, liberdade de espírito, 

responsabilidade individual, livre exame das Escrituras 

e uma ética individual, estas são algumas das bandeiras 

da Reforma. (BEZERRA, 1989: 228) 

 

O autor assinala dois traços particulares da concepção moderna de 

sujeito, isto é, da concepção de indivíduo: os princípios de igualdade e os 

princípios de liberdade. A igualdade dos homens frente a Deus e ao 

universo humano e a subjetividade livre, que se relaciona livremente com a 

verdade. 

No plano filosófico, o pensamento moderno inicia-se com a 

descoberta cartesiana do “cogito”. O conceito de sujeito, cunhado pela 

filosofia cartesiana, anuncia a subjetividade como fundamento, uma 

verdade metafísica. Nessa perspectiva, o sujeito torna-se o ponto de partida 

para um possível acesso à realidade e para a construção da ciência 

(DRAWIN, 1998). Assim, a concepção epistemológica moderna constitui o 

sujeito pleno, consciente, autônomo e livre.  

Outra reflexão acerca da Modernidade é a concepção de ethos. Na 

perspectiva etimológica apontada por Figueiredo (1996), ethos refere-se 

tanto aos costumes e aos hábitos quanto à morada e, portanto, revela 

diferentes modos de subjetivação. Dessa forma, consideramos relevante a 

concepção desse autor acerca da variedade e da eficácia das éticas. 

Figueiredo (1996) perpassa algumas formas que as relações entre os 

homens assumiram ao longo da história da humanidade. Interessa-nos a 

emergência dos processos de individualização. O autor nos mostra que: 
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Autotestes (provações), exames de consciência e uma 

atenção vigilante à vida “psíquica” transformaram-se 

nas vias régias da sujeição do indivíduo aos seus 

próprios cuidados: é como se cada um se convertesse 

no edificador de sua própria morada, de uma morada 

ainda bastante padronizada, mas já parcialmente feita 

sob medida para cada um. (FIGUEIREDO, 1996: 54) 

(grifos do autor). 

 

A ética, nessa perspectiva, caracteriza-se por uma morada 

individualizada. Há o desenraizamento da sociedade com a natureza e do 

indivíduo com a comunidade.  

Com relação à concepção de indivíduo, Louis Dumont é uma 

importante referência. Com um capítulo destinado a esse autor, Renaut 

(1998) descreve o estudo de Dumont sobre a sociedade hierárquica da Índia 

em contraste com a sociedade igualitária ocidental moderna. Dumont 

defende a idéia de que as sociedades podem se organizar de distintas 

maneiras, mas tendo como alicerce a noção de hierarquia ou de igualdade 

(BEZERRA, 1989). Estabelece assim, dois modelos de sociedade: as holistas e 

as individualistas.  

Nas sociedades designadas holistas há predomínio das formas 

coletivas e hierárquicas de existência no social. Nessa configuração, os 

indivíduos figuram como seres socialmente determinados, cuja identidade é 

definida a partir de sua posição no quadro social estratificado e 

hierarquizado (FIGUEIREDO, 1995). À medida que valoriza a totalidade 

social, negligencia o indivíduo. Conforme o sistema indiano de castas, a 
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ordem é hierárquica e os indivíduos são subordinados ao todo ou àquilo 

que figura o todo (RENAUT, 1998).  

Bezerra (1989) afirma que a consciência dos sujeitos nessas 

sociedades corresponderia a uma imagem de si como integrante de uma 

totalidade, e sua identidade seria vivida a partir de seu vínculo ao todo 

social. Será somente nas sociedades igualitárias, baseadas no 

individualismo, que será possível o sujeito se perceber mais que isso; ele se 

perceberia como ser singular, livre, autônomo, morada de sua própria 

identidade (BEZERRA, 1989). 

Nessa sociedade que valoriza o indivíduo, temos uma concepção 

igualitária, já que o indivíduo é o máximo valor e não estará submetido a 

ninguém, somente a ele mesmo. Para Renaut (1998), o individualismo é 

constitutivo das sociedades modernas, e a aplicação do princípio de 

igualdade toma a forma do liberalismo. 

Podemos assinalar pontos comuns nas diferentes vertentes que 

anunciam a entrada na Modernidade. A Revolução Copernicana abala 

antigas certezas e conduz o homem a voltar-se para si mesmo. Coloca em 

dúvida aquilo que se apresenta advindo do exterior. Nesse sentido, o 

homem precisa de alguma certeza, e essa certeza passa a ser a de sua 

própria existência. É nesse contexto que ocorre a emergência da 

subjetividade, referência central para o conhecimento e a verdade. 

A Reforma Protestante emancipa o homem do ideário religioso. Ao 

ter acesso à palavra de Deus, é possível para o homem ser responsável por 

sua própria salvação. Tanto a Revolução quanto a Reforma nos trazem a 

dimensão da concepção epistemológica moderna que compreende um 

sujeito pleno, autônomo, livre e consciente. 
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Dentro desse panorama temos, ainda, as formas de organização 

social descritas por Dumont5 : as sociedades holistas, sociedades 

hierárquicas cujo predomínio das formas coletivas é sua marca principal, e 

as sociedades igualitárias, baseadas no individualismo. Essa última conserva 

a concepção epistemológica moderna em que o sujeito se percebe como 

singular, livre e autônomo.  

Será com a entrada na Modernidade e, principalmente, a partir da 

revolução racionalista de Descartes que emergem novos modos de 

subjetivação, decorrentes da crise da subjetividade/fundamento (MOREIRA, 

2002). Neste panorama anunciamos três modos de subjetivação que 

guardam, segundo Moreira (2002), três traços comuns: as idéias de 

liberdade, de intimidade e de individualidade.  

O primeiro modo, cunhado por Drawin (1998) como subjetivação 

histórica-racional, é caracterizado pelo deslocamento teórico-fundacional 

para o domínio prático-histórico. Trata-se do ideal da ilustração. “O sujeito 

ilustrado aposta na liberdade via racionalidade, valoriza a produção 

cultural e preconiza a postura individualista.” (MOREIRA, 2002: 22). 

A subjetivação histórica-expressiva é o segundo modo de 

subjetivação, também nomeado por Drawin (1998). Baseado nas noções de 

liberdade e de expressividade é uma subjetivação preconizada pelos ideais 

românticos.  

E, por fim, o modo de subjetivação disciplinar. Tal modo foi criado a 

partir de novas formas de controle e nomeado por Moreira (2002) modelo 

ideo-histórico de subjetivação disciplinar em que “as formas de controle 

criam estratégias defensivas que se configuram em formas de sujeito.” 

(MOREIRA, 2002: 23).  
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Esse último modo de subjetivação, estudado minuciosamente por 

Foucault (1987), oferece-nos importantes reflexões acerca do modo de 

subjetivação do adolescente em privação de liberdade.  

 

 

Objetivação da subjetividade: o controle disciplinar. 

 

Após esse recorte acerca das teorias da subjetividade, é possível 

compreender que os modos de subjetivação perpassam o sujeito a partir de 

sua inserção histórica e social. Em nosso estudo, trabalhamos com a 

hipótese de que os mecanismos de controle e de disciplina utilizados pela 

instituição contribuem para a formação de um dado modo de subjetivação. 

Isso porque, ao falarmos de subjetividade, está implícita também a questão 

da ética6 (ethos). Em consonância com Figueiredo (1996), entendemos que 

não há uma única ética:  

 

[...] (no sentido de um padrão explícito de prescrições 

e/ou proibições) comum a todas as culturas e épocas, 

comum a todas as formas de subjetivação [...] De 

cultura para cultura e de época para época podem 

variar os padrões implícitos e os códigos. [...] variam 

também os modos de sujeição dos indivíduos aos 

ditames morais (FIGUEIREDO, 1996: 43) (grifos do 

autor). 

 

O adolescente em conflito com a lei e privado de liberdade, ao ser 

submetido a regras e códigos impostos institucionalmente, apresenta certo 
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modo de subjetivação. Ao abordarmos esse adolescente na condição de 

interno, devemos considerar as prescrições às quais esse sujeito está 

submetido. A sujeição às regras e aos códigos impostos e o grau de 

concordância ou discordância deles é que irá definir o sujeito moral ou, um 

determinado modo de ser sujeito. 

Para tratar desse assunto recorreremos a Foucault (1984), que nos 

oferece importante contribuição para a compreensão das diferentes formas 

de subjetivação. Para tanto, o autor se empreende no estudo das formas e 

das transformações da “moral”.  

Para esse autor, moral é o comportamento real dos indivíduos em 

relação às regras e aos valores propostos pelos códigos morais de 

determinada sociedade. Importante ressaltar que códigos morais são 

definidos como o conjunto de valores e regras de ação proposta por 

indivíduos ou grupos via aparelhos prescritivos, como a família, as 

instituições... (FOUCAULT, 1984). Assim, em sociedade estamos o tempo 

todo submetidos a prescrições advindas de diferentes situações, grupos, ou 

instituições nas quais circulamos.  

A possibilidade de constituição de um sujeito moral se dá quando for 

possível que ele se conduza a partir de um código de ação. Será o grau de 

conformidade ou de divergência em relação a esse código que irá 

determinar as diferentes maneiras de o sujeito se conduzir. Nessa 

perspectiva, os valores e as regras são explicitamente formulados 

(doutrinas, ensinamentos) ou transmitidos de maneira difusa, permitindo 

que o indivíduo aja conforme as regras ou tente escapar delas. O 

comportamento real do sujeito, ou seja, o grau de concordância ou de 

discordância desse sujeito em relação ao código é que irá determinar o 

sujeito moral. 
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Há, portanto, dois aspectos que, segundo Foucault (1984), toda moral 

comporta: o dos códigos de comportamento e o das formas de subjetivação 

ou práticas de si, ou seja, quando o sujeito desenvolve um trabalho sobre si 

mesmo. Ambos os aspectos se desenvolvem com autonomia parcial, já que 

não podem estar inteiramente dissociados, porque é a partir do grau de 

concordância ou de discordância dos códigos ou regras que se estabelecem 

as formas de subjetivação. 

Assim, entendemos que a instituição estudada possui dispositivos7 de 

controle associados a um campo da moral em que a importância é dada aos 

códigos. Esse campo se caracteriza pela capacidade de ajustar-se a todos os 

casos e de cobrir todos os campos de comportamento. Lembra Foucault 

(1979): 

 

[...] nessas condições, a subjetivação se efetua no 

essencial, de uma forma quase jurídica, em que o 

sujeito moral se refere a uma lei ou a um conjunto de 

leis às quais ele deve se submeter sob pena de incorrer 

em faltas que o expõem a um castigo. (FOUCAULT, 

1979: 29). 

 

Isso porque os locais em que predominam esse aspecto da moral 

frequentemente são instâncias da autoridade que fazem valer os códigos 

para garantir o controle e a disciplina, assim como a instituição pesquisada. 

São, portanto, os dispositivos de controle institucional que garantem a 

ordem e a disciplina dos internos. 

A instituição em pesquisa tem como ponto de âncora em seu 

funcionamento a disciplina. Tal disciplina engloba desde a distribuição dos 
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adolescentes no espaço institucional até as condutas de comportamento 

estabelecidas. Para tanto, logo que ingressa na unidade, o adolescente é 

orientado pelo funcionário que o recebe e apresenta-lhe as Normas de 

Convivência. Trata-se de uma espécie de regimento interno que orienta as 

condutas que o adolescente deverá manter durante sua permanência no 

regime de internação.  

A ordem estabelecida deve ser seguida. Aqueles que se destacam 

pelo bom comportamento, pela boa avaliação no ensino formal e pelas 

atividades extracurriculares são recompensados. Aqueles que transgridem 

as normas de convivência são punidos. A esse respeito encontramos, no 

artigo 19 do Regimento Interno das Unidades de Atendimento de 

Internação e de Semiliberdade da Fundação CASA, a normalização daquilo 

que já era prática na ocasião das observações realizadas em campo: 

 

§ 1º O adolescente que cumprir integralmente as 

disposições contidas no Regimento Interno, 

demonstrando bom comportamento e colaboração 

com a ordem e disciplina internas, poderá receber 

elogio, que será comunicado ao Juiz competente. 

(GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO, 2007) 

 

É importante ressaltar que no decorrer do cumprimento da medida 

socioeducativa de internação8, o adolescente é acompanhado por 

profissionais. Esse acompanhamento inclui, além de atendimento 

individual, avaliações diárias de comportamento e de desenvolvimento 

escolar e extracurricular (atividades esportivas, profissionalizantes, culturais 

e de lazer). 
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As medidas socioeducativas não prevêem um período estabelecido 

para seu cumprimento. Assim, o tempo que o adolescente irá permanecer 

na instituição depende da sua evolução, que deve ser relatada 

periodicamente ao juiz de competência. A periodicidade de envio do 

relatório poderá ser determinada por esse juiz. Foucault (1987) nos lembra: 

 

O juiz de nossos dias – magistrado ou jurado – faz 

outra coisa bem diferente de “julgar”. E ele não julga 

mais sozinho. Ao longo do processo penal e da 

execução da pena, prolifera toda uma série de 

instâncias anexas. Pequenas justiças e juízes paralelos 

se multiplicaram em torno do julgamento principal: 

peritos psiquiátricos ou psicológicos, magistrados da 

aplicação das penas, educadores, funcionários da 

administração penitenciária fracionam o poder legal de 

punir... (FOUCAULT, 1987: 15). 

 

Dessa forma, os funcionários ou juízes paralelos decidem o 

merecimento de uma progressão de medida por intermédio da constante 

avaliação do adolescente no cotidiano de sua internação, com o envio de 

relatório para o informe do juiz.  

Uma vez disciplinado, no sentido foucaultiano de adestramento, esse adolescente 

estaria correspondendo às expectativas institucionais e conquistando, por intermédio dos 

juizes paralelos, a almejada liberdade. 
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Considerações finais: Cabeça vazia, oficina do diabo - o sujeito 

reflexo. 

 

Entre as expectativas institucionais que visam à reeducação do 

adolescente está a “oferta” de diversas atividades pedagógicas. Uma vez 

que seu cumprimento é obrigatório, entendemos que essa oferta se trata 

de uma imposição. Nesse ponto é importante frisar o questionamento de 

Rosa (2005) em relação ao cumprimento compulsório das atividades 

pedagógicas nos estabelecimentos que acolhem os adolescentes que 

cumprem medida socioeducativa de internação. Para esse autor, o Estado 

não possui legitimidade democrática para impor as atividades pedagógicas. 

Rosa (2005) compara tal postura a uma atitude nazista, em que se obrigava 

a realização de trabalho nos campos de concentração. Entendemos que, ao 

sermos submetidos a um Estado democrático, não podemos impor a 

participação nas atividades. No entanto, na instituição em pesquisa, eram 

oferecidas diversas atividades com o objetivo de preencher a totalidade do 

tempo do interno. Não por acaso, um discurso comumente circulado na 

instituição entre funcionários e adolescentes era: “Cabeça vazia, oficina do 

diabo”. 

A partir desse fragmento discursivo, abrimos a discussão em dois 

vieses. Com relação ao adolescente, tal frase mostra a importância que ele 

atribui em participar das atividades. Conforme relato de internos, tal 

importância não diz respeito ao sentido que tal atividade pode oferecer a 

sua vida. O interesse dos adolescentes diz respeito à possibilidade que tal 

participação oferece para a confecção de um bom relatório de 

acompanhamento (realizado pelo técnico responsável).  
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É importante reafirmar que a determinação do tempo que o 

adolescente permanecerá internado dar-se-á a partir dos resultados dos 

relatórios enviados periodicamente ao juiz. Nesses documentos enviados 

pelos juízes paralelos constam o desempenho, a adequação às normas 

institucionais, além de sugestões quanto à progressão de medida ou à 

continuidade da internação. 

Assim, ao responderem às exigências de participação nas atividades, 

os adolescentes cooperam para o bom funcionamento institucional e 

contribuem para que sua desinternação seja solicitada nos primeiros 

relatórios.  

O outro viés do discurso presente na frase analisada acima é o da 

disciplina e do controle que a distribuição ordenada dos internos nas 

diversas atividades possibilita. Entendemos que a obrigatoriedade de 

participação nas atividades tenha o objetivo de padronizar o 

comportamento visando à docilização9 do adolescente. Conforme o artigo 

46 do Capítulo VI do Regimento Interno das Unidades de Atendimento de 

Internação e de Semiliberdade: 

 

A disciplina é instrumento e condição de viabilização 

do projeto político pedagógico e do plano individual 

de atendimento, a fim de alcançar o conteúdo 

pedagógico da medida sócio-educativa, e consiste na 

manutenção da ordem, por meio de ações 

colaborativas, na obediência às determinações das 

autoridades e de seus agentes, na participação nas 

atividades pedagógicas e no cumprimento da medida 
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imposta. (GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO, 2007) 

(grifos nossos). 

 

Segundo o artigo acima, a participação nas atividades é condição de 

viabilização do conteúdo pedagógico da medida socioeducativa e tem 

como instrumento, para tal objetivo, a disciplina. Conforme referido acima, 

a instituição em pesquisa tem como princípio de seu funcionamento o 

controle disciplinar. Nessa perspectiva, o oferecimento de atividades em 

caráter compulsório seria uma estratégia de controle dos adolescentes para 

o preenchimento de seu tempo. 

Entre algumas atividades oferecidas (além da educação formal), 

citamos os cursos profissionalizantes (hotelaria, panificação), a prática 

esportiva (futebol, basquete, musculação, xadrez), as atividades culturais, 

como dança (street dance), capoeira, teatro, além de oficinas de artesanato 

e de computação. 

A distribuição dos adolescentes para a prática das atividades dava-se 

de maneira aleatória e, muitas vezes, o interno era obrigado a participar de 

alguma sem que houvesse interesse por ela. Apesar da oferta de atividades 

durante todo o período em que o adolescente permanecesse internado, de 

acordo com as prescrições do ECA10, elas eram isentas de qualquer sentido 

para aqueles sujeitos. Exemplo disso era a distribuição dos adolescentes nas 

diversas atividades11, que tinha o objetivo de ocupação do tempo e o 

controle mais intenso dos internos.  

Assim, a frase amplamente veiculada na instituição - “cabeça vazia, 

oficina do diabo” - possui dupla conotação. Por um lado, a participação dos 

adolescentes em atividades visava uma avaliação positiva dos juizes 

paralelos a fim de conquistar, com brevidade, a desinternação via 



I Congresso Nacional de Psicanálise, Direito e Literatura 

 188

progressão de medida. Por outro lado, o discurso conota a importância de 

ocupar o tempo do interno, a fim de garantir a ordem e a disciplina, 

objetivando mais controle sobre eles. Nesse sentido, encontramos na 

garantia da ordem e da disciplina com fins de controle a ocupação das 

“cabeças”.  

Tal característica aproxima-se daquilo que Drawin (1998) infere sobre 

a figura do sujeito epistêmico-reflexo. Esse autor, ao discorrer acerca da 

subjetividade no pensamento moderno, indica três figuras da subjetividade 

moderna. Na primeira, a figura do sujeito epistêmico-reflexivo, instaurada 

no racionalismo cartesiano, é uma subjetividade “desenraizada do solo 

histórico-cultural e esvaziada de conteúdo existencial” (DRAWIN, 1998: 23). 

Esse sujeito não é apreendido na vivência e não pode ser confundido com o 

indivíduo empírico. O sujeito epistêmico é fundante do saber: pensa sobre 

o mundo e é condição de possibilidade desse mundo. O critério da certeza é 

decorrente da capacidade de auto-reflexão. 

A segunda figura é do sujeito epistêmico-reflexo. Cunhado no 

empirismo inglês, diferente do sujeito epistêmico-reflexivo, parte da 

experiência empírica. A subjetividade é transformada em objeto interior, 

resultado de uma percepção interna que leva a uma dissociação do eu. Isso 

porque o conhecimento do sujeito é da mesma natureza do conhecimento 

das coisas, é reflexo do exterior. O sujeito transforma-se em objeto de uma 

ciência. É a objetivação da subjetividade.  

A terceira figura é a do sujeito autonômico-transcendental. Solução 

do criticismo kantiano, esse sujeito, assim como o conhecimento científico, 

deixa de ser dado e passa a ser construído. Trata-se de um sujeito prático 

que se torna norma para si mesmo. Diferente do sujeito epistêmico 
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cartesiano, que era fechado em si, o sujeito epistêmico kantiano se abre ao 

mundo do direito e da história. 

Interessante a observação de Moreira (2002) sobre o ponto comum 

dessas três modalidades de sujeito, qual seja: a des-antropologização. Ou 

seja, são concepções abstratas, funcionam como fundamento, como 

condição de possibilidade do conhecimento teórico ou prático. 

E como tais concepções abstratas podem nos auxiliar na compreensão 

do modo de subjetivação do adolescente autor de ato infracional? Parece-

nos que o modo de subjetivação do adolescente em cumprimento de 

medida socioeducativa privativa de liberdade está próximo da segunda 

concepção de sujeito cunhado por Drawin (1998), a figura do sujeito 

epistêmico-reflexo.  

O fragmento discursivo “cabeça vazia, oficina do diabo” nos remete 

à necessidade de manter a “cabeça cheia”. Assim como uma máquina, esse 

sujeito é somente reflexo das imposições advindas do exterior. Não deve 

refletir (figura do sujeito epistêmico-reflexivo), mas executar, sem pensar, 

aquilo que lhe foi determinado, objetificando sua subjetividade. 

Desta forma, ao ofertar (impor) a prática de atividades como 

condição de possibilidade de realização de um relatório favorável à 

desinternação, esse sujeito reflexo irá cumprir o que a instituição espera.  

Entendemos que essa forma de se relacionar com o adolescente não 

considera sua individualidade, tampouco o considera sujeito. Se não o 

considera sujeito, leva em conta menos ainda sua condição peculiar de 

pessoa em desenvolvimento, assim como preconiza o Estatuto da Criança e 

do Adolescente12. 

A esse respeito, é interessante lembrarmos que, para a Psicanálise, na 

adolescência ocorre a reorganização do mundo pulsional, devido à 
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substituição do corpo infantil, o qual era identificado, por um corpo 

sexuado, e a aquisição da sexualidade genital leva o sujeito a se distanciar 

dos objetos edípicos. A retirada da catexia desses objetos desvia a libido 

para o eu, o que implica a escolha narcísica de objeto baseada no ideal de 

ego. Portanto, temos que na adolescência, com o afastamento dos 

genitores, o sujeito está em busca de um ideal de ego. Ele busca pelo outro, 

de maneira socializante, visando alcançar a gratificação narcísica de 

reconhecimento e de pertencimento ao grupo social. Considerando esse 

evento, o adulto que lida com o adolescente na condição de educador deve 

indicar possibilidades e não simplesmente as impor. 

Isso porque, ao concebermos o adolescente autor de ato infracional 

como sujeito, devemos permitir que sejam percebidos em sua individualidade, 

em sua história. Desse modo, evitaríamos que fossem reduzidos ao ato 

infracional cometido. O adolescente deixaria de ser mais um corpo a ser 

treinado, um caráter a ser moldado, para ser considerado em sua subjetividade. 

(ALTOÉ, 2004). É importante, dessa forma, dar voz ao adolescente 

considerando-o sujeito. Considerá-lo sujeito implica abdicar de uma posição de 

saber sobre o adolescente, ou seja, escutá-lo e considerar sua fala. Isso porque 

ao não ser escutado, o adolescente poderá agir, e é precisamente essa ação que 

poderá ser o que denominamos conflitiva com a lei. 
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 Palavras-chaves: louco, sujeito, direito.  

 

1. INTRODUÇÃO HISTÓRICA 

 Nesse artigo trataremos do louco como sujeito de direito.  Não do 

louco em si mesmo, como um fato isolado e paradigmático, mas sim do 

mesmo visto através da nova ordem constitucional com suas garantias 

fundamentais, todavia para se pôr a pensar neste estado há que se fazer 

um breve percurso histórico. 

 Hipócrates, já por volta de 400 a.C. dizia: 

Os homens precisam saber de que nada mais além do 

cérebro vêm alegrias, tristezas, desesperanças e 

lamentações. E por isso, de uma maneira especial, nós 

adquirimos visão e conhecimento, nós vemos e ouvimos 

e pelo mesmo órgão nos tornamos loucos e delirantes, 

e medos e terrores nos assaltam, alguns de noite e 

outros de dia... Todas essas coisas nós suportamos do 

cérebro, quando ele não é sadio. 

 A partir deste ponto, vemos que a loucura vista como doença mental 

atravessa os séculos e chega ao atual mundo ocidental, mas nem sempre foi 

assim. “Ao longo da historia, os loucos foram concebidos sob várias visões” 

(Campos, 2003: 1).  

Em algumas sociedades primitivas os loucos eram idolatrados, como 

se fossem deuses ou como se os ataques de loucura fossem a manifestação 

deles na Terra.  
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Nas sociedades indígenas, as crianças que nasciam com qualquer 

deficiência mental, eram jogadas no rio para serem levadas pela água e não 

deixar o local impuro. Em algumas tribos existiam rituais de purificação. 

Durante a Idade Média, os loucos muitas vezes eram considerados 

bruxos e devido a isto eram torturados e mortos. Muitas pessoas morreram 

e se feriram gravemente com essa prática da Igreja Católica. Outros eram 

colocados em barcos e atirados ao mar, no qual muitos morriam por não 

saberem o que fazer e os que sobreviviam acabavam em terras estrangeiras 

ficando sob a jurisdição da mesma com o seu destino novamente à mercê 

da sorte. Uma parte dos loucos eram presos e acorrentados. Tudo isto se 

baseava no preceito de impedir surtos dos doentes e das doenças (a doença 

não se espalharia e o louco ficaria resguardado fisicamente). Uma ínfima 

parte dos loucos ficava escondida de todo esse “tratamento” fornecido 

pelas autoridades em sua própria casa e recebia os cuidados de seus 

familiares. 

Importante situar que as instituições que tinham como finalidade 

retirar o louco do convívio social surgiram na cultura árabe no século VII. 

Os hospícios iniciaram sua propagação na cultura européia no século 

XV devido à invasão árabe. Eles se multiplicaram ao longo do território 

europeu no século XVII, para abrigar tanto os doentes mentais como 

marginalizados de outra esfera. Começou-se a partir daí, o tratamento 

desumano desses indivíduos. Na verdade, essa desumanização do sujeito 

começou muito antes disso com a Inquisição, prática exclusivamente 

católica, que exterminou centenas de doentes mentais.  

 Em meados do século XVIII, a loucura passou a ser vista como uma 

doença psíquica e que deveria ser tratada como tal. Sumiram as correntes e 

prisões e os loucos ganharam liberdade de movimentos, que já era um 
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princípio para o tratamento. Surgem, então, duas correntes para o 

tratamento, uma que acredita nas práticas psico-pedagógicas e nas terapias 

afetivas e a outra crê no tratamento físico, por acreditar que a loucura é 

um mau funcionamento encefálico.  

A partir do surgimento do hospital psiquiátrico é que nasceu a 

palavra manicômio em meio ao século XIX com o intuito de retratar 

especificamente aquele. 

Mesmo com o passar do tempo, a loucura teve mais práticas de 

tortura como “tratamento” do que propriamente um tratamento médico. 

Tentava com isso tirar o louco do seu estado de alienação na maioria das 

vezes. 

Hoje, têm-se verificado um maior interesse no estudo científico sobre 

a loucura e sobre todas as suas aplicações. Propomos aqui, uma análise mais 

pormenorizada da loucura, tendo como base a sociedade brasileira atual, 

seus princípios, suas concepções e principalmente seus preconceitos. 

 

2. ARGUMENTAÇÃO TEÓRICA  

2.1. A LOUCURA EM SI MESMA 

 O louco é o sujeito que porta alguma doença mental, sendo que esta 

pode advir de diversos fatores, desde o social até o hereditário, pode ser 

tanto uma doença orgânica quanto uma doença psíquica. Assim Shirley de 

Campos (Campos, 2003: 1) já afirmou: “A loucura é uma experiência social e 

psicológica”. É um gênero do qual existem espécies, v.g. a esquizofrenia. 

Ela é tratada de diferentes maneiras variando de acordo com a sociedade 

em que ela está inserida e com os valores éticos que nela predominam. As 
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sociedades variam com o tempo, elas evoluem, se transformam, mas nunca 

chegaram num consenso sobre como deve ser tratado o louco. 

Ressalta-se ainda que o louco seja somente um louco porque está no 

meio de pessoas com provável sanidade mental, que misturado com outros 

loucos ele se torna apenas outro igual perdendo a utilidade a estigma. 

Exclui-se o louco como um estranho e onde se reúne muitos estranhos, já 

não mais são estranhos para entre si. Segundo Shirley de Campos (Campos, 

2003: 1): 

A loucura é uma experiência social e psicológica. 

Dizemos que é uma experiência social, tendo em vista a 

maneira variada que os grupos sociais a concebem. O 

que nós caracterizamos como loucura pode não ser 

para um outro grupo. Os critérios segundo os quais é 

julgada esta experiência são variados. Os grupos sociais 

delimitam o campo da loucura de maneira distinta. A 

noção de loucura é diversificada e relativa, uma vez 

que cada grupo tem uma linguagem particular para 

defini-la. Segundo Joel Birman (1983) essas diversas 

linguagens sociais implicam também práticas sociais 

diversas. 

É no campo da infra-estrutura da consciência que podemos 

compreender o fato do sujeito se relacionar com o mundo exterior; assim 

como seu constante acúmulo de experiência; e por fim compreender o fato 

de o sujeito colocar sua presença no mundo, no exato momento em que 

está, nem no passado e nem no futuro, apenas no presente. 
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Ponderado afirmar com Henry Ey, P. Bernard e C. Brisset (Ey; Bernard; 

Brisset, 1999: 35) que: 

“as infra-estruturas do campo da consciência se 

desenrolam como modalidades existenciais do vir-a-ser 

consciente pela linguagem, e mais geralmente a 

comunicação com o outro (intersubjetiva) que se 

reflete na comunicação do sujeito com seu desejo 

(intra-subjetiva)” 

O que nos interessa mais detidamente é a relação que o sujeito 

estabelece consigo mesmo e com o mundo exterior. Partindo das relações 

intersubjetivas, pertinente se faz a questão da culpa que sentimos em nós, 

criada por meio de nossa ‘consciência’, onde na verdade se corresponde à 

parte do ego que fora introjetado contra o restante do ego, sendo que este 

se torna agora o superego, esta tensão como explicou Freud corresponde 

ao famoso sentimento de culpa. É um meio inegavelmente hábil que a 

civilização utiliza para refrear a agressividade das pessoas. 

A punição da intenção que se equivale à conduta proibida serve a 

este mesmo fim civilizacional de redução da agressividade das pessoas. 

Ocorre que a justificativa da intenção ser equivalente à conduta proibida 

está no medo da perca do amor do “mais forte” e das conseqüências por 

obvio que adviriam desta “revolta”. Esta conduta proibida é toda aquela 

ação ou omissão que seja má, que corresponda ao mau e não 

necessariamente ao que a lei diz ser ou não o mau, pouco importa a lei, 

porque o sentimento de culpa esta ligado ao mau, seja o realizado ou o 

imaginado, ambos já estão praticados. O mau aqui é toda conseqüência da 

perda do amor, ou seja, o perigo de uma vingança por parte que se ama 

por tê-lo traído. 
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A crença de que estes atos não serão revelados, ou de que mesmo 

revelados não serão os seus agentes culpados é que leva à constante 

reiteração da prática dos mesmos. Uma mudança neste estado pode ser 

ocasionada quando se altera a própria autoridade. 

Podem ocorrer duas situações, a primeira delas é quando a 

autoridade que se teme é exterior. Outra situação é quando a autoridade é 

interiorizada no superego e neste caso em específico não é possível 

esconder nada dele. Não existe mais o medo de ser punido quando a 

autoridade é o próprio superego, porque ambos estão intimamente 

ligados, o superego fica apenas esperando uma oportunidade exterior para 

punir o ego quando o sujeito pratica a conduta má. 

De tudo o que se foi dito até o momento podemos exemplificar com 

a ética, quando o sujeito age de forma contraria a ética teme que 

descubram seu ato, que a civilização saiba de seu desvio. Outro exemplo é 

nas relações com sua divindade o que torna ainda mais claro a abordagem 

que se buscou fornecer ao problema do sentimento de culpa e por 

conseqüência da autopunição através do superego. 

Este é mais um motivo de se excluir o louco de nosso convívio. Ele 

normalmente ignora nossas regras e preceitos e por isso vemos nele um 

perigo potencial. Ainda assim o sistema penal não o engole, porque está à 

espera de uma conduta que possa ser tipificado na lei penal para retirá-lo 

da sociedade para sempre, tanto no caso dos delitos apenados com reclusão 

(cabe internação) quanto no caso dos delitos apenados com detenção (cabe 

tratamento ambulatorial), tudo em conformidade com a pena perpétua (a 

respeito desta comentaremos em seguida) que prediz o art. 97º do Código 

Penal, salvo se o delito em apreço é uma contravenção, onde esta terá o 
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seu tratamento por meio de conciliação nos juizados especiais (Lei 

9.099/95). 

 

2.2. O LOUCO COMO SUJEITO DE DIREITO 

A questão do sujeito de direito, da pessoa e da capacidade estão 

inegavelmente interligados, são conexos. Alguns autores (Lotufo, v.1, 2002: 

92) chegam a sustentar que pessoa e sujeito de direito são termos idênticos, 

outros entendem esta equivalência entre capacidade e pessoa (Wald, 2003: 

117), e por fim temos ainda aqueles que entendem que sujeito, pessoa e 

capacidade têm a mesma equivalência (Gagliano; Pamplona, v. 1, 2006: 80 e 

88). 

Não cabe crédito algum à primeira teoria de que todos os sujeitos de 

direito são pessoa, vez que os entes (v.g. massa falida) não são pessoas e 

são sujeitos de direitos. Igualmente não vinga a segunda teoria, no qual 

capacidade e pessoa se equivalem, uma vez que a capacidade corresponde 

a um estado potencial de aquisição de direito, modificação ou extinção do 

mesmo porque nem toda pessoa tem o gozo de todas as suas capacidades, 

podendo existir pessoas sem determinadas capacidades (v.g. o louco) e por 

fim não tem validade a afirmação de que capacidade, pessoa e sujeito de 

direito se equivalem, pelos simples motivos apresentados alhures. 

Superada esta questão vale conceituar sujeito de direito com 

Bernardes de Mello (Mello, 2007: 125) no seguinte sentido: 

“Sujeito de direito é todo ente, seja grupo de pessoas, 

sejam universalidades patrimoniais, a que o 

ordenamento jurídico atribui capacidade jurídica 

(=capacidade de direito) e que, por isso, detém 
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titularidade de posição como termo, ativo ou passivo, 

em relação jurídica de direito material (= ser titular de 

direito ou de dever, de pretensão ou de obrigação, de 

ação ou situação de acionado, de exceção ou de 

situação de excetuado) ou de direito formal (= ser 

autor, réu, embargante, opoente, assistente ou, 

apenas, recorrente), ou, mais amplamente, de alguma 

situação jurídica. Ser sujeito de direito, portanto, é ser 

titular de uma situação jurídica (lato sensu), seja como 

termo de relação jurídica, seja como detentor de uma 

simples posição no mundo jurídico”. 

 

Com base na definição de sujeito de direito apresentada é fácil 

concluir que o louco além de ser um sujeito de direito também tem 

personalidade simplesmente por ser um ser humano, por ter nascido com 

vida adquiriu sua personalidade, tendo em conta que esta se adquire desde 

o momento do nascimento com vida (art.2º do Código Civil de 2002). 

Afirmar que o louco não é um sujeito de direito (é negar que o 

mesmo seja titular de uma situação jurídica lato sensu), além de se afirmar 

que sua vida, sua liberdade, sua honra, sua intimidade e outros bens 

jurídicos seus não são passíveis de proteção pelo ordenamento, 

chegaríamos à conclusão que o louco não teria todos estes bens ressalvados 

pelo ordenamento, caso não fosse um sujeito de direito, o que seria 

teratológico e absolutamente contra o atual paradigma constitucional, com 

a preservação da dignidade da pessoa humana como fundamento basilar. 

2.3. A MARGINALIZAÇÃO DO LOUCO 
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A atual sociedade é marcada pelo vício constante do consumo, as 

pessoas possuem valores nesta sociedade porque simplesmente são capazes 

de produzir e podem assim trocar o que produziram pelo fruto da 

produção das outras, quando julgam inconveniente o uso daquilo que eles 

mesmos produziram. O louco não produz nada, em verdade ele acaba 

sendo um incomodo para a sociedade do homem alienado no consumo que 

o vê como objeto para ser consumido em algum sistema e para alimentar 

assim toda uma gama de recursos. O inútil se torna útil e mais uma vez o 

homem não é visto como um fim em si mesmo, como deveria segundo a tão 

ponderação reflexão de Kant. 

Nesta mesma esteira Tércio Sampaio Ferraz Jr. (Ferraz Jr. 2007: 28) 

ponderou da seguinte forma: 

“O último estágio de uma sociedade de operários, de 

uma sociedade de consumo, que é a sociedade de 

detentores de empregos, requer de seus membros um 

funcionamento puramente automático, como se a vida 

individual realmente houvesse sido afogada no 

processo vital da espécie e a única decisão ativa exigida 

do indivíduo fosse, por assim dizer, deixar-se levar, 

abandonar sua individualidade, as dores e as penas de 

viver ainda sentidas individualmente, e aquiescer num 

tipo funcional de conduta entorpecida e 

tranqüilizante”. 

Uma solução para se livrar dos indesejados foi o confinamento. 

Assim, os levaram para um determinado lugar que lhes pertencem e que 

não mais causariam danos a ninguém, porque já não são aptos a consumir 

e, além disto, podem ao invés, causar mais confusões, assim como escreveu 
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Bauman (Bauman, 1999: 113) demonstrando a constante prática do 

confinamento espacial dos setores inassimiláveis e problemáticos da 

população. 

 Ótimos candidatos para alimentar o sistema penal em sua autofagia 

(Lopes Jr, 2006: 19) são os pobres e os loucos. Principalmente os últimos que 

não podem reclamar e que a sociedade apóia por estarem presos, pensando 

que o lugar deles deve ser ali. Tudo para fundamentar uma segurança. 

Trata-se de um discurso descaradamente ilusionista. Magistralmente 

afirmou Wacquant (Wacquant, 2001: 151): “A gestão penal da insegurança 

social alimenta-se assim de seu próprio fracasso programado”. 

  Da mesma forma que o sistema penal necessita da insegurança social 

e do constante fracasso nas soluções apresentadas para poder sobreviver e 

até se justificar, a sociedade precisa do louco para sustentar um padrão de 

normalidade. Os loucos por estarem no limite entre a sanidade e a 

insanidade mental preenchem o espaço dos marginalizados pela sociedade, 

juntamente com os pobres. A sociedade tem um padrão de normalidade 

que varia com o tempo. Os anormais são os loucos. Mais do que doentes 

mentais, eles estão patologicamente comprometidos pela sociedade. A 

loucura é vista como uma doença contagiosa e por este motivo deve ser 

afastada de nós a qualquer custo, seja por extermínio ou por exclusão 

social. A exclusão é tão ou mais cruel que o extermínio, na maioria das 

vezes a exclusão é de tal forma que aquele que tem uma pequena 

probabilidade genética de se tornar louco, se torna devido à exclusão. E os 

que já se encontram portadores da doença mental por sofrerem um forte 

preconceito agravam ainda mais a sua situação. 

 O louco não é importante para o sistema, porque ele não produz, 

não gera riqueza e não consome então se torna um bom candidato para ser 
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consumido, para justificar outros sistemas dentro da própria sociedade e o 

padrão de normalidade tem seu ingrediente essencial no louco excluído.  

  A sociedade estabelece um padrão rigoroso de sanidade, assim como 

estabelece de beleza e ordem, que deve ser cumprido de todo modo e a 

qualquer custo. O louco é o que não se ajusta neste rigoroso padrão, e por 

isso não tem seu espaço na sociedade. Ele é excluído e por ser excluído se 

transforma em um objeto (necrofagia da moderna sociedade), prestes a ser 

destruído. 

 Este processo de coisificação das pessoas, justificado pelo discurso de 

segurança, nos leva a ignorar sujeitos de direitos para a formação e 

manutenção de uma possível ordem. O louco não pode ser punido antes do 

cometimento de um fato tipificado na lei penal. A medida de segurança 

não pode ser aplicada antes o fato. E mesma aplicada posteriormente ao 

fato, ela ainda deve ser submetida à restrições, uma vez que ela deve ser 

aplicada com a menor restrição possível dos direitos fundamentais do 

sujeito, em outras palavras, a medida de segurança também deve ser 

interpretada através da Constituição da República Federativa de 1988. 

 A mais moderna doutrina penal já vem entendendo no sentido de 

limitação destas medidas, esta é a opinião de Luiz Flávio Gomes e Antonio 

García-Pablos de Molina (Gomes; Molina, v.2, 2007: 899): 

“(...) razões de segurança jurídica reclamam que a lei 

determine o conteúdo e a duração das medidas, como 

acontece com as penas, pondo-se assim fim ao 

tradicional regime de indeterminação daquelas, 

conforme sustentava perigosamente o positivismo 

criminológico”. 
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No art. 5º, XLVII da Constituição da República de 1988 está previsto a 

vedação às penas perpétuas. A medida de segurança sem prazo para 

terminar viola nitidamente este mandamento, digamos mais, o art. 97 do 

Código Penal deve ser interpretado em conformidade com o nosso atual 

paradigma constitucional. E o próprio Supremo Tribunal Federal no seu 

papel de guardião da Constituição da República Federativa já firmou 

entendimento neste sentido: 

“Medida de segurança — Projeção no tempo — Limite. 

A interpretação sistemática e teleológica dos artigos 

75, 97 e 183, os dois primeiros do Código Penal e o 

último da Lei de Execuções Penais, deve fazer-se 

considerada a garantia constitucional abolidora das 

prisões perpétuas. A medida de segurança fica jungida 

ao período máximo de trinta anos” (HC 84.219, Rel. 

Min. Marco Aurélio, julgamento em 16-8-05, DJ de 23-

9-05). 

 

Mais adiante Luiz Flávio Gomes e Antonio García-Pablos de Molina 

(Gomes; Molina, v.2, 2007: 901) fazem como nós um filtro de 

constitucionalidade e concluem da mesma forma, senão vejamos: 

“As medidas de segurança são impostas por tempo 

indeterminado (CP, art.97, § 1. º). Isso é constitucional? 

Posição legalista: sim; posição constitucionalista: não 

(porque representa uma privação perpétua da 

liberdade). A letra do Código penal brasileiro (ao fixar 

prazo indeterminado para as medidas de segurança) 

destoa de toda a doutrina moderna que procura cercar 
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tais medidas de todas as garantias inerentes às penas (e 

ao Estado constitucional e humanista de Direito)”. 

O sujeito de direito tem suas garantias fundamentais resguardadas, 

seus direitos fundamentais também devem ser tutelados.  Não devemos 

mais ignorar este débil processo de exclusão para fins de mera ordem e 

segurança que tão fluídicos e ilusórios cobrando seu custo daqueles sempre 

mais fracos que o sistema gera e se mantém. 

Inaugurando timidamente o novo paradigma constitucional no plano 

da aplicabilidade o Decreto 6706 de 22 de Dezembro de 2008 (indulto 

natalino), veio a conceder indulto para as doentes mentais (que conforme 

tanto salientamos, são sujeitos de direito), citemos o dispositivo: 

“VIII - aos submetidos à medida de segurança que, até 

25 de dezembro de 2008, tenham suportado privação 

da liberdade, internação ou tratamento ambulatorial 

por período igual ou superior ao máximo da pena 

cominada à infração penal correspondente à conduta 

praticada ou, nos casos de substituição prevista no art. 

183 da Lei nº 7.210, de 1984, por período igual ao 

tempo da condenação, mantido o direito de assistência 

nos termos do art. 196 da Constituição”. 

Frese-se bem, estas pessoas devem ser soltas e não simplesmente 

estarem sob indulto, do contrário a prisão seria perpétua. O que acontece é 

que aqueles que tenham quem olhar por eles e que possuam um alto poder 

aquisitivo será liberto porque pode efetivamente lutar e defender seus 

direitos, mas aqueles outros que não têm infelizmente ficarão à deriva 

como sempre ficaram no sistema penal. O dito decreto que vem sendo 
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elogiado por alguns não deixa de ser tímido e medroso por não declarar 

expressamente o doente mental como um sujeito de direito. 

A posição assumida neste decreto vai de encontro com a 

jurisprudência majoritária do Supremo Tribunal Federal, como se 

demonstrou acima. Não existe suporte constitucional algum que possa 

sustentar este decreto. Pretendeu-se com o mesmo, afirmar um mínimo de 

garantias do doente mental como sujeito de direito, buscar restabelecer os 

laços daqueles que foram engolidos pelo sistema com sua família. Como 

bem se sabe a prisão é tão vil que não degrada apenas o encarcerado, mas 

também destrói sua família e genericamente falando tudo que toca. 

 

3. CONCLUSÃO 

Ao chegar ao final desse artigo, podemos concluir que em cada povo 

e em cada região via-se e entendia-se a loucura de forma diversa, não 

sendo possível traçar um padrão de como a loucura sempre foi vista ao 

longo de sua história. O que é possível de se fazer é entender que a mesma 

sempre existiu e na maioria dos casos nunca foi compreendida em um grau 

científico ou médico necessário para a sua plena avaliação.  

Na obra “O alienista” (Assis, v2, 1994: 27), podemos perceber 

claramente que a loucura é tratada de uma forma insensata por aquele que 

propôs estudá-la.  

“Um homem não podia dar nascença ou curso à mais 

simples mentira do mundo, ainda daquelas que 

aproveitam ao inventor ou divulgador, que não fosse 

logo metido na Casa Verde. Tudo era loucura.(…) daí a 

alegação de que não havia regra para a completa 

sanidade mental.” 
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 A doença mental não marca o sujeito juridicamente, ainda assim ele 

continua sendo sujeito de direito e tendo todas as suas garantias 

fundamentais, o que se necessita atualmente é entender que o mesmo tem 

tantos direitos como nós. Esta é mais uma face do princípio da isonomia 

(art. 5º caput, e inciso I, da CR/88) em consonância com o fundamento 

basilar do Estado Democrático de Direito, qual seja, a dignidade da pessoa 

humana (art. 1º, III, da CR/88). 

 Por fim vale salientar que não podemos mais utilizar discursos do 

século passado para justificar lesões a direitos fundamentais com penas 

perpétuas e muito menos deixar de interpretar nossas normas jurídicas em 

conformidade com os valores e princípios que norteiam todo o 

ordenamento jurídico como já assevera Dworkin. 
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PALAVRAS-CHAVE 

Adolescente em conflito com a lei; medida socioeducativa; psicanálise do 

ato 

 

A que nos convoca a proposta de construção e afirmação da política 

socioeducativa no campo da aplicação e execução das medidas destinadas 

aos adolescentes autores de atos infracionais e previstas no Estatuto da 

Criança e do Adolescente (ECA)? Afinal, a realidade hoje, passados 

praticamente dezenove anos do Estatuto, é ainda de manutenção do 

paradigma da proteção-punição. A configuração da dinâmica social e dos 

discursos criminológico, assistencialista e disciplinar, incidentes na aplicação 

e execução das medidas, muitas vezes reforça os preceitos da doutrina da 

situação irregular. Tal doutrina só se interessa pela criança e pelo 

adolescente na medida em que estes se apresentam, efetiva ou 

potencialmente, como desviantes da norma, para então puni-los ou 

cercear-lhes a mobilidade, pelo bem da ordem social. Para desenvolver a 

proposta que temos em vista neste artigo, trilharemos o seguinte caminho: 

primeiramente, trataremos de apreender, em sua complexidade, o 

problema específico da violência praticada pelos adolescentes hoje no Brasil 

e as relações desse problema com a questão da violência em geral; em 

seguida, através de recorte sócio-histórico, abordaremos a passagem do 

Código de Menores ao Estatuto da Criança e do Adolescente, apontando 

que há nessa passagem, pelo menos formalmente, uma mudança de 

paradigma em matéria de tutela jurisdicional dos direitos da população 

infanto-juvenil no Brasil; em terceiro lugar, adotando como baliza a noção 

de ato infracional, lançaremos mão da psicanálise de orientação lacaniana e 
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do modo como esta teoria concebe o conceito de ato, visando a trazer, 

para a prática dos operadores do direito, um olhar que busque 

redimensionar e ampliar o campo da política socioeducativa; finalmente, 

alinhavando as idéias apresentadas, buscaremos defender a seguinte tese 

que se faz presente no ECA: a construção do socioeducativo depende de 

um esforço feito por muitos, cabendo aos operadores do direito, ao Estado 

e à sociedade civil apostar no potencial cidadão do adolescente que se 

encontra em situação de embaraço com a justiça. 

 

 

NOTAS SOBRE A VIOLÊNCIA E O ADOLESCENTE NO BRASIL  

 

A violência, em suas múltiplas formas, envolve em larga escala os 

adolescentes brasileiros e constitui hoje um grave problema de saúde 

pública no país. No artigo intitulado “A violência na adolescência – um 

problema de saúde pública” (1990), Maria Cecília Minayo aborda essa 

questão de modo detalhado. Esse artigo revela a complexidade do 

fenômeno da violência, sua multicausalidade, sua profunda relação com os 

contextos socioculturais, a diversidade com que se manifesta e, enfim, como 

ele se torna freqüentemente um destino para grande parcela do segmento 

jovem da população brasileira. Analisando os elevados índices estatísticos 

de morte por causas externas entre os jovens brasileiros, a autora 

demonstra que esse segmento populacional é o maior alvo das mortes por 

causa violenta. Homicídios, acidentes de trânsito e suicídios encabeçam o 

rol de tais causas. 

Aqui nos interessa colocar em discussão a questão dos homicídios porque 

ela permite elucidar a problemática que temos nas mãos: a morte violenta 
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de jovens concentrada especialmente nos grandes centros urbanos, em 

aglomerados, vilas e favelas ou na periferia, e motivada inúmeras vezes 

pela força da represália, tendo sempre como pano de fundo o tráfico de 

drogas. Na análise feita por Minayo dos dados levantados no período de 

1984 a 1989 em Institutos Médico-Legais de todo o Brasil, ganha relevo a 

diversidade das formas de homicídios que vitimizam os jovens: o extermínio 

efetuado por milícias para-militares e policiais1, o homicídio cujo autor é 

igualmente um jovem, as vinganças de grupos rivais etc. Entre os principais 

motivos registrados como causadores de assassinato dos jovens, destacam-

se o roubo, o tóxico e a ação de esquadrões e justiceiros. O tráfico de 

drogas está estritamente ligado ao aumento da violência no Brasil. Através 

de articuladas redes que transitam entre a legalidade e a ilegalidade, que 

alcançam lucros expressivos e que passam a disputar poder com o Estado, a 

máquina mortífera do tráfico alimenta uma das formas contemporâneas de 

violência mais relevantes no Brasil, a violência delinquencial. 

Outro estudo muito revelador da relação estabelecida entre o adolescente 

e a violência é o Mapa da violência IV: os jovens do Brasil – juventude, 

violência e cidadania (WAISELFISZ, 2004) que atesta elevadas taxas de 

mortalidade juvenil por causa externa. Nesse levantamento, tragicamente, 

o jovem ganha visibilidade: o jovem (entre 15 e 29 anos), homem, negro, 

pobre como sendo a principal vítima dos 54,7 homicídios praticados para 

cada 100.000 jovens no ano de 2002. A incidência desse tipo de crime 

violento é crescente e sua ocorrência principal se dá nos cenários urbanos, 

sobretudo nas grandes metrópoles. As vítimas, mortas principalmente por 

armas de fogo, são vítimas, em última instância, da segregação social 

produzida por nossa sociedade contemporânea, como se verá mais adiante 

neste estudo. 
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Ainda com base nos dados analisados acima, somos conduzidos ao ponto 

nodal da violência que envolve adolescentes. Partimos do pressuposto de 

que considerável número de vítimas de homicídios descritas pelos dois 

estudos mencionados anteriormente, os homens jovens, negros e pobres, 

são mortos em represália, provavelmente devido a alguma incursão 

anterior no mundo do tráfico. As causas de morte apontadas por Minayo 

no estudo acima citado corroboram essa hipótese. É lícito afirmar, 

portanto, que, em grande medida, os adolescentes vitimados pela violência 

são também aqueles que a praticam. Parece que muitas vezes uma tênue 

linha imaginária separa os adolescentes vítimas de violência daqueles 

autores de atos infracionais. Estudos demonstram que é, principalmente, na 

esfera do tráfico de drogas que a maior parte das infrações tem lugar. 

Assim, os dois lados da mesma moeda se desvelam num só golpe: jovens 

vítimas de homicídio = soldados do tráfico. As freqüentes incursões desses 

jovens no tráfico refletem a falta de sonhos e projetos de vida diante da 

escassez e precariedade das ofertas de pertencimento no social. Se 

vulnerabilidade e risco são inerentes à condição humana, o que dirá para 

esses jovens que transitam invisíveis pelas grandes cidades (SOARES, 2005)! 

Filhos não reconhecidos da segregação imposta pela “cidade partida” 

traduzida por Zuenir Ventura (1994), esses jovens invisíveis arriscam se filiar 

às práticas de violência, em busca de algum reconhecimento. Com efeito, 

conforme observa Minayo: 

Um dos pontos mais perversos da delinqüência 

organizada é a forma de inclusão dos pobres nos seus lucrativos 

negócios. Eles se engajam nesses projetos e entram nos 

conflitos, no front dos combates, visando a status, ao acesso a 

bens econômicos e de consumo. É óbvio que existe um ato 
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subjetivo na entrada de qualquer pessoa no mundo do crime. 

Mas isso se dá numa conjuntura de crescente desemprego e 

exclusão social, cultural e moral de grupos populacionais 

inteiros (...) Por se incluírem como a ponta do iceberg dos 

negócios ilegais (sobretudo, de drogas e armas), principalmente 

os jovens pobres que se apontam a esse tipo de atividade têm 

de se fazer presentes e visíveis, conquistar territórios e defender 

espaços, ações que realizam com disciplina militar, rígida 

hierarquia e sob o controle de poderosas armas de fogo. Do 

ponto de vista do poder, essa população incluída pelo crime e 

excluída do mercado de trabalho legal reproduz o que existe de 

mais autoritário e cruel em nossa sociedade. (MINAYO, 2003: 34) 

 

O Levantamento Estatístico da Secretaria Especial de Direitos Humanos, 

feito em 2004, identificou que existiam, em todo o Brasil, cerca de 39.5872 

adolescentes no sistema socioeducativo, ou seja, em cumprimento de 

medida socioeducativa. Vale lembrar que no mesmo ano mencionado a 

população brasileira entre 12 e 18 anos era composta por 25 milhões de 

adolescentes3, correspondendo a 15 % da população total. A respeito do 

número de adolescentes em cumprimento de medida socioeducativa, 

Minayo observa que: 

a magnitude da delinqüência infanto-juvenil é muito 

menor do que a reação da sociedade contra ela, o que 

também é um fenômeno universal e histórico. Estudo de 

Assis (1999) revela que no ano de 1994 havia 134 

infratores jovens de 12-17 anos para cada 100.000 

habitantes no Rio de Janeiro, enquanto na cidade de 
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Nova York a relação era de 1.045 para cada 100.000. 

Outros estudos têm mostrado que, em todas as 

sociedades e em todos os tempos, os adolescentes e 

jovens são os grupos sociais mais rebeldes e que mais 

infringem as leis sociais. (MINAYO, 2006: 92) 

Os dados de adolescentes em cumprimento de medida socioeducativa vistos 

de modo isolado não parecem extremamente significativos. Notemos, 

porém, que a estatística de jovens respondendo judicialmente por atos 

infracionais é apenas parte integrante de um todo, isto é, a violência 

praticada pelos jovens é um fato que precisa ser analisado de forma 

associada à violência estrutural4 e à questão de classe, constituintes da 

conjuntura brasileira desde os primórdios de sua história. Aqui vale uma 

ressalva: foi à condição de localizar um sujeito para além da transgressão, 

isto é, de conceber as crianças e os adolescentes como sujeitos de direitos 

que podemos hoje empreender esta discussão. Sem a promulgação do ECA 

estaríamos insistindo sob a perspectiva classificatória e condenatória da 

delinqüência como um destino, uma condição do adolescente, nem de 

longe trataríamos a incursão do sujeito na criminalidade como eventual. As 

nomeações agora adotadas “adolescente em conflito com a lei” ou 

“adolescente autor de ato infracional” face às anteriores “menor 

delinqüente”, “menor bandido” indicam o caminho que tomaremos na 

próxima seção do estudo: a transição do Código de Menores ao Estatuto da 

Criança e do Adolescente. 
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DA DOUTRINA DA SITUAÇÃO IRREGULAR À DOUTRINA DA PROTEÇÃO 

INTEGRAL – DAS NECESSIDADES AOS DIREITOS DAS CRIANÇAS E DOS 

ADOLESCENTES 

 

Historicamente, não é nova a questão da proximidade entre adolescência e 

delinqüência. Aliás, é a partir do viés da transgressão que o jovem foi 

ganhando visibilidade social na história do Brasil. Crianças e adolescentes 

abandonados, carentes e delinqüentes constituíram o alvo das primeiras 

normativas jurídicas brasileiras específicas para esse segmento 

populacional. O Código de Menores, em suas duas versões, a primeira de 

1927 e a segunda de 1979, se sustentava na doutrina da situação irregular5 

que legitimava a disponibilidade estatal de sujeitos em situação de 

vulnerabilidade material ou moral (MENDEZ; COSTA, 1994). Para o jurista 

Emílio Garcia Mendez “a essência desta doutrina se resume na criação de 

um marco jurídico que legitime uma intervenção estatal discricionária sobre 

esta parte do produto residual da categoria infância, constituída pelo 

mundo dos “menores”6. A indistinção entre abandonados e delinquentes é 

a pedra angular deste magma jurídico.” (MENDEZ; COSTA, 1994: 68). O 

controle social aparecia aí como uma tentativa da sociedade manter-se livre 

de ameaças ao contrato social. Uma espécie de proteção contra os futuros 

delinqüentes, quando se tratava de crianças vítimas de abusos ou maus-

tratos, ou ainda, de repulsão à possível consolidação da personalidade anti-

social, no caso de adolescentes que apresentavam comportamento 

desviante; tudo isso condizente com a cultura do assistencialismo e da 

repressão. 

O exame crítico do Código de Menores nos permite notar que esse 

conjunto de regras jurídicas se dirigia à criança e ao adolescente inserido 
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num quadro de patologia social, que se encontrava em situação dita 

irregular e que, por fim, convocava uma legislação tutelar (VERONESE, 

1996). Certamente aí estaríamos muito longe de conceber esses que 

constituíam a população infanto-juvenil como sujeitos de direitos. O Código 

de Menores operava em prol da inferiorização desses sujeitos, reduzindo-os 

a condição de objetos de medidas judiciais. E o Estado não aparecia nessa 

antiga doutrina como responsável pelo panorama situacional das crianças e 

adolescentes, ou seja, não era chamado à responsabilização, nem alteração 

do estado vigente. Posteriormente, já na década de 1980, essa ideologia foi 

formalmente banida pela doutrina da proteção integra7l. 

A partir da “Doutrina das Nações Unidas de Proteção Integral da Infância”, 

1989, o adolescente passa de menor a cidadão, sujeito de direitos e deveres. 

No Brasil, uma reforma legislativa que faz cair por terra a doutrina da 

situação irregular começa a ganhar contornos com a promulgação da 

Constituição Federal de 1988 que em seu artigo 227 determina que:  

É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à 

criança e ao adolescente, com absoluta prioridade, o direito à 

vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à 

profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à 

liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de 

colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, 

exploração, violência, crueldade e opressão. (Constituição 

Federal, 1988, artigo 227) 

Em 1990, com a aprovação da Lei 8.069/90, que implementa a pioneira e 

mais avançada legislação referente às crianças e aos adolescentes, o 

Estatuto da Criança e do Adolescente, um novo panorama começa a se 

desenhar. A arbitrariedade legal é então barrada e passa-se à possibilidade 
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de promoção efetiva da justiça. O Estatuto determina que ao adolescente 

em conflito com a lei seja aplicada uma das seis medidas sócio-educativas 

previstas pela lei8. Em audiência, o Juiz da Infância e da Juventude 

determinará qual medida melhor se aplica em cada caso. A fundamentação 

rigorosa das medidas adotadas e uma correta e ponderada interpretação 

da Lei constituem os parâmetros de ação desse novo tipo de juiz que surge 

com o advento do Estatuto (MENDEZ; COSTA, 1994). Ressaltamos o 

imensurável avanço de paradigmas e referenciais alcançado nessa seara, 

progresso que, em linhas gerais, poderia ser traduzido como “da punição à 

responsabilização” do adolescente. 

Diversamente do que ocorre com o Código Penal, no qual a penalidade é 

definida a partir da gravidade do crime, e de seus atenuantes e agravantes, 

com o ECA, o Juiz da Vara Infracional da Juventude precisa encontrar 

soluções para cada caso. Tais soluções devem ser construídas pelos 

operadores do direito a partir da interdisciplinaridade, em campos 

ampliados de diálogo. Assim, juízes, defensores públicos, promotores de 

justiça, psicólogos, assistentes sociais, autoridades policiais etc. todos 

imbuídos do intuito de fazer valer a doutrina de proteção integral, devem 

procurar constituir uma história a cada vez que um adolescente tiver 

embaraços com a justiça. Qual família, qual laço social, qual relação com a 

escola ou com a profissionalização para o trabalho – todo esse emaranhado 

que constitui a história de vida e subjetividade de cada adolescente precisa 

contar na determinação judicial da medida cabível àquele caso específico. A 

esse respeito, Jeferson Carvalho, juiz da infância e juventude de São Paulo, 

ressalta que: 

A aplicação de cada medida depende da análise do julgador, 

frente ao ato infracional praticado, e também ante as 
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condições pessoais daquele que vai sofrer a imposição, 

porque o Estatuto se preocupa em impor medidas que, no 

caso concreto, aquele adolescente tenha condições de 

cumprir. (...) Como o objetivo é preventivo e de 

ressocialização, as medidas podem ser aplicadas isolada ou 

cumulativamente, tudo dependendo da capacidade de 

cumprimento, havendo inclusive a possibilidade de 

substituição de uma por outra. (...) Importa que haja o 

cumprimento sem causar maiores conseqüências negativas ao 

adolescente, porque a prática do ato infracional já é uma 

experiência negativa. (CARVALHO, 1997: 18-19) 

Desenvolveremos um tanto ainda a idéia da função que o juiz passa a 

ocupar no julgamento dos casos de adolescentes autores de atos 

infracionais com o surgimento do ECA. A pertinência desse caminho de 

análise está na função destacada desse profissional no sentido de viabilizar 

a efetivação na prática da política socioeducativa. Josiane Veronese (1996) 

descreve a mudança estrutural do poder judiciário no Brasil a partir da 

década de 1920. A autora comenta o processo de democratização de tal 

poder, insistindo sobre o fato de que o juiz passa a se constituir como 

instrumento de transformação social. “(...) nesse novo campo que se 

delineia, ao juiz é requerida uma atitude que até então estava fora de sua 

atividade judicante: fazer das sentenças judiciais um espaço participativo e 

que tenham um sentido emancipador.” (VERONESE, 1996: 158-9). Mais 

adiante na mesma obra, Veronese, citando José Eduardo Faria, entende 

que “dentro de um contexto de mutação social e democratização política, 

torna-se imperiosa, por sua vez, a mudança do magistrado ‘num legislador 

ativo e criativo, consciente de que a justiça não pode ser reduzida a uma 
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dimensão exclusivamente técnica, devendo ser concebida como 

instrumento para a construção de uma sociedade verdadeiramente justa’.” 

(VERONESE, 1996: 181). Assim, uma direção precisa é dada aos magistrados 

pela referida autora: ir além do formalismo legalista das concepções 

tradicionais do direito através de uma abordagem multidisciplinar, bem 

como de uma reflexão crítica no ato de interpretação das leis e dos fatos 

concretos. 

No próximo item deste estudo discutiremos o conceito de ato segundo a 

psicanálise de orientação lacaniana. Pretendemos com isso, dar uma 

contribuição aos operadores do direito que se dedicam a esse árduo 

trabalho com adolescentes em cumprimento de medida socioeducativa. 

Acentuaremos a existência de múltiplas faces do ato, o que 

necessariamente implica em uma ampliação dos sentidos de ato infracional, 

ampliação que se deve levar em conta no exame de cada caso. 

 

 

“TODO ATO VERDADEIRO É DELINQUENTE” – ALGUMAS CONTRIBUIÇÕES 

DA PSICANÁLISE PARA CONCEBER O ATO INFRACIONAL 

 

Em seu artigo “Jacques Lacan: remarques sur son concept de passage à 

l’acte”, o psicanalista francês Jacques Alain Miller atesta que “todo ato 

verdadeiro é delinqüente”. Como entender tal afirmação? Para o discurso 

psicanalítico, através do ato, do agir, haveria a constituição de uma verdade 

do sujeito, constituição essa que se opera à condição de o sujeito 

transgredir o seu próprio ser. Por isso a psicanálise alerta que não devemos 

nos enganar supondo uma verdade na transgressão em si, como um 

elemento destacado do sujeito que opera o ato. A direção dada pelo 
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discurso psicanalítico é sempre ir além da conduta em si, ou daquilo que é 

nomeado pelo discurso jurídico como transgressão à lei, ato infracional. 

Afirma Jacques Lacan, em “Introdução teórica às funções da psicanálise em 

criminologia”: 

Por conseguinte, se ele [o sujeito] já sabe que, no tocante ao 

inconsciente recalcado, quando a análise o restaura na 

consciência, é menos o conteúdo de sua revelação do que a 

mola de sua reconquista que constitui a eficácia do 

tratamento, a fortiori, no tocante às determinações 

inconscientes que sustentam a própria afirmação do eu, ele 

sabe que a realidade, quer se trate da motivação do sujeito, 

quer, às vezes, de sua própria ação, só pode aparecer através 

do progresso de um diálogo que o crepúsculo narcótico só 

poderia tornar inconsciente. Aqui, como em outros lugares, a 

verdade não é um dado que se possa captar em sua inércia, 

mas em uma dialética em marcha. (LACAN, 1998: 145-46). 

Segundo a orientação lacaniana, o ato é uma ruptura que cria uma 

descontinuidade num dado sistema, um corte que dividiria o tempo em um 

antes e um depois, aquilo que conduz ao remanejamento de um código já 

estabelecido uma vez que ato e pensamento são antinômicos. Jacques 

Lacan é extremamente claro e pontual na lição de 15 de fevereiro de 1967, 

do Seminário “A Lógica do Fantasma” (1966-1967), ao afirmar que o 

analista, ou aquele orientado pela psicanálise, deverá trabalhar no sentido 

de extrair do ato uma ordem lógica: “O importante a extrair da essência do 

ato está lá aonde a estrutura lógica nos conduz – e nos conduz enquanto 

estrutura lógica – a possibilidade de transformar em ato, isso que a 
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primeira vista seria apenas uma pura e simples paixão”. (LACAN, Seminário 

A lógica do fantasma, lição de 15 de fevereiro de 1967) 

A noção de passagem ao ato é cara a Lacan na medida em que é através 

dela que será postulada a estrutura do ato. No Seminário “O Ato Analítico” 

(1967-1968), Lacan demonstra que o ato surge no lugar de um enunciado 

do sujeito. Neste mesmo seminário, o autor faz a diferenciação entre 

descarga motriz e ato, a partir do exemplo paradigmático da travessia do 

Rubicão, empreendida por Júlio César. O direito romano no período da 

República proibia qualquer general romano de atravessar esse rio com suas 

tropas visando assim à preservação do poder central. Na noite de 11 ou 12 

de janeiro do ano 49 a.C. Júlio César o faz, desencadeando com isso a 

guerra civil. Lacan, com seu ar espirituoso, declara que para atravessar o 

Rubicão não há grandes dificuldades, basta pegar um trem e tudo se 

resolve, mas aí não há ato. Tampouco há garantias de se tratar de um ato 

no caso de queremos bancar o Júlio César! A imitação de um ato não tem a 

mesma estrutura de um verdadeiro. Nesse episódio lendário, assinala Lacan, 

foi preciso que estivesse instaurada a lei romana para que a decisão de 

cruzar as águas do rio ganhasse valor de uma decisão audaciosa e 

irrevogável, fundadora de uma nova ordem.  

Com os adolescentes em cumprimento de medida socioeducativa podemos 

partir do mesmo princípio para pensar a intervenção e a função dos 

operadores do direito. A transgressão cometida pelo adolescente, esse agir 

fora do contrato social, precisa ser elevada à dimensão de passagem 

decisiva na vida do sujeito, efeito de linguagem. Em alguns casos, 

deparamos com situações em que o sujeito parece se esvair junto do ato 

diante de uma confrontação direta entre o que ele deseja e o que a lei 

obriga. Um acontecimento dispara essa ruptura com o Outro social, é o que 
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diz Lacan em seu Seminário dedicado à angústia (1962-1963). Seria como se 

o sujeito saísse da cena tamanha fosse a sua identificação com o rebotalho, 

com o resto, categoria própria aos segregados do direito à cidade, aos 

“indesejáveis” filhos da economia perversa de nosso mundo hipermoderno, 

por exemplo. 

Em outras situações, conforme demonstra Miller em seu Seminário sobre A 

Política Lacaniana (1997-1998), o adolescente age, nessa via do ato 

infracional, para operar uma transferência de angústia, ou seja: na 

tentativa de apaziguar seu mal-estar, ele demanda o olhar do outro, busca 

visibilidade. O agir vem no lugar da palavra. Nesse caso, o ato: isso fala! Ali 

há um sujeito que se endereça ao Outro social através do ato. De acordo 

com a política lacaniana, podemos acrescentar que o verdadeiro ato não 

deve ser julgado apenas com base em sua consumação fática; é preciso 

aguardar para verificar se um ato, em seu pleno sentido, foi produzido. 

Vejamos aí a dimensão retroativa do ato que nos orienta a julgá-lo a partir 

de seus efeitos sobre o próprio agente, da abertura à dimensão futura que 

se descortina. 

Cabe ainda dizer que se a psicanálise nos ensina a ultrapassar a conduta do 

sujeito em si, para colher os efeitos do agir sobre o sujeito mesmo, ela não 

invalida a dimensão transgressiva do contrato social que o ato comporta. 

Lacan, em um importante trabalho intitulado “Premissas a todo possível 

desenvolvimento da criminologia” (1950) coloca esse argumento em termos 

bastante claros: 

A ação concreta da psicanálise é de benefício numa ordem rija. 

As significações que ela revela no sujeito culpado não o 

excluem da comunidade humana. Ela possibilita um tratamento 

em que o sujeito não fica alienado em si mesmo. A 
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responsabilidade por ela restaurada nele corresponde à 

esperança que palpita em todo ser condenado, de se integrar 

num sentido vivido. Mas, por esse fato, ela afirma também que 

nenhuma ciência das condutas pode reduzir a particularidade 

de cada devir humano, e que nenhum esquema pode suprir, na 

realização de seu ser, a busca em que todo o homem manifesta 

no sentido da verdade. A verdade a que a psicanálise por 

conduzir o criminoso não pode ser desvinculada da base da 

experiência que a constitui, e essa é a base mesma que define o 

caráter sagrado da ação médica – ou seja, o respeito pelo 

sofrimento do homem. A psicanálise do criminoso tem limites 

que são exatamente aqueles em que começa a ação policial, em 

cujo campo ela deve se recusar a entrar. Por isso, é que não há 

de ser exercida sem punição, mesmo quando o delinqüente, 

infantil, por exemplo, se beneficia de uma certa proteção da 

lei. Mas é porque a verdade que ela busca é a verdade de um 

sujeito, precisamente, que ela não pode fazer outra coisa senão 

manter a idéia da responsabilidade, sem a qual a experiência 

humana não comporta nenhum progresso. (LACAN, 2003: p. 

131) 

A abordagem do conceito de ato que aqui propomos pode ser um 

componente importante da nova mirada dos profissionais envolvidos com a 

aplicação e com a execução das medidas socioeducativas. Apostamos, assim, 

na contribuição da psicanálise para esse campo que é, necessariamente, 

transdisciplinar. Ao mesmo tempo, reconhecemos os limites da abordagem 

psicanalítica. 
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A CONSTRUÇÃO DA PRÁTICA SOCIOEDUCATIVA: UM ESFORÇO FEITO POR 

MUITOS 

 

Considerando que ainda hoje a antiga cultura da tutela-repressão-punição 

coexiste com a atual concepção dos adolescentes como plenos sujeitos de 

direito, tivemos como propósito neste artigo, assinalar que compete aos 

operadores do direito avançar mais na construção de uma prática 

efetivamente socioeducativa. Em nosso percurso investigativo, partimos de 

um breve panorama da violência no Brasil para, nesse universo amplo, 

caracterizar mais especificamente o fenômeno da violência entre os jovens 

autores de atos infracionais. Destacamos, então, que o jovem é 

impulsionado a adotar a violência na tentativa de estabelecer para si um 

laço social possível, frente às inúmeras recusas ao seu pertencimento 

efetivo na sociedade. Analisamos, ainda, as duas doutrinas que norteiam o 

pensamento jurídico sobre a infância e a adolescência: a doutrina da 

situação irregular e a da proteção integral. Alcançamos o terreno da tutela 

jurisdicional da adolescência no Brasil, refletindo sobre o papel do juiz no 

novo paradigma da proteção integral, expresso pelo Estatuto da Criança e 

do Adolescente. Por fim, lançamos a perspectiva conceitual da psicanálise 

de orientação lacaniana acerca do ato, que é, a nosso ver, a principal 

contribuição deste estudo. Nosso intuito, ao apresentar essa concepção 

psicanalítica do agir, foi o de evidenciar o sujeito que há por detrás de cada 

ato. Afinal, parece-nos fundamental indicar que há uma verdade do sujeito 

embutida em seu ato. Entendemos que essa verdade do sujeito é o marco 

pelo qual os operadores do direito devem se orientar para estabelecer a 

forma de responsabilização do adolescente em face de sua transgressão. 
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Acreditamos, portanto, que este artigo oferece um elemento norteador, 

entre outros possíveis, para a construção do socioeducativo. A proposta de 

uma prática interdisciplinar para os operadores do direito aponta para uma 

maior efetivação dos preceitos contidos no Estatuto da Criança e do 

Adolescente. O percurso delineado neste estudo é também fruto de um 

esforço de abertura aos diversos campos do saber que convergem para a 

construção da política socioeducativa preconizada pelo referido Estatuto. 

Não é demais reiterar, por nossa conta, que os profissionais envolvidos na 

aplicação e execução das medidas socioeducativas devem se dar o trabalho 

de aprofundar e diversificar seus conhecimentos sobre o fenômeno 

multifacetado da violência no Brasil. A meta principal desse esforço é a 

superação do paradigma da doutrina da situação irregular, em prol do 

paradigma da doutrina da proteção integral, para que se alcance tal meta, 

no âmbito das medidas socioeducativas, compete aos operadores do direito 

promover, de forma lúcida e fundamentada, a responsabilização do 

adolescente infrator por seus atos. O grande pensador brasileiro, Paulo 

Freire, ao refletir sobre a postura esperada de um verdadeiro educador, 

refere-se à noção de compromisso, nos seguintes termos: 

Compromisso com o mundo, que deve ser humanizado para a 

humanização dos homens, responsabilidade com estes, com a 

história. Este compromisso com a humanização do homem, que 

implica uma responsabilidade histórica, não pode realizar-se 

através do palavrório, nem de nenhuma outra forma de fuga 

de mundo, da realidade concreta, onde se encontram os 

homens concretos. O compromisso próprio da existência 

humana, só existe no engajamento com a realidade de cujas 

águas os homens verdadeiramente comprometidos ficam 
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molhados, ensopados. Somente assim o compromisso é 

verdadeiro. Ao experienciá-lo, num ato que necessariamente é 

corajoso, decidido e consciente, os homens já não se dizem 

neutros. A neutralidade frente ao mundo, frente ao histórico, 

frente aos valores, reflete apenas o medo que se tem de revelar 

o compromisso. Este medo quase sempre resulta de um 

compromisso contra os homens, contra sua humanização, por 

parte dos que se dizem neutros. Então comprometidos consigo 

mesmos, com seus interesses ou com os interesses dos grupos 

aos quais pertencem. E como este não é um compromisso 

verdadeiro, assumem a neutralidade impossível.  

(FREIRE, 1983: 18-19) 

A noção de compromisso, central na idéia de contrato social e, 

portanto, tão familiar e cara aos operadores do direito, pode, uma 

vez mais, iluminar o caminho desses profissionais, sobretudo se 

tomada nos moldes propostos por Paulo Freire. Talvez assim, 

possamos avançar na construção de uma prática socioeducativa, 

compatível com a dignidade da pessoa humana que, em consonância 

com o Estatuto da Criança e do Adolescente, desejamos promover. 
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1 Duas recentes publicações tratam sobre o tema da política de extermínio das polícias brasileiras. Recomendamos a leitura 
dos periódicos Le Monde Diplomatique, Brasil, de fevereiro/2009 e Revista Caros Amigos, edição 142, janeiro/2009. 
2 Dados retirados do Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo – SINASE – formulado em 2006 pela Secretaria 
Especial dos Direitos Humanos da Presidência da República e pelo Conselho Nacional dos Direitos da Criança. 
3 Fonte dos dados mencionados : IBGE, Censo Demográfico, 2000, Características Gerais da População – Resultado da 
Amostra. 
4 Sigmund Freud em seu texto/carta “Por que a guerra?”, escrito em 1933, num “franco intercâmbio de idéias” com Albert 
Einstein, é convocado a responder sobre a questão da existência ou não de formas de livrar a humanidade da ameaça de 
guerra. A partir da equivalência proposta por Einstein entre direito e poder, Freud introduz a temática da violência, 
formulando a seguinte equação: poder = violência. A violência estruturante da vida em sociedade. Se a violência é inerente 
à condição humana, parte constituinte de todos nós, como manter a civilização? É partir desse ponto que o autor nos 
convoca a pensar sobre a nossa condição de cidadão e de sujeito político, na medida em que afirma que “tudo que estimula 
o crescimento da civilização trabalha simultaneamente contra a guerra” (1933, p. 208). Introduz, assim, uma discussão 
acerca da manutenção do espaço público e da possibilidade de convivência entre os homens. Possibilidade esta que se 
realiza a partir do momento em que se dá a divisão dos espaços, a possibilidade de acesso aos recursos que permitam o 
desenvolvimento artístico, intelectual, amoroso. Recursos que ofereçam perspectivas de realização, conjugando a 
particularidade de cada um e aquilo que a sociedade oferece. 
5 Para maiores detalhes sobre a origem da doutrina da situação irregular, sugerimos a leitura do primoroso estudo realizado 
pelo jurista Emílio Garcia Mendez,  intitulado « A doutrina de proteção integral da infância das Nações Unidas », capítulo 5, 
da obra « Das necessidades aos direitos », dos autores MENDEZ & COSTA. Neste trabalho temos acesso aos elementos 
históricos que apontam como se deu a transição de uma época na qual a criança era nada mais nada menos que um adulto 
em miniatura para outra em que ela passa à condição de sujeito social, tornando-se ponto central na organização do 
sistema familiar.  Juntamente a isso se origina a cultura jurídico-social associada à oferta de « proteção » a esses sujeitos. 
Temos aí elementos embrionários do que se constituirá como a doutrina da situação irregular. A disputa das corporações 
médica e jurídica pelo monopólio discursivo do controle dos « menores » ocupa o cenário social no início do século XX. Dá-
se a criação dos tribunais de menores em várias partes do mundo.  No Brasil isso ocorre em 1923. É nesse contexto que a 
doutrina da situação irregular encontra terreno para frutificar. 
6 Uma leitura indispensável para o conhecimento da invenção da infância e da adolescência brasileiras é a publicação 
« História da criança no Brasil », organizada por Mary del Priore (1991). 
7 Corpo de legislação internacional composto por : 1) Convenção das Nações Unidas dos Direitos da Criança ; 2) Regras 
Mínimas das Nações Unidas para a Administração da Justiça de Menores ; 3) Regras Mínimas das Nações Unidas para a 
Proteção dos Jovens Privados de Liberdade ; 4) Diretrizes das Nações Unidas para a Prevenção da Delinquência Juvenil. 
(MENDEZ ; COSTA, 1994) 
8 ECA, Título III – DA PRÁTICA DE ATO INFRACIONAL, CAPÍTULO IV – DAS MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS, art. 112. 
Verificada a prática de ato infracional, a autoridade competente poderá aplicar ao adolescente as seguintes medidas: 1 – 
advertência; II – obrigação de reparar o dano; III – prestação de serviço à comunidade; IV – liberdade assistida; V – inserção 
em regime de semiliberdade; VI – internação em estabelecimento educacional; VII – qualquer uma das previstas no art. 101, 
I a VI (medidas protetivas). 
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Supereu – criminalidade – sociedade de consumo 

 

A sensação é de que se está em queda-livre, e sem rede de proteção. 

Essa foi a conclusão alcançada pelo psiquiatra e psicanalista mineiro Stélio 

Lage, ao abordar as peculiaridades da sociedade contemporânea e a 

comoção dos brasileiros ante a defenestração da menina Isabella, ocorrida 

na cidade de São Paulo, no ano passado1. Mas esse não é o único caso que 

permitiria tão apropriada analogia, conforme nos demonstram diariamente 

os meios de comunicação, que, em postura passível de críticas, não se 

cansam de exibir – o que é diferente de informar – uma expansão 

desenfreada de comportamentos violentos e criminosos.  

O Estado não tem se mostrado competente na contenção desse 

fenômeno, fato que, somado ao alarmismo causado pela mídia, gera uma 

insegurança difusa e generalizada na população. O medo predomina nas 

relações interpessoais, que vão adquirindo formato cada vez mais 

diferenciado daquelas que, até trinta anos atrás, tinham por esteio os 

valores que garantiam às partes uma mútua confiança, pelo menos inicial. 

O padrão familiar vem se alterando, tendo declinado o Pai que sustentava a 

verticalidade do antigo padrão familiar, em metáfora que também se aplica 

ao Estado, à sociedade e ao sujeito.  

Ou seja, cuida-se aqui da crise a qual incide sobre a Lei que 

representava o elo de harmonização entre os três elementos mencionados, 

marcando a falta e os limites que os obrigavam a interagir e equilibrar-se. 

Sinais de um tempo bem diferente do vivido no período que se estendeu 

marcadamente da Revolução Francesa à Segunda Guerra Mundial, 
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passando por seguidas revoluções industriais, em que disciplina, hierarquia 

e pontualidade apresentavam-se como os valores que sustentavam um 

mundo arrimado nos processos de produção.  

 

1. Da Modernidade à Pós-modernidade: a Superação da Produção 

pelo Consumo 

 

A evolução tecnológica experimentada a partir da segunda metade 

do século passado transformou o mundo. As comunicações foram 

aceleradas e a automação vem progressivamente determinando a 

substituição dos homens por máquinas nas linhas de produção. Nessa 

dinâmica, de produtores por excelência, os homens foram convertidos em 

consumidores do excesso de bens resultado da automação, sendo essa a 

essência do movimento que marcou a transição do período moderno para o 

que se denomina pós-moderno.  

Instrumentalizada pela sociedade de consumo, a Pós-modernidade é 

hoje uma realidade, substituindo a Modernidade, suas técnicas, métodos e 

ideais. Conforme ressaltado, os meios organizados que conduziam à 

eficiente produção já não representam condição para o alcance dos fins 

impostos pela cultura, que alimenta o consumo desenfreado dos bens 

através dos quais se coloniza o planeta. Ou seja, de uma sociedade que 

privilegiava os meios (integração aos processos de produção) como 

condição para o alcance do fim (consumo), passou-se a um novo modelo no 

qual se confere valor desmedido a esse fim (consumo), independentemente 

dos meios escolhidos para seu alcance. 
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É nessa transição – com especial destaque para o cenário brasileiro –, 

suas causas e conseqüências, tanto no âmbito coletivo, quanto no subjetivo, 

que o presente trabalho se foca, com análise centrada no avanço incontido 

da violência e da criminalidade, fenômeno que marca a dinâmica 

transicional em questão, explicitando a quebra do paradigma moderno de 

conduta e comportamento frente à Lei. 

 

2. O Caráter Criminógeno da Sociedade de Consumo 

 

2.1. Aspectos sociais 

  

De certa forma, não há como negar que este estudo compõe uma 

linha de continuidade com aquele conduzido por Robert K. Merton, em seu 

Estrutura Social e Anomia (1970). Afinal, já em 1938 o sociólogo americano 

denunciava os efeitos criminógenos de uma cultura que impunha a todos, 

igualitariamente, padrões de consumo elevadíssimos, sem, contudo, 

distribuir de forma equânime o acesso aos meios legítimos de alcance desse 

fim. 

Nesse sentido, merecem destaque as seguintes considerações do 

autor: 

 

A cultura pode ser tal que induza os indivíduos a 

centralizarem suas convicções emocionais sobre o 

complexo de fins culturalmente aplaudidos, com muito 
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menos apoio emocional sobre os métodos prescritos 

para alcançarem essas finalidades. Com tais ênfases 

diferenciais sobre os objetivos e sobre os 

procedimentos institucionais, os últimos podem ser tão 

viciados pela tensão em alcançar os objetivos, que o 

comportamento de muitos indivíduos fique sujeito 

apenas a considerações de conveniência técnica. Neste 

contexto, a única pergunta significativa é a seguinte: 

Qual dos processos disponíveis é o mais eficiente a fim 

de apossar-se do valor culturalmente aprovado? O 

processo mais eficiente do ponto de vista técnico, quer 

seja culturalmente legítimo ou não, torna-se 

tipicamente preferido à conduta institucionalmente 

prescrita. À medida que se desenvolve este processo de 

amaciamento das normas, a sociedade torna-se instável 

e aparece o que Durkheim denominava “anomia” 

(ausência de norma). (MERTON, 1970, p. 207). 

 

Como se verifica, a produção em massa de condutas criminosas – e 

sua conseqüente normalização – por uma cultura que confere exacerbada 

ênfase a fins monetariamente mensuráveis, em detrimento da distribuição 

e valorização dos meios legítimos para o alcance da meta imposta, não é 

construção recente, embora jamais tenha se mostrado tão atual. Porém, o 

que Merton não fez – e nem se propôs a isso – e aqui se busca é conjugar a 

investigação das causas e efeitos sociais dessa cultura com seu equivalente 

no âmbito subjetivo. Ou seja, numa análise interdisciplinar, analisar as 
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transformações observadas no sujeito e na sociedade, em sua mútua 

interferência, muitas vezes mediada pelo Direito, na passagem da 

Modernidade para a Pós-modernidade, marcada pelo surgimento de uma 

sociedade de consumo em substituição à que se arrimava nos processos de 

produção. 

A propósito, cabe destacar a convicção, explícita no decurso deste 

trabalho, de que o êxito da abordagem acadêmica a qualquer fenômeno 

social depende do trato interdisciplinar do objeto escolhido. Assim, 

levando-se em consideração que o presente estudo sustenta-se no tripé 

composto por sujeito, sociedade e Estado, bem como na Lei comum que os 

une e harmoniza, cabe destacar que seu desenvolvimento conduz-se 

principalmente pelas perspectivas do Direito, da Sociologia, da Filosofia e 

da Psicanálise, tendo nesta área do saber seu fio condutor. 

Aliás, diga-se, um dos pontos positivos do que se anuncia como pós-

moderno é justamente a superação da pureza científica inutilmente 

perseguida na Modernidade. Especificamente no Direito – o que é 

metaforicamente extensível às demais áreas do saber –, a superação do 

moderno apego à formalidade representou um reencontro com a ética, 

logo, com o ideal de justiça2, na superação de uma mera legalidade com 

vistas ao resgate da legitimidade extraível do conteúdo valorativo das leis. 

O Direito supera em muito a lei e, atualmente, já não mais se admite que 

seus operadores eximam-se de toda e qualquer responsabilidade a partir de 

um legalismo perverso, que sob a capa de neutralidade homiziava uma 

ideologia conservadora, a qual outrora justificou tragédias como a levada a 

cabo pelo regime nazista3. Deve-se buscar a justiça, ainda que não se possa 

alcançá-la da aplicação direta da lei (BARROSO, 2004). Trata-se, portanto, 
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de verdadeira ressurreição do caráter transformador do Direito, já não 

bastando à lei ser formalmente perfeita, devendo seu conteúdo estar 

conforme aos valores que conduzam à justiça de sua aplicação. 

Sob tal perspectiva, observa-se que não é mais admissível a produção 

ou aplicação acrítica da lei, sem que se levem em conta o sujeito e a 

sociedade sobre os quais incidirá. Com isso, frise-se, não se pretende 

afirmar que a lei e sua aplicação devem repetir os costumes de uma 

sociedade, mesmo porque, se assim fosse, sequer seria necessária. Também 

não se diz aqui que a lei deve confundir-se com a moral. O que se sustenta 

é que tanto a produção da lei, quanto sua aplicação não podem se 

distanciar dos parâmetros éticos que as norteia rumo à efetivação de um 

ideal de justiça, e, ainda, que os costumes de determinada comunidade 

devem ser necessariamente observados no sentido de se auferir qual é o 

ideal de justiça cujo alcance deve ser instrumentalizado pela lei que sobre 

ela incidirá. 

 

Situa-se, pois, o direito em uma linha fronteiriça entre 

a moral, que é ele impotente para fazer respeitar, e o 

viver-em-comum (ou o político), cujas condições de 

possibilidade coloca, em vista de uma coexistência feliz 

de liberdades. Portanto, nem se pode subordinar à 

moral, nem avalizar todas as expectativas individuais 

propostas (sem razão) em nome dos direitos humanos, 

esquecendo aliás que são também os direitos do 

cidadão, portanto de um indivíduo chamado a coexistir 
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com outros sob a tutela de leis comuns (VALADIER, 

2003, p. 105).   

 

Posto isso, considerando-se que toda sociedade é composta por 

sujeitos, que, orientados por uma Lei comum, a materializam no Estado, 

cabe agora analisar como as mudanças sociais observadas na passagem da 

Modernidade para a Pós-modernidade reverberaram no plano psíquico 

desses sujeitos. Ou seja, verificar quais os reflexos da já rapidamente 

tratada queda do Pai Moderno, marcada por um declínio de autoridade 

que determinou a horizontalização das relações. 

 

2.2. Aspectos subjetivos 

 

Importante ressaltar aqui que, somente se concebendo a vida 

humana no seio da cultura – e somente se concebendo esta a partir do que 

é humano –, impossível cogitar a não interferência das mudanças sociais 

nos processos de subjetivação. E é justamente essa interferência, assim 

como seus reflexos no avanço de comportamentos violentos e criminosos, o 

eixo central do estudo que ora se apresenta, o qual, nesse aspecto, toma 

por baliza a estrutura do aparelho psíquico tal como pensada por Freud, 

com especial atenção conferida a um dos dispositivos por ele indicados 

como instituintes da personalidade: o supereu. Afinal, segundo Freud – e 

conforme se sustenta neste trabalho –, trata-se esse dispositivo de 

verdadeiro resultante do processo de culturalização do sujeito, responsável 
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pela preservação e transmissão dos valores que fundam a sociedade à qual 

este deve integrar-se. 

Mas, embora se centre no supereu, há outra formação que mereceu 

detida atenção no curso deste estudo, a qual se mostrou de fundamental 

importância para a elaboração da hipótese defendida. Não obstante tenha 

sido anunciada por Freud, devem-se a Lacan os méritos pelo 

aprofundamento de sua abordagem, dizendo-se, portanto, do ideal do eu, 

enquanto depositário dos valores máximos da cultura na qual se insere o 

sujeito. Dessa forma, funciona como verdadeira Constituição, que lhe 

impõe normas e programas a serem seguidos rumo a um ideal 

culturalmente posto, para cuja tentativa de alcance conta com a ajuda do 

supereu, ao qual cabe zelar pelo cumprimento dessas metas junto ao eu, 

ainda cabendo a este administrar os impulsos indestrutíveis do id e as 

exigências da realidade.  

Destacadas as conformações de ideal do eu e supereu, além de 

antecipadas as bases de sua relação e influência no âmbito subjetivo, basta, 

portanto, que se lhes subsumam os padrões predominantes na 

Modernidade e os que vêm progressivamente se impondo na Pós-

modernidade para que se apurem os reflexos das transformações sociais 

decorrentes dessa transição no psiquismo do sujeito. Daí, pode-se ainda 

deduzir como, a partir dessas mudanças, passará o sujeito a atuar na 

sociedade, num ciclo causal de mútua interferência que jamais se 

interrompe na construção da história humana. 

Nos termos expostos, conforme brilhantemente observou Freud em 

várias de suas obras4, diante dos rígidos padrões morais modernos, pode-se 

concluir que os valores e metas em regra concentradas no ideal do eu do 
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sujeito de então ensejavam um supereu severo, o qual despoticamente 

impunha obediência incondicional a um eu apequenado frente a um 

Outro5 de exigências inalcançáveis. E, dentre os valores elevados ao ideal do 

eu, certamente se poderia apontar o que vedava peremptoriamente a 

mútua agressão, mesmo porque essa é uma das condições básicas à 

manutenção do pacto social e, por outro lado, uma das tendências mais 

ínsitas ao sujeito que, na convivência em sociedade, freqüentemente vê 

frustradas suas iniciativas de satisfazer externamente suas pulsões, o que 

motiva reações agressivas. 

Porém, como as pulsões são indestrutíveis, a tensão causada pela 

impossibilidade de sua descarga no mundo externo determinará sua 

reversão para o próprio aparelho psíquico. Nessa dinâmica, a energia 

libidinal – muitas vezes apoiada em impulsos agressivos – que seria 

destinada ao mundo externo acabará sendo investida no âmbito interno, 

mais especificamente no eu, cujas tentativas de direcionar para fora a libido 

concentrada serão interpretadas pelo supereu como violadoras dos padrões 

estabelecidos no ideal do eu, motivando, a título de punição, a reversão da 

agressividade de que se cuida. Estabelece-se e sedimenta-se, assim, uma 

forma de descarga libidinal no próprio interior do aparelho psíquico, em 

processo que, embora atenda ao princípio do prazer no que tange ao 

equilíbrio das tensões, fomenta uma relação sado-masoquista entre o 

supereu e o eu. Dessa patológica relação resultava a opressão e o difuso 

sentimento de culpa experimentados pelo sujeito moderno, sentimentos 

que, representando o acúmulo de energia libidinal em tensão, motivavam 

sua descarga interna, num ciclo de repetição gozosa.       
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Todo esse processo foi atribuído a uma cultura que se impunha ao 

sujeito verticalmente, por meio de delegatários dotados de sumo poder, 

como bem se podia constatar diante da autoridade paterna, clerical, 

judicial, policial, patronal, militar, dentre tantas outras responsáveis pela 

contenção do sujeito em benefício da ordem e do progresso sociais. 

Posto isso, considerando-se as transformações que marcaram a 

passagem da Modernidade para a Pós-modernidade – já trabalhadas –, 

pode-se, pois, localizar nas questões acima o ponto-chave das mudanças 

ocorridas no aparelho psíquico nessa transição, as quais permitem 

compreender a normalização de comportamentos anti-sociais tendo por 

agente um novo sujeito, representante de uma cultura que se pode afirmar 

pós-moderna.  

Neste ponto da apresentação que se propõe, é relevante destacar 

que não se entende vencida a crise que marca esse processo transicional, 

não obstante se observe consumada a superação da Modernidade e o 

ingresso na Pós-modernidade. É justamente por esse motivo que não se 

pode afirmar um completo abandono dos ideais modernos ou se dizer de 

sua perfeita e acabada substituição por valores propriamente pós-

modernos. Aliás, a crise a que se refere decorre justamente da tensão entre 

a queda de uma ordem não totalmente superada e a emergência de outra 

ainda não sedimentada. Também em razão disso, optou-se, no estudo 

desenvolvido, por se tomar por substrato o modelo de estruturação do 

aparelho psíquico estabelecido por Freud, sem, contudo, abrir mão das 

substanciais e brilhantes contribuições oferecidas pelo ensino de Jacques 

Lacan. Saliente-se, finalmente, que, por todos esses motivos, não se 

concluiu que as modificações observáveis nos processos de subjetivação do 
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sujeito contemporâneo decorrem da simples e radical substituição dos 

valores antes estabelecidos em seu ideal do eu pelos que a sociedade de 

consumo vem fomentando6. Mesmo porque, se assim fosse, a anomia já 

estaria instalada e haveria de se falar numa sociedade psicotizante e, não, 

de uma que incentiva comportamentos perversos7. Ainda imersos numa 

crise, conforme dito, o que aqui se defende é que o declínio da Lei e das 

autoridades que a instituíam e fixavam no sujeito foi acompanhada por um 

equivalente psíquico que determinou o enfraquecimento dos valores 

morais de preservação do pacto social contidos e mantidos no ideal do eu, 

com a conseqüente debilitação do dispositivo que tinha por função máxima 

resguardá-los, qual seja, o supereu.      

Aplicando-se o raciocínio acima construído à sociedade de consumo, 

em que os fins justificam os meios, o que se aponta é a fetichização dos 

objetos postos à disposição do sujeito, bem como a crença deste na 

completude que aqueles lhe propõem, através do suporte difuso e 

massificado dos meios de comunicação. Trata-se, portanto, do declínio – 

não da supressão ou de um posicionamento diametralmente oposto ao 

verificado na Modernidade – da autoridade do supereu, enquanto fiscal do 

eu na obediência dos ideais de conservação do pacto social. Nesse processo, 

portanto, o que se observa é a massiva e difusa propagação da crença 

ilusória – verdadeira fé – na possibilidade de alcance de um estado de 

totalidade perfeita, em que não há falta e se goza de uma completude livre 

de alteridade. E isso nada mais é que a denegação a posteriori da castração 

simbólica, com a reedição de um narcisismo primário próprio a um eu que 

não reconhece o que lhe é outro, investindo na ilusão de um estado de 

absoluta e acabada perfeição apropriada a um eu ideal. Não se nega o 
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interdito primordial, a marcação original da falta, mas afirma-se que a 

fraqueza do Pai8 pós-moderno impossibilita sua ratificação ao longo da 

existência do sujeito contemporâneo, que tende a se julgar capaz de tudo, 

nada havendo que submeta sua vontade, seja a sociedade, seja o outro. 

Com Hélio Pellegrino (1983), pode-se dizer, pois, que se assiste ao retorno 

dos impulsos delitivos primitivos que a Modernidade recalcava a custo de 

boa parte da liberdade do sujeito, além de algum sofrimento psíquico.   

Eis a fonte do avanço dos comportamentos violentos e criminosos 

que afligem o mundo como um todo, valendo, como exemplo, o pânico 

imposto pelas práticas terroristas, sem rosto, sem lugar, sem hora e sem 

vítimas certas. A sensação é de que não há mais qualquer limite, qualquer 

regra ou valor a pautar a atuação daqueles que optam pela violência e 

pelos meios criminosos na tentativa de alcançar os objetivos que lhe sejam 

importantes, seja o tênis importado, seja a imposição de uma fé. 

 

2.3. O contexto brasileiro 

 

No Brasil, a situação exposta ganha especiais contornos, 

principalmente ao se levarem em conta as peculiaridades que marcam a 

construção da nossa história. Colonizados por uma nação de mentalidade 

mercantilista – pré-capitalista –, aqui não se sedimentou a cultura 

essencialmente protestante de elevação pelo trabalho, a qual impulsionou 

o desenvolvimento da indústria como meio ordenado de produção. Pelo 

contrário, a mão-de-obra escrava, que por muito tempo sustentou este país, 

conduziu à desvalorização do trabalho, talvez ainda hoje considerado, por 
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muitos, como esforço próprio àqueles privados de liberdade, 

instrumentalizados pelo interesse de terceiros.  

Repetindo a mentalidade de nosso colonizador, estabeleceu-se uma 

cultura de valorização de grandes lucros a custo de pouco, do mínimo ou 

de nenhum esforço. Ou seja, desde a base do processo de formação da 

cultura que hoje se entende por brasileira9 percebe-se a ênfase nos fins, 

pouco interessando os meios escolhidos para seu alcance. Daí o arraigado 

gosto por aventurismos, loterias e, até mesmo, por atividades que desafiem 

a lei, mas rendam bons lucros, como outrora foi o caso do tráfico negreiro 

e, hoje, o do tráfico de drogas. 

Aliás, sem ter arraigado o espírito do trabalho ordenado próprio da 

indústria – que só veio a se instalar com sucesso no Brasil a partir do século 

passado –, observa-se que nossa relação com autoridades, bem como nossa 

noção de limites, disciplina e hierarquia não ficou tão bem estabelecida 

quanto nos países que passaram por todas as fases do processo de 

industrialização. Em razão disso, pode-se afirmar inclusive que houve, no 

Brasil, uma passagem direta da Pré-modernidade para a Pós-modernidade, 

principalmente em se considerando que é da essência da Modernidade o 

desenvolvimento dos meios racionais e ordenados de produção, sem dúvida 

um dos principais símbolos dessa era.    

Interessante observar que a Pós-modernidade, seus relativismos 

quanto a valores éticos ou morais, e sua destacada ênfase na riqueza, em 

última análise, no consumo que a representa, em muito se identifica com a 

Pré-modernidade, o que explica o rápido e cômodo ajuste da meta 

neoliberal de globalização no Brasil. Em conseqüência disso, verifica-se a 

progressiva decadência dos valores modernos que começavam a se difundir 
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no país – devido à recente industrialização, como dito –, o que viabiliza a 

emersão dos propósitos que marcaram nosso processo de colonização 

predatória, como a negação da lei enquanto limite geral e a sede por 

vantagens e privilégios a qualquer custo. 

Cenário e condições adequadas para o avanço da violência e da 

criminalidade que assola o país – com destaque para a que visa ganhos 

materiais –, em especial a partir do final da década de 80 do século 

passado. Roubos, latrocínios, furtos, corrupção, assim como toda sorte de 

condutas que gravitam em torno do tráfico de drogas, tornaram-se 

normalizadas em nosso quotidiano, motivando intensos debates acerca do 

tema, ao qual se confere um trato que nem sempre prima pela crítica ou se 

desenvolve com ética. 

 

2.4. Análise jurídica e criminológica 

 

Violência e criminalidade tornaram-se um grande negócio. Uma 

verdadeira fonte de pauta e lucros para os meios de comunicação que, com 

a exibição de imagens e a divulgação de fatos cada vez mais bárbaros, 

fomenta uma torpe disputa pela atenção do público. Grande negócio, 

também, para os políticos de plantão, que fazem dessa cruel realidade seu 

palanque eleitoral. Contudo, quando colocados frente a frente com o 

problema, sua postura só demonstra a completa incapacidade e despreparo 

para lidar com a questão. 

Uma explícita incompetência revelada pela excessiva criação de leis, 

principalmente punitivas, numa prodigalidade legiferante que por seu 
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revés desvela a radical incapacidade de um povo de se conduzir dentro de 

limites éticos. Esbanjamento que faz do ordenamento jurídico brasileiro 

verdadeiro cipoal de leis cada vez menos inteligíveis e efetivas10; o qual 

cinicamente se busca legitimar a partir de demandas sociais, mas que, pelo 

contrário, só se presta à manutenção de um satus quo sedimentado em 

histórica desigualdade social.   

 

Exige-se, pois, adaptar mas sobretudo multiplicar as leis 

para responder a uma forte demanda social. A 

pululação de leis que daí resulta faz que a justiça se 

torne sempre mais opaca para o cidadão, não só por 

seus procedimentos que nunca foram nem simples nem 

rápidos (por justas razões), mas pelo caráter sempre 

mais ilegível dos sistemas das leis, e portanto dos 

códigos (VALADIER, 2002, p.87). 

 

Leis completamente dissociadas dos costumes e ideais da sociedade 

sobre a qual recairá são inócuas no plano concreto e, devido à insistência 

do legislador pátrio em produzi-las, é que temos, no Brasil, um sem número 

de leis que não pegam. Resultado disso, um ordenamento jurídico cada vez 

mais desacreditado e menos efetivo, o que tem por corolário a alarmante 

sensação de impunidade que assusta a população e incentiva 

comportamentos delitivos. 

À sombra de todo esse processo, evidencia-se a ineficácia do sistema 

penal, criado e mantido não para proteger a sociedade, mas tão-somente 
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para garantir a paz de uma elite que se alimenta da desigualdade social. 

Em detrimento dos investimentos em educação, saúde e saneamento 

básico, o aparato punitivo tem sido incrementado, com destaque para o 

aumento do investimento nas polícias, às quais cabe o combate primeiro e 

de forma igualitária – já que a lei se aplica a todos, indistintamente – das 

milhares de condutas incriminadas pelo ordenamento jurídico-penal 

brasileiro. Sistema penal que tanto reprime o roubo, quanto a sonegação 

fiscal e a corrupção passiva, mas cujos cárceres estão repletos dos que 

praticam aquele e livres dos autores destes delitos, revelando uma 

preferência das autoridades na seleção dos que serão punidos. 

E ainda que se concentrem as forças repressivas no combate aos 

furtos, roubos e tráfico de drogas – crimes tipicamente perpetrados por 

agentes oriundos das classes sociais economicamente vulneráveis –, pode-se 

observar que isso não é suficiente a fazer cessar o avanço dessas práticas, o 

que corrobora a inaptidão do sistema penal em conter a massificação de 

comportamentos delitivos a que se assiste. Por trás desse cenário, distingue-

se o motivo dessa absoluta incapacidade: a contenção das condutas 

criminosas sempre dependeu muito mais de questões éticas que do 

aumento de leis penais ou do investimento em polícia. Tal conclusão 

também justifica os baixos índices de violência e criminalidade na 

Modernidade se comparada ao período atual, cujos consistentes valores 

barravam a disseminação de condutas delitivas, em especial as que 

objetivassem ganhos materiais a qualquer custo – das quais se cuida neste 

estudo, já que responsáveis pela sensação de insegurança da população na 

contemporaneidade. 
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3. Considerações Finais 

  

Os rígidos padrões éticos que caracterizaram a Modernidade – 

inclusive no que dela se manifestou no Brasil – impunham limites bem 

marcados ao sujeito, frente ao outro e à sociedade. Fazendo-se representar 

em seu psiquismo através de um ideal do eu elevado e um supereu 

fortalecido, os valores e ideais modernos constituíam barreiras poderosas 

na contenção dos impulsos criminosos do sujeito, mostrando-se eficientes 

na preservação do laço social. Sentindo-se menor do que a sociedade à qual 

deveria integrar-se, na busca por uma identidade que somente esta poderia 

outorgar-lhe, o sujeito acabava acedendo a suas regras, dobrando-se às 

limitações que a realidade do outro lhe impunha. 

De certa forma, a Pós-modernidade inverteu esse mecanismo. A 

partir da ênfase no consumo e na propagação da crença em uma totalidade 

por meio dele viabilizada, o sujeito que contemporaneamente se anuncia 

conduz-se a partir da ilusão de que é a sociedade que a ele tem de se 

curvar, submetendo-se a suas vontades e regras, uma vez que se presume 

total. Disso decorre a normalização de comportamentos violentos e 

criminosos, a instrumentalização de tudo e todos dos quais se procura – 

inutilmente – extrair o mais ainda11 de um gozo que leve à redenção total.  

Mas a própria condição humana impede o sucesso dessa busca, que 

só conduz à repetida frustração própria a um gozo alheio a qualquer 

parâmetro ético, fora-da-lei. Diante disso, anuncia-se o presente trabalho 

como um elogio ao que há de simbólico, de palavra, de significação no 

homem, à essência cultural que o distingue das demais espécies animais 

como ser moral, sujeito do desejo que o permite inscrever-se na construção 
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de uma história que, apesar dos necessários, constantes e dolorosos 

retrocessos, acredita-se estar longe de terminar.  
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2 Sobre o encontro de moral e Direito na idéia de Justiça, sustentou Hart: 
“Mais ainda, existe uma idéia, a de justiça, que parece unir ambos os campos: é simultaneamente uma virtude 
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5 Ordem simbólica representada pela cultura. 
6 Isso pode até vir a acontecer, mas não é o que se observa até o presente momento, em que se ouvem muitas vozes 
impondo-se na defesa de valores essenciais à preservação do laço social, ou seja, do que é humano, a partir de ideais que 
também se faziam exaltados na Modernidade e que, portanto, ainda não foram superados – e talvez nunca serão, a não ser 
que se instale a barbárie, com a queda de tudo o que hoje se entende como conformador da cultura e, logo, do que é 
humano. 
7 Ademais, deve-se frisar que não se comunga da postura relativista conforme a qual qualquer referência de conduta 
poderia ser tomada como valor, independentemente da orientação de seu conteúdo, como se moral ou ética fossem simples 
invólucros a serem preenchidos com o que se queira, ou com o que for mais útil para determinados grupos ou ideologias. 
Como anteriormente exposto, foi raciocínio análogo aplicado à lei o apresentado na tentativa de justificação de 
barbaridades genocidas, inscritas na história para que não mais se admitam ideologias igualmente perversas, as quais, 
encobrindo interesses espúrios, se esforcem em negar importância a qualquer valor ou lei que resista à passagem do tempo, 
impondo-se a simples tendências ou aspirações utilitárias. 
8 Com inicial maiúscula porque tomado aqui por todas as autoridades responsáveis pela introjeção da Lei no sujeito e, logo, 
pela marcação de sua condição cindida, faltosa perante o outro. 
9 O que só se pode considerar a partir da intervenção portuguesa. 
10  “A efetividade significa, portanto, a realização do Direito, o desempenho concreto de sua função social. Ela representa a 
materialização, no mundo dos fatos, dos preceitos legais e simboliza a aproximação, tão íntima quanto possível, entre o 
dever-ser normativo e o ser da realidade social” (BARROSO, 2004, p. 248). 
11  Referência ao título do “Seminário 20”, de Lacan. 
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Tema: A dor da perda do ser amado e a criança, sintoma dos pais, colocada 

enquanto objeto na disputa de guarda. 

 

Unitermos: dor, disputa, luto. 

 

Resumo: O presente artigo é um relato de experiência; fruto de um ano de 

estágio na Central de Serviço Social e Psicologia do Fórum Lafayette nos 

processos da Vara de Família. Estágio supervisionado por Hélio Cardoso 

Miranda Júnior. Tal trabalho visa explanar sobre as ações de separação 

onde há menores envolvidos e a guarda é uma questão a ser definida.  

 

 

Introdução: 

Muitas vezes, numa disputa judicial de guarda de menor, os filhos são 

colocados como sintoma dos pais. Frente a uma disputa de guarda, os pais, 

preocupados cada qual consigo mesmo, não se importam com os filhos, que 

ficam diante das constantes brigas do casal. Já que os filhos não foram 

motivo suficiente para segurar o casal e evitar a dor da separação, um dos 

genitores deve cuidar deles. Desta forma algumas questões nortearão este 

trabalho: Quem quer o filho? É a mãe e o pai, enquanto função, que lutam 

pela guarda? Ou é a mulher e o homem que pleiteiam algo perdido? 

Diante do litígio conjugal, quem está pedindo a guarda e em nome de quê 

o faz? 
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Antes dos filhos veio o amor, aquele estado de apaixonamento que surgiu 

como um engano, um mal-entendido. É a fantasia que, de forma 

equivocada, diz do desejo do sujeito. A fantasia recobre imaginariamente o 

objeto de amor. Sujeito e objeto se tornam um. A sensação daquele que 

ama é que ele e o seu amado se completam. Nesta ficção que constitui o 

sujeito, a falta é desconsiderada e o objeto, supervalorizado e idealizado.  

 

Com a separação conjugal, é grande a desilusão e a frustração. Aquela 

ficção cai por terra e outra é construída, pois o sujeito não vive sem ela. 

Agora a dor toma conta do sujeito que perdeu o seu objeto amado. Como 

então tamponar esta falta? 

 

Não raramente, em processos de guarda de menor e/ou de modificação de 

guarda, acontece de a criança ser usada para atingir aquele(a) que 

abandonou o(a) companheiro(a), atingir aquele(a) que provocou a dor da 

perda. Isso pôde ser verificado em alguns casos atendidos na Central de 

Serviço Social e Psicologia, no Fórum Lafayette no período em que lá 

estagiamos. Aquele que ficou frustrado com o desenlace conjugal pretende 

ficar com os filhos para que o outro também tenha uma sensação de perda, 

tão ou mais intensa do que aquela que ele viveu. Já que a promessa de 

amor eterno não foi cumprida, é melhor que as crianças - que são o que 

resta de uma relação falida - fiquem com aquele que se sente abandonado 

e desprezado. Desta forma as crianças ficam no lugar de reparação da 

desordem causada pela perda do ser amado. É comum os pais acreditarem 

que o antigo companheiro pede a guarda ou a sua modificação para 

“prejudicar” o outro.  
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Um fragmento de uma ação de modificação de guarda, atendido por nós 

na Central de Serviço Social e Psicologia, pode ilustrar essa questão do 

prejuízo: “ele quer ficar com nossa filha para me prejudicar. Como ele não 

pode me atingir diretamente por tê-lo deixado, e ter saído de casa com a 

criança, ele entrou na justiça contra mim para brigar comigo pensando em 

ter a criança sob a sua responsabilidade.”  

 

De acordo com Freud, em “Luto e Melancolia”, o luto é uma reação à perda 

de um ente querido. O processo de luto é doloroso, longo e gradativo 

porque após o teste de realidade, a pessoa percebe que o seu objeto de 

amor não existe mais e é difícil para o sujeito abandonar uma posição 

libidinal, que anteriormente lhe trazia satisfação. A perda do objeto amado 

pode fazer com que o sujeito vivencie uma certa ambivalência nas relações 

amorosas, então o  que resta para o sujeito é transformar o seu amor em 

ódio, depreciando o objeto anteriormente amado. Nesse caso, há a 

possibilidade de a criança, sintoma dos pais, que está no meio desse par em 

conflito, sofra ao sentir o conflito parental. 

 

Juridicamente, as ações de guarda de menor são sempre consideradas um 

ato de proteção à criança. Para Reis (1999), além da perspectiva jurídica de 

proteção da guarda, há um outro pedido: o de destituição paterna ou 

materna. No geral, o que se observa nesses processos são relatos de falta de 

cuidados para com a criança, um possível abuso sexual em relação à criança, 

uma provável doença mental ou um distúrbio psíquico do ex-

companheiro(a) muitas vezes são usados como desculpa para que o ex-

cônjuge não fique com a guarda dos filhos. O termo desculpa foi usado 

como hipótese de que quando se perde o ser amado, uma dor tamanha 
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atinge o sujeito, fazendo com que um desejo de reparação e de vingança, 

leve o sujeito a atuar, e nem os filhos ficam resguardados diante do Real 

que toma o sujeito abruptamente.  

 

Outro exemplo clínico: Cláudia saiu de casa com Raíssa, sua filha de sete 

anos, porque queria se separar. Falou com José, seu esposo, que iria ao 

interior de Minas na casa de familiares para passear. Depois de alguns dias, 

ele ligou para Cláudia perguntando quando ela e a filha retornariam. 

Cláudia falou que nunca mais voltaria, não queria continuar o casamento. 

Então, José entrou com uma ação de separação e de guarda da filha. Ele, 

em atendimento, dizia que, a princípio, não queria ter se separado, falou 

também que não entedia o motivo pelo qual Cláudia o abandonara e que 

queria a guarda de Raíssa porque sua mãe não cuidava bem da criança e 

por isso esta foi vítima de um abuso sexual estando sob os cuidados 

maternos.  De acordo com Cláudia, “essa falsa acusação de abuso sexual  foi 

armação dele para ficar com a criança. Quando ele foi lá (em sua nova 

residência) pela primeira vez, ele observou tudo, pegou nomes de algumas 

pessoas e armou esta história horrível que eu não acredito”.  

 

A dor resulta da ruptura do laço com o objeto constitutivo do próprio 

sujeito. É a fantasia que organiza, que sustenta o desejo do ser humano; 

quando se ama, o amado é tomado de forma ilusória. A relação 

sujeito/objeto é sempre revestida pelo imaginário, pelo fantasmático. A 

perda do objeto implica na fratura dessa fantasia constitutiva, onde o 

Outro é responsabilizado pelo caos pulsional deflagrado, podendo chegar 

ao limite do sem-sentido da dor. O objeto amado  direciona as pulsões do 

sujeito; com a sua perda, o sujeito pode fazer um sintoma, atuar ou passar 
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pelo processo do luto, que, como dito acima, é uma reação saudável à 

perda do objeto amado, onde o sujeito irá elaborar tal perda.  

 

De acordo com Nasio, em O livro da dor e do amor, a dor é um processo 

que pode ser decomposto em três tempos: "começa com uma ruptura, 

continua com a comoção psíquica que a ruptura desencadeia, e culmina 

com uma reação defensiva do eu para proteger-se da comoção". (NASIO, 

1997:20) 

 

A dor da perda do objeto amado pode contribuir para que os filhos, 

sintoma dos pais, fiquem entre um homem e uma mulher que perdeu o seu 

objeto e que disputam a guarda dos filhos.  Mais um fragmento clínico: 

Paulo se separou de Renata e os três filhos do casal ficaram com a genitora. 

De acordo com Renata, mesmo depois da separação Paulo ia ao prédio da 

ex-esposa perguntar ao porteiro e aos vizinhos se algum homem a visitava, 

além disso, ele colocava algumas pessoas para vigiá-la. Paulo estava 

desconfiado que “um tal Alex, amante de Renata, freqüentava a casa 

dela”. Desta forma, depois de mandar alguns bilhetes para Alex, ele decidiu 

mandar novo recado para que o possível amante respeitasse a presença de 

seus filhos, mas o meio escolhido para o envio da mensagem foi a escrita na 

barriga dos filhos. “Foi brincadeira, eles até acharam divertido, a Renata e 

o seu amante tinham que respeitar as crianças.”  Este pequeno recorte de 

um caso atendido no Fórum suscitou em nós algumas indagações, como por 

exemplo questões quanto a estrutura desse pai e como iríamos intervir 

neste caso. A atuação de Paulo ao escrever no corpo dos filhos, a sua louca 

paixão por Renata, a sua vontade de continuar em um casamento falido, 

entre outras coisas, a princípio, nos fez pensar em psicose. Mas no decorrer 
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dos atendimentos, verificamos que se tratava de uma neurose obsessiva.  

Diferentemente da maioria dos casos atendidos na Central, este precisou, 

de acordo com nosso cálculo, ser mais longo, com um número maior de 

entrevistas, para que pudéssemos encaminhar Paulo a uma psicoterapia ou 

uma análise, para assim, iniciar um trabalho de luto. Além disso, 

percebemos nos dois filhos mais velhos do casal, a necessidade de um 

trabalho psicoterápico, desta forma também os encaminhamos à 

psicoterapia infantil. 

 

Como a dor da perda pode levar o sujeito a usar os seus filhos para atingir 

aquele que se foi? Como o psicólogo judicial pode ajudar aos ex-

companheiros a discriminar os conflitos conjugais - que não são eternos, 

visto que fazem parte da fantasia do sujeito - do exercício de parentalidade  

-este si, deveria ser "eterno", para o bem-estar da criança? De que forma as 

intervenções do psicólogo judicial podem contribuir para aquele que foi 

deixado e que está vivenciando a dor da perda? 

 

Conclusões: 

Sabendo que as intervenções na interface Psicologia/Direito são distintas 

das que acontecem numa análise propriamente dita, o psicólogo judicial 

deve escutar o sujeito acometido pela dor visando uma possível elaboração 

da perda, ou até mesmo um encaminhamento para uma psicoterapia ou 

uma análise, onde o sujeito terá a possibilidade de mudar a sua posição 

subjetiva enquanto pai/mãe diante dos filhos, que foram colocadas no 

lugar de objeto de disputa em decorrência da dor. Deixar o sujeito falar, 
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mesmo que seja no Fórum, um lugar para muitos ameaçador, favorece ao 

processo de luto que é tão necessário e saudável ao ser humano. 

 

Não podemos nos esquecer que em muitos processos de guarda de menor, 

para o antigo par conjugal, o mais importante é aquele que "ganha" e 

aquele que "perde" a guarda do filho; eles demandam que ao final do 

processo, o juiz revele o culpado e o inocente. O psicólogo judicial deve 

estar atento para, oportunamente, intervir de forma ética, tendo em vista a 

implicação do sujeito homem e do sujeito mulher neste processo de 

separação, e que eles, enquanto pai e mãe, cuidem das crianças, 

independentemente de quem exercerá a guarda e as deixem livres para 

transitar entre  pai e mãe.  Além disso, o psicólogo judicial pode contribuir 

para que o núcleo familiar consiga distinguir o que é da criança e o que é 

do par parental, para que os filhos, que também estão perdendo quando os 

pais se separam, consigam lidar com esta situação de forma menos 

ameaçadora. 

 

Cabe ressaltarmos que o direito da criança de estar próximo aos seus pais, 

independente de estarem juntos ou separados, deve ser preservado, visto 

que a função materna e a função paterna são imprescindíveis na 

constituição do sujeito.  

 

Destacamos que há outras possibilidades de guarda de menor, como por 

exemplo, a guarda compartilhada, que em alguns casos, é a melhor saída 

para o par parental, assim como para as crianças envolvidas. Neste trabalho 

não a abordaremos.   
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PALAVRAS CHAVE 

 

Psicanálise - Direito - Inconsciente 

 

RESUMO 

 

O texto trata da interlocução entre Psicanálise, Direito e Literatura a partir 

da apresentação de três casos clínicos atendidos na Enfermaria Especial de 

Alienados da delegacia de Paris pelo psiquiatra Gaëtan Gatian de 

Clérambault. As pacientes eram detidas pela polícia quando furtavam 

pedaços de seda em grandes lojas da cidade. No decorrer do 

acompanhamento clínico delas Clérambault descobriu uma atração doentia 

das pacientes pelos tecidos e uma compulsão cleptomaníaca por furtar os 

mesmos. O estudo sistemático desses casos o levou a formular a hipótese 

diagnóstica de que as pacientes apresentavam o quadro de uma doença 

histérica cujo sintoma prevalente consistia em uma paixão arrebatadora por 

tecidos e a conseqüente destes para atingir o gozo sexual. Entretanto, a 

atuação do psiquiatra em um meio onde a lei deveria ser executada com 

rigor o causou vários incômodos; pois era ele quem decidia o destino dessas 

mulheres no laudo que encaminhava ao delegado. Foi então que em um 

esforço de sistematização desses casos clínicos o médico lançou mão da 

literatura e escreveu o livro, “Paixão erótica pelos tecidos na mulher”. A 

discussão romanceada dessas três histórias apaixonantes de suas pacientes 

tornou-se um dos textos mais curiosos e brilhantes da literatura psiquiátrica. 

Nosso trabalho apresenta reflexões a respeito dos impasses e 
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particularidades entre Direito e Psicanálise a partir do texto escrito por este 

psiquiatra. 

 

 

 

 

Diante do espanto dos senhores, devo estabelecer 

primeiramente uma analogia entre o criminoso e o histérico. 

Em ambos defrontamos com um segredo, alguma coisa oculta. 

Para não incorrer num paradoxo, devo em seguida apontar a 

diferença. O criminoso conhece e oculta esse segredo, enquanto 

o histérico não conhece esse segredo, que está oculto para ele 

mesmo (Freud, 1906, p.109). 

 

A psicanálise amplia o campo das indicações de um tratamento 

possível do criminoso como tal - evidenciando a existência de 

crimes que só têm sentido se compreendidos numa estrutura 

fechada da subjetividade (Lacan, 1950, p.131). 

 

No desejo de escrever um texto que abordasse os temas 

Psicanálise, Direito e Literatura me deparei com o livro que à primeira vista 

não parecia ajudar muito na interlocução entre esses campos, entretanto, 

“Paixão erótica pelos tecidos nas mulheres”, escrito em 1908 pelo psiquiatra 

Gaëtan Gatian de Clérambault é um livro pouco conhecido que relata a 

curiosa história de três parisienses e suas reincidentes visitas à delegacia da 

cidade de Paris.  
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Clérambault foi um importante psiquiatra francês que passou 

parte de sua vida trabalhando na enfermaria de uma delegacia. Foi o mestre 

de psiquiatria de Lacan e, com esse, iniciou os estudos da topologia do 

inconsciente. Os artigos compilados que viriam a ganhar posteriormente o 

título sugestivo do livro que acabamos de citar foram publicados entre 1908 

e 1910 em uma revista especializada em artigos de antropologia criminal.  

No momento em que Freud descobria os mecanismos 

inconscientes com a psicanálise em Viena, G.G. de Clérambault, através de 

suas observações clínicas, descrevia em mais de treze mil certificados médico-

legais, fenômenos elementares da psicose e outros mecanismos psíquicos 

que ele chamou de degenerescência e alienação mental com a minúcia de 

um colecionador de espécies raras. 

O texto que será apresentado a seguir trata da história dessas 

mulheres e das curiosidades eróticas que intrigavam Clérambault e moviam 

os alienistas do início do século. As idéias positivistas e a clínica das 

categorizações mentais fazem do livro desse psiquiatra um dos principais 

expoentes dentro de um contexto geral, no qual os alienistas participavam 

da elaboração de uma verdadeira criminologia científica. O esforço de 

Clérambault em transformar os casos clínicos atendidos em uma delegacia 

em um livro foi talvez o mesmo que levara os magistrados a produzirem 

muitos compêndios de psiquiatria criminal. Esses manuais de criminologia 

atestavam a angústia de não se saber mais como punir ou alterar as 

chamadas “recidivas perversas” que chegavam até a clínica em meio às 

demandas jurídicas. A dificuldade do diagnóstico entre criminosos e 

pacientes psiquiátricos era um incomodo. Em relação a este contexto Lacan 

afirmou: “Busca-se uma solução numa formulação cientifica do problema, 

isto é, numa análise psiquiátrica do criminoso a que deve reportar-se, após 
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examinar todas as medidas de prevenção contra o crime e de proteção 

contra sua recidiva, o que podemos designar como uma concepção 

sanitarista da penalogia (Lacan, 1966, p.139).  

Embora a concepção de sanear a criminologia supusesse a 

resolução de todas as relações do Direito com a violência o efeito desse 

processo era visto como duvidoso, pois existia uma deficiência no tocante a 

supressão dos males sociais que esse processo pretendia reprimir. Nessa 

época a evolução do castigo ainda guardava uma relação paralela com a da 

formação da prova do crime. Responsabilizar era de certa forma castigar.  

Nesse contexto de penas e punições, o livro de Clérambault foi 

escrito num esforço de sistematizar os casos mais enigmáticos atendidos por 

ele no período entre 1905 e 1934 sendo que curiosamente todos tinham uma 

história comum. As mulheres chegavam até a “Enfermaria Especial de 

Alienados” por terem cometido furtos de pequenos pedaços de seda em 

grandes lojas da cidade. O mais curioso e intrigante era que, em seus 

depoimentos, as moças relatavam ao delegado que roubavam por prazer, 

pois a seda lhes causava uma sensação tátil exacerbada, o que as levava com 

freqüência a um gozo sexual. O médico por sua vez não sabia como 

responsabilizá-las pelos delitos. Seguem dois relatos da própria paciente: 

 

Eu sinto um inchaço da garganta e desfaleço. Quando eu posso 

pegar o tecido, eu o amasso e isso me causa um aperto 

particular no estômago, em seguida, eu experimento uma 

espécie de gozo que pára completamente minha respiração, me 

sinto embriagada, não posso me conter  

(Clérambault, 1908, p.459). 
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Mas o gozo é sobretudo grande quando eu furto. Roubar a 

seda é delicioso; comprá-la não me daria nunca o mesmo 

prazer. Contra a tentação minha vontade nada pode fazer, 

quando eu furto é mais forte do que eu; aliás, eu não penso em 

mais nada, eu me sinto tomada vertiginosamente (Clérambault, 

1908, p.459). 

 

Depois de escutá-las o psiquiatra era encarregado de dar sua 

sentença nos prontuários e encaminhar ao delegado um laudo sobre a 

sanidade ou não dessas mulheres. Nesse contexto configurava-se, já em 

1908, uma cena de tensão em que constatamos o fosso que se abria entre o 

sujeito de Direito, objetivo e categórico e o sujeito da Psicanálise - o 

inconsciente - desregrado e sem lei.  

Na tentativa de uma captura diagnóstica, Clérambault observava 

detidamente as pacientes e descrevia nos prontuários os sintomas e 

acometimentos psíquicos das mesmas. A sistematização dos casos o levou a 

uma categoria diagnóstica precisa: as três pacientes sofriam de uma 

degenerescência mental e, por extensão, de uma histeria. Nos prontuários 

curiosamente podia-se ler: Histérica, amoral, delinqüente, paixão erótica 

pela seda, impulsos cleptomaníacos, furtos. 

No texto Funções da psicanálise em criminologia, Lacan afirma 

que se um grande número de sujeitos, em seus delitos, exibições, furtos, 

difamações, encontram e buscam um estímulo sexual, este, sejam quais 

forem os mecanismos que o causam, angustia, sadismo, não podem ser 

descritos apenas como cometidos por um transbordamento dos instintos. 

Eles devem ser avaliados pelo efeito de algo recalcado que faz sua aparição 

nos automatismos de repetição, mais especificamente nos casos de recidiva. 
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O caso dessas histéricas demonstra com clareza os efeitos de uma afecção 

psíquica que reincide e as coloca diante de uma satisfação certamente 

pulsional: “As tendências do sujeito não deixam de mostrar deslizamentos 

ligados ao nível de sua satisfação” (Lacan, 1966, p.150). Ou seja, os furtos 

guardavam uma relação com o prazer experimentado por elas de burlar a lei 

e usurpar algo do outro. 

Ainda segundo Lacan, ao escutar relatos do neurótico ou do 

perverso recebe-se uma confissão de um gozo desagregador que eles obtêm 

ao se perderem na imagem fascinante do ato que repetem, no caso aqui o 

furto. Pode-se perceber o poder das relações um tanto quanto ambíguas que 

o sujeito guarda com a própria realidade, as pessoas e os objetos que o 

cercam.  

Embora a realidade psíquica dessas mulheres tivesse traços 

fetichistas Clérambault acabou por diagnosticá-las como neuróticas e 

histéricas. Nisso reside o fato de que diante dos relatos o psiquiatra, sem 

nunca ter se deparado com tal quadro antes, tenha ficado muito espantado 

ao perceber que elas não encaixavam em nenhuma categoria diagnóstica. 

Talvez somente um psicanalista atento às pistas do inconsciente 

compreenderia a incoerência dos traços que essas pacientes apresentavam - 

seu egocentrismo, seus atos passionais e a estranha satisfação 

cleptomaníaca, na qual podíamos perceber particularidades encerradas em 

sua própria suficiência. 

Clérambault certamente não viria a conhecer os textos de Lacan 

sobre criminologia, mas ao escrever seu livro, ele já conhecia alguns dos 

textos de Freud como, “Estudos sobre a histeria” de 1895, “Os três ensaios 

sobre a sexualidade” de 1905 e principalmente o texto “A Psicanálise e a 

Determinação dos Fatos nos Processos Jurídicos” de 1906. Mas os 
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apontamentos freudianos não foram suficientes para que Clérambault 

deixasse de ser persuadido pelas histéricas cleptomaníacas do início do 

século. O que ele parecia ignorar era que no caso das recidivas 

cleptomaníacas de suas pacientes havia algo da ordem do não-dito, ou seja, 

apesar da simulação de uma cena repetida, o transtorno psíquico histérico 

não aparecia nem se desenvolvia, senão na presença de um espectador. As 

próprias pacientes colocam um acento sobre a questão do furto: “Roubar a 

seda é meu prazer. Meus filhos tentam inutilmente me curar, comprando 

para mim seda em quantidade. Se me dessem um corte de seda no momento 

mesmo em que eu vou roubá-lo, isso não me daria nenhuma felicidade, ao 

contrário, isso me impediria de senti-la” (Clérambault, 1908, p.459). 

O encantamento pelo ato do furto e a cena posterior que se 

seguia, ou seja, o onanismo com os pedaços de seda, levou o psiquiatra a 

descrever os sintomas como referentes a uma espécie de fetichismo. Essas 

descrições tomaram como pano de fundo os estudos feitos sobre o 

fetichismo clássico apontado por Richard Von Krafft Ebing. Ao longo de 

todo o texto, o autor faz uma interlocução com as conclusões apresentadas 

por Ebing a respeito das perversões. Esse estudioso havia definido que o 

fetichismo era "o desvio do interesse sexual para algumas partes do corpo 

do parceiro, para alguma função fisiológica ou para peças de vestuário” 

(1942). Nota-se nessa definição a importância que é dada não só ao aspecto 

parcial do corpo, mas também à capacidade que as peças do vestuário têm 

de servir de elementos que aprisionem o desejo. 

Embora se encontrassem descrições de fetichismo apenas no caso 

dos homens, Clérambault acreditava que as breves conclusões a que havia 

chegado, com seus estudos sobre essa peculiar relação entre essas mulheres e 

os tecidos, podiam ser colocadas, por afinidades diagnósticas, ao lado do 
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fetichismo verdadeiro, apresentado pela literatura médica: “Os autores 

clássicos dizem unanimemente que o fetichismo ainda não foi constatado 

nas mulheres; essa afirmação seria inexata se fosse preciso ligar nossos casos 

ao fetichismo; e, se não os ligamos, seu lugar não será marcado em nenhuma 

parte” (Clérambault, 1908, p.451).  Ou seja, as mulheres apresentavam uma 

histeria, mas com traços de uma perversão fetichista, ou seja, eram 

inclassificáveis.  

O discurso positivista dos alienistas do século XIX sobre as 

perversões foi substituído pelo discurso jurídico e teológico na tentativa de 

poder regular e classificar o desconhecido das condutas que fugiam à norma, 

sendo por isso uma ameaça a sociedade. Na contramão dessa análise de que 

havia sempre uma falta grave no desconhecido, Freud foi um dos primeiros a 

introduzir pela psicanálise, desde 1905, uma ruptura epistemológica na 

pretensão do discurso cientifico de poder se apropriar completamente das 

doenças mentais. Ele acreditava que para além dos sintomas e sinais existia 

algo incontornável que era o inconsciente.   

A prática psiquiátrica na delegacia de polícia colocava 

Clérambault num lugar pouco cômodo, visto que os pacientes chegavam até 

ele animados por uma demanda jurídica causada por delitos cometidos. Por 

outro lado, cada um trazia uma história psíquica que não podia ser ignorada 

mesmo não fazendo sentido para o discurso da lei. Clérambault, apesar de 

escrever nos prontuários que as pacientes eram delinqüentes e amorais 

acreditava que elas apresentavam uma doença histérica e que eram 

incapazes de responder às mesmas punições dadas a criminosos comuns. Se 

Clérambault as tivesse escutado mais um pouco; elas denunciariam a 

explicação e a origem dos sintomas nas próprias passagens ao ato delituoso 

que pareciam remeter a algo puramente imaginário.   
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A doença histérica e suas peculiaridades sintomáticas colocavam o 

médico diante de um gozo feminino impossível de circunscrever em suas 

análises semiológicas. Como dizia Clérambault em um trecho do livro: “Elas 

parecem um gourmet solitário que saboreia um vinho delicado” 

(Clérambault, 1908, p.450). Essa cena descrita pelas pacientes nos remete a 

relação do toxicômano com a droga. Essas mulheres se serviam do tecido e se 

desfaziam dele depois do gozar sem nenhum apego, mas em todas as cenas 

era preciso que ele fosse usurpado de alguém. Ou seja, o ato do furto era 

primordial para obter o prazer. Uma das argumentações era a de que a seda 

adquiria para elas a característica de um talismã, apresentando um poder de 

encantamento a partir do momento em que o objeto exercia sua atração, 

não por si só, mas por uma carcterística agregada e contingente. As suas 

propriedades físicas eram vistas como atrativos sensoriais venerados, além do 

poder conferido ao objeto pelo ato do furto proibido pela lei. O frescor e a 

fineza da seda, bem como certo ciciar ou barulho próprio da fricção do 

tecido na pele arrebatavam as pacientes levando-as a furtar o que apenas 

conferia maior potência ao objeto. O fenômeno de transferência facilitava o 

acesso ao psiquiatra ao mundo dessas possíveis criminosas, o que segundo 

Lacan, poderia ser a porta para que o médico pudesse compreender o que se 

passava com elas. Segundo ele, no texto Funções da psicanálise em 

criminologia: “A estrutura mórbida do crime ou dos delitos é evidente: o 

caráter forçado desses na execução, sua estereotipia quando se repetem (...) 

a incompreensibilidades dos motivos, tudo confirma a coação por uma força 

a que o sujeito não pode resistir“ (Lacan, 1966, p.133)”. Parece que o 

psiquiatra estava diante de uma força desconhecida por ele e pelas próprias 

pacientes. 
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A questão que se apresentava para o psiquiatra apontava para 

uma dificuldade não só em relação ao diagnóstico das afecções apresentadas 

pelas pacientes, mas também pela dificuldade apresentada por seu papel de 

representar o cumprimento da lei naquele lugar. Ou seja, era ele que de 

certa forma tinha a missão de afirmar nos laudos encaminhados ao delegado 

se elas eram loucas, e por isso inimputáveis, ou se elas deveriam ser presas e 

responsabilizadas pelos crimes que haviam cometido.  

O aparecimento de uma questão psíquica em um lugar onde a lei 

deveria vigorar nos coloca diante de várias perguntas. Em relação ao impasse 

apresentado pelo texto a cerca do papel do psiquiatra na delegacia podemos 

abordar três pontos importantes: A questão da inimputabilidade e da 

responsabilidade, a questão do gozo e a posição do psiquiatra. 

A inimputabilidade acarreta uma série de repercussões tanto para 

quem profere a sentença bem como para o sujeito que a recebe. No caso das 

pacientes de Clérambault, nos parece que a doença histérica se beneficiava 

do ganho secundário dessa sentença. A cena histérica nos apresenta uma 

rede intrincada de peculiaridades que fazem sentido no momento em que se 

constata no prontuário a reincidência do ato de furtar (Alguns prontuários 

apresentavam 22 recidivas). Talvez pudéssemos nos perguntar se voltar à 

delegacia ao serem flagradas; e terem que falar disso repetidas vezes ao 

médico fosse o que elas realmente desejavam sem saber, ou seja, elas 

repetiam os furtos para serem pegas. 

Freud apresenta no texto A psicanálise e a determinação dos 

fatos nos processos jurídicos sua conclusão em relação às enfermidades como 

as apresentadas pelas pacientes de Clérambault: 
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Ora, através de laboriosas pesquisas, sabemos que todas essas 

enfermidades resultam do êxito obtido pelo paciente na 

repressão de certas idéias e lembranças fortemente catexizadas 

com afeto, assim como dos desejos que delas se originam, de tal 

modo que não representam qualquer papel em seu 

pensamento, isto é, não penetram em sua consciência, 

permanecendo assim desconhecidos para ele. É desse material 

psíquico reprimido (desses ‘complexos’) que derivam os 

sintomas somáticos e psíquicos que atormentam o paciente, da 

mesma forma que uma consciência culpada. Nesse aspecto, 

portanto, é fundamental a diferença entre o criminoso e o 

histérico (Freud, 1906, p.112). 

 

A breve conclusão a que ele chega revela o que já podíamos 

deduzir dos relatos das pacientes, de que elas na verdade não sabiam o 

porquê dos sintomas cleptomaníacos, sendo o material psíquico subjacente 

totalmente desconhecido para elas mesmas.  

Um outro ponto importante dessa história parece ser 

protagonizado pelo próprio Clérambault. O médico psiquiatra em seu 

esforço para sistematizar sintomas e classificá-los nosologicamente perdeu 

de vista a história que cada uma delas trazia, acompanhando a série de fatos 

incompreensíveis que as levava até a delegacia. Era preciso escutar, o que o 

psicanalista se esforça para fazê-lo – o não-dito por trás do dito, os resquícios 

e as pistas do inconsciente deixados ao alcance. Pois a prova de que as coisas 

não se passavam bem como elas diziam era que toda a cena deveria ser 

assistida pelo outro, não bastava que elas estivessem a sós. Elas eram mestras 

em furtar, mas também em serem pegas. Talvez saber algo das 
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manifestações inconscientes não fosse uma preocupação de Clérambault 

porque ele era um médico que ainda não tinha ouvido falar muito sobre a 

psicanálise. Seu objetivo de conhecer os sintomas e sinais das doenças era 

estritamente cientifico.  

Para a psicanálise, a realidade psíquica tem razões desconhecidas 

para o paciente, e demonstra algo que se traveste sempre com outra 

roupagem. Na verdade a mola da transferência poderia dar ao médico 

acesso ao mundo imaginário das pacientes, mas ele não reconheceu esse 

potencial em sua relação com elas. “Criações imaginárias, álibis e simulações 

onde se sustenta à realidade alienada que caracteriza o sujeito” (Lacan, 

1966, p.145), era essa série de qualidades que caracterizavam os furtos das 

pacientes.  

O texto de Clérambault nos dirige para uma pergunta: A loucura 

dessas mulheres as levava muitas vezes a se esconder por trás da lei que as 

considerava incapazes? Ou seja, se a paciente não era condenada a pagar 

por seus delitos, ela era por outro lado condenada a repeti-los até que eles 

fizessem sentido para alguém ou para elas mesmas? Ao que parece essas 

mulheres cometiam as infrações para que algo as fizesse parar. O sofrimento 

psíquico se deixava ver ali onde a repetição era incessante. Na verdade elas 

não eram punidas pela lei, pois não ficavam presas, mas por outro lado eram 

condenadas a não poder responder nunca por seus atos. Elas eram reféns de 

seu próprio gozo, ou seja, daquilo que nem mesmo pra elas fazia sentido. 

Era preciso interpretar mais profundamente o sentido dos traços paradoxais 

pelos quais se configurava toda a cena do delito. Esses atos aparentemente 

descuidados e impensados eram menos um delito cometido com imperfeição 

e mais os tropeços a que os sintomas de uma psicopatologia estão sujeitos. 
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O último ponto a ser ressaltado trata da questão do gozo. No 

livro a palavra “gozo” aparece todo o tempo, dita pelas pacientes, escrita no 

prontuário pelo médico, na própria linguagem do Direito e da Psicanálise 

onde ela também aparece. O gozo para o Direito é poder usufruir dos meios, 

sem, entretanto, enxovalhá-los. Quando temos o usufruto de uma herança, 

podemos gozar dela, com a condição de não gastá-la demais. É nisso mesmo 

que está a essência do Direito - repartir, distribuir, retribuir, e regular o que 

diz respeito ao gozo. O abuso é o que o Direito tem a ambição de limitar. 

Usufruir significa que se pode usar de um bem apenas até certo ponto: 

pode-se gozar do produto, dos juros, mas não do capital. Não se pode levar 

o bem a extinção. Nesse caso as detentas usavam e abusavam do objeto que 

roubavam das lojas para depois jogar fora, mas o gozo verdadeiro era no 

momento de furtar algo do outro, ou de fazer algo proibido.  O gozo que 

pretendemos tratar é de uma outra ordem, o bem que no caso é o tecido era 

enxovalhado e jogado fora. 

Lacan, no seminário Mais ainda – livro 20, apresenta o gozo como 

aquilo que faz barreiras ao nosso saber. É ele que funda o desconhecido dos 

atos dessas mulheres. O gozo se coloca para a psicanálise de forma diferente, 

pois ele é uma instância que não se deixa reduzir nem pelas leis do princípio 

do prazer, nem da auto-preservação. Haja visto que as mulheres visam 

somente o furto e depois gozam com isso, sem ao menos se preocupar com o 

que pode lhes acontecer depois. Seus atos não se ligam a um pensamento 

lógico, nem mesmo reconhecem a lei. Elas simplesmente não pensam nisso! 

O gozo para a psicanálise não passa pela necessidade e sim por algo que não 

serve para nada. È isso que vemos nas cenas da histeria; elas roubam as sedas 

e depois jogam os pedaços em um lugar qualquer, como se estes não lhes 

servissem mais para nada. 
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Embora o Direito tenha a pretensão de regular o gozo, ou seja, 

de impedir que o sujeito goze do outro ou de um bem até a usurpação total, 

nesses casos as mulheres continuavam gozando com o ciciar dos veludos e a 

leveza da seda. Não existia uma lei objetiva que conseguisse dizer por que 

elas cometiam repetidamente os mesmos furtos, e nem mesmo algo que 

pusesse fim a essas repetições.  

Os casos clínicos atendidos por Clérambault e a história de suas 

pacientes histéricas e cleptomaníacas ilustra de forma clara a dificuldade da 

discussão entre alguns pontos fundamentais do Direito e a Psicanálise. Talvez 

essa tensão o tenha levado a recorrer à literatura para poder dizer algo 

sobre esse impasse. O livro escrito por ele há cem anos atrás, é um esforço de 

sistematizar o enigma desses casos e a tensão existente entre campos 

distintos – o da lei e o do psiquismo.  

Os paradigmas do Direito e da Psicanálise são bem diferentes, 

embora a questão da lei apareça nesses dois lugares de forma parecida. O 

Direito nos propõe uma forma de regulação social, ou seja, para que ele 

exista é preciso que existam proibições e punições para quem as transgride. 

Primeiro viria a lei depois o pecado e entre esses dois o homem iniciava sua 

existência em sociedade. Se pudéssemos falar pela psicanálise o 

desenvolvimento da civilização também impõe restrições às pulsões, ao gozo 

e aos instintos. A primeira situação que se coloca para Freud são dois crimes 

abomináveis - o Incesto e do Parricídio - o que ele resolve pela criação de 

uma estrutura fictícia provinda dos mitos, que está na base de toda a teoria 

que viria a se desenvolver posteriormente – o Édipo. Em Totem e Tabu, texto 

de 1912, Freud também nos apresentou no crime primordial a origem de 

uma lei universal que vale para regular todos os homens.  
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Clérambault talvez tenha tentado em vão unir as duas grandezas 

em um mesmo lugar. Por um lado, a lei tem como tarefa regular os atos do 

sujeito em sociedade, por outro ele deve ser escutado pela psicanálise de um 

outro lugar, onde a lei é a do inconsciente, e onde nenhuma prisão pode ser 

maior do que a do próprio sintoma. A confissão a que essas mulheres eram 

submetidas talvez representasse uma das verdades criminológicas, mas não a 

verdade que a psicanálise persegue, pois o sujeito não confessa aquilo que 

nem ele mesmo sabe. 

O fenômeno jurídico sendo um sistema ficcional essencial para a 

organização social, nos coloca diante da razão. A psicanálise apresenta ao 

Direito outro sujeito, o sujeito do inconsciente, esse que de certa forma 

causa uma perturbação à lei, pois ele representa o desconhecido, o que 

aparece na contramão de uma ficção criada pelo Direito para regular o 

homem: “de que todos são obrigados a conhecer a lei”. Sendo assim, todo 

homem é capaz de prever sua incidência e se mesmo assim for capaz de um 

crime, ele poderia estar inconscientemente procurando por um castigo? 

Talvez a psicanálise possa responder a essa pergunta com alguns textos 

freudianos, nos dizendo que em relação ao supereu o sujeito está realmente 

buscando um castigo para expiar sua culpa.  

Se fizermos uma investigação epistemológica desses dois campos 

de saber poderíamos apontar afinidades e desencontros. Uma delas em 

relação ao objeto de cada um desses campos: segundo COELHO (2001), o 

sujeito do Direito é aquele que age consciente de seus direitos e deveres e 

segue leis estabelecidas em um dado ordenamento jurídico. Sujeitos de 

direito são todos os centros subjetivos de direito ou dever, ou seja, tudo 

aquilo que o direito reputa apto a ser titular de direito ou devedor de 

prestação. O sujeito da psicanálise é o do inconsciente, aquele que está 
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sujeito às leis regidas por essa energia psíquica inconsciente. Afinal, as 

manifestações e atos conscientes que tanto interessam ao Direito não podem 

ser circunscritos pelas regras do inconsciente.  

Uma das preocupações da criminologia é a busca da verdade, ou 

da percepção mais próxima possível de toda a complexidade do fato 

criminal, procura que não é a mesma do sujeito da psicanálise. A Psicanálise 

auxilia na busca dessa verdade quando inclui a subjetividade do delinqüente 

no foco do criminólogo, não o deixando alienado de sua história: “A 

verdade à 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 do homem” (Lacan, 1950, p.131). As peculiaridades que o 

criminólogo revela no sujeito culpado não o excluem da comunidade 

humana. Ela possibilita um tratamento em que o sujeito não fica alienado 

em si mesmo. A responsabilidade por ela restaurada nele corresponde à 

esperança, que palpita em todo o ser condenado de encontrar um sentido 

novo. Restaurar a história do sujeito que cumpre a pena é humanizar 

aspectos que a frieza das teorias criminológicas modernas não conseguem 

alcançar, resgatando a dor que todo o evento criminal também traz para os 

seus autores. 

A ênfase do título do texto centenário de Clérambault recai sobre 

a palavra “paixão” não por acaso. Foi esse desregramento feminino que 

levou o médico a não saber ao certo o lugar para o qual a paixão delas 

apontava: depois de tornar públicas suas fantasias, o que essas mulheres 

queriam? Ser presas pelos furtos, consideradas loucas, ou sugerir com uma 

cena algo inconsciente que se escondia por debaixo dos panos? A 

dificuldade do médico era a de descobrir se os furtos eram cometidos por 
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mulheres fetichistas e perversas que sabiam bem o que estavam fazendo ou 

se elas padeciam de uma neurose histérica que não as deixava saber ao certo 

porque faziam o que faziam. O texto de Freud é claro ao afirmar: “Já 

apontamos a diferença principal: no neurótico o segredo está oculto de sua 

própria consciência; no criminoso, o segredo está oculto apenas dos 

senhores. No primeiro existe uma autêntica ignorância, embora não em 

todos os sentidos, enquanto no último só existe uma simulação de 

ignorância (Freud, 1906, p.112)”. 

A interface entre Direito e Psicanálise apresenta impasses e 

paradigmas bem diferentes. A descoberta do inconsciente nos coloca diante 

não da inconsciência, mas de uma energia psíquica que não é da ordem da 

objetividade e sim da subjetividade, pois escapa, tropeça e falha nos 

colocando diante de uma quebra radical na lógica do pensamento. A fissura 

que se impõe ao pensamento lógico marcado pela existência de provas, 

confissão, crime e punição, aparece no momento em que todas esses dados 

não alcançam a dimensão do sujeito do crime. Lacan acrescenta em relação a 

isso: “(...) só o analista pode demonstrar, contrariando o sentimento comum, 

a alienação da realidade do criminoso, num caso em que o crime dá a ilusão 

de responder a seu contexto social” (Lacan, p.143, 1966).  

Em 1908, a presença de um psiquiatra em uma delegacia que 

funcionava, talvez não por acaso, no subsolo do Palácio da Justiça de Paris, 

revelou-se como o ensaio para a aproximação entre a lei e o inconsciente. 

Embora, até nossos dias, esse encontro ainda nos reserve muitas tensões; ele 

não deixa de ser a tentativa de apresentar um olhar diverso que humaniza e 

muitas vezes até legitima a própria lei. A psicanálise pode ajudar a esclarecer 

as vacilações sobre as quais passamos até hoje, no momento de 

responsabilizar o sujeito pelo crime cometido. A estrutura do nosso sistema 
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de leis acredita em muitos casos que a regeneração do individuo fautor do 

crime acontece na medida em que ele é excluído do convívio social. Mas o 

impasse entre o que se pode regular pela lei e o que é da ordem de um gozo 

irreconciliável com qualquer tentativa de circunscrição nos leva a perguntar 

como o sujeito do direito e o sujeito do inconsciente podem se encontrar 

sem que isso lhes custe o sacrifício de seus próprios princípios. 
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As mudanças na apreensão do conceito de família na atualidade, nos 

conduzem à uma reflexão acerca das suas transformações a partir da 

promulgação da Constituição Brasileira de 1988. 

Essas mudanças podem receber como contrapartida alguns aportes 

da Psicologia, em particular da Psicanálise que tematiza em côro com certa 

tendência do Direito Civil, a emergência de uma família des-naturalizada, 

determinada por laços afetivos e que se coaduna com o espírito cidadão da 

novel Constituição, podendo trazer amplas repercussões sociais no contexto 

social brasileiro. 

 

Breve aproximação do conceito de família 

 

Sem realizarmos uma digressão histórica do conceito e da evolução 

das configurações do modelo familiar, ressaltamos que tais mudanças vêem 

sendo realizadas através de muitas gerações e todas tem contribuído de 

alguma forma para as percepções e definições de família que portamos na 

atualidade. 

Segundo Pereira (1994) “A idéia de família é um tanto quanto 

complexa, uma vez que variável no tempo e no espaço. Em outras palavras, 

cada povo tem sua idéia de família, dependendo do momento histórico 

vivenciado.” (PEREIRA,1994: 243). 

Em todas as culturas, em todos os tempos históricos a família tem sua 

função e peculiaridades. Trata-se de uma forma particular e ao mesmo 
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tempo universal de organização, instituição, mas também de percepção de 

mundo a partir de vivências e culturas. 

 No código civil de 1916, o modelo jurídico de família está 

fundamentado numa concepção de origem romano-cristã, onde a família é 

vista como “núcleo fundamental da sociedade, legalizada através da ação 

do Estado, composta por pai, mãe e filhos (família nuclear) e, 

secundariamente, por outros membros ligados por laços consanguíneos ou 

de dependência. (BRANDÃO e GONÇALVES, 2004: 55)  

 No entanto, esse modelo familiar predominante, nuclear, patriarcal e 

fundado nos laços sanguíneos vem dividindo espaço para outras formas de 

configurações familiares na contemporaneidade; podemos citar, por 

exemplo, o modelo da união estável, da comunidade monoparental, da 

homoparentalidade e outras variações. 

 

A desnaturalização da família na/da lei 

 

 A instituição família é definida e defendida pela Constituição 

Brasileira de 1988, no seu Art. 226 como “base da sociedade” e nos seus 

parágrafos terceiro a quinto, atribui contornos do modelo nucleares à 

instituição familiar, privilegiando as configurações formadas por homem e 

mulher, ou aquela formada por qualquer um dos pais e seus descendentes. 

Assim posto, entendemos a legitimação da Carta Magna do país de 

um modelo específico de família, o nuclear e consangüíneo (como também 

a monoparental) que na atualidade não deixa de existir, mas se expande e 

ganha contornos a partir das diversas modalidades ou configurações 

familiares atuais que insistem em apontar os laços afetivos prevalecem 

sobre os sanguíneos. 
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 Lôbo (2002) fala das características definidoras de uma família, 

qualquer que seja sua modalidade, como devendo ter afetividade como 

fundamento, a estabilidade/temporalidade e a ostensibilidade ou certa 

publicidade. 

Para Farias (2009) parece de uma reflexão onde “não existe, 

efetivamente outra instituição tão próxima da natureza do homem como a 

família”. (FARIAS, 2009: 2), para extrapolar esse modelo naturalista que 

funda um modelo familiar estatal, para apontar o cultural, de onde emerge 

os grandes desafios ao direito. 

 Essa naturalização do modelo nuclear como modelo de família que 

opera em nossa sociedade, com repercussões no campo jurídico e 

psicológico, evocam a argumentação segundo o qual o fator biológico 

regeria uma tendência a união, e onde “o impulso natural do instinto 

sexual, do amor materno e a tendência do homem para que outros o 

continuem dão, sem dúvida vazão à família de modo imediato.” (FARIAS, 

2009: 6). 

 Dessa herança biológico-naturalizante, depreendemos em nossa 

atualidade a velha questão do antagonismo natural-biológico versus 

cultural, agora aplicado ao conceito de família: sua constituição é 

necessariamente biológica ou pode se assentar sobre bases culturais 

dinâmicas ao longo do tempo? 

 É notável nesse embate como a construção cultural da sociedade e 

sua relação com os aspectos biológicos dão forte sustentação às formações 

das estruturas familiares existentes, sem no entanto, tenhamos que excluir 

a priori essa ou aquela dimensão como determinante do conceito de 

família. 
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 Um dos problemas nesse caso, e falamos do Brasil, a Constituição da 

República, legitima e consagra sob a forma de lei um modelo tradicional 

que parece desatento à dinâmica social e cultural de seu tempo; outro 

problema são os impactos e implicações sociais, econômicas e subjetivas 

para sujeitos que não pertençam a um modelo privilegiado pelo seu país e 

pela lei que o rege. 

 Ocorre que a lei e todo aparato jurídico legitimam um modelo 

familiar, o que fortalece uma tendência a também naturalizar o modelo 

familiar nuclear, por exemplo, quando a realidade brasileira pede por uma 

desnaturalização e a uma culturalização das relações sociais, sobretudo nas 

configurações familiares. 

 

Mal-estar na desnaturalização da família 

 

 As mudanças que se dão no mundo contemporâneo têm forte 

influência na busca do sujeito por uma mínima realização no campo da 

afetividade e das relações sociais, precisando do aval do Estado e da lei, de 

forma que possam legitimar essas novas formas de expressões, o que 

conduz a impactos sobre o modelo clássico de família. 

 Nesse sentido, Pereira (1999) nos fala o seguinte sobre nosso 

contexto atual e sua relação com o modelo familiar, sobretudo nuclear, 

patriarcal e consanguíneo: 

O declínio do patriarcalismo, a globalização e a redivisão sexual do 

trabalho, somados à evolução do conhecimento científico, provocaram 

uma grande transformação da família, especialmente a partir da 

segunda metade deste século. Com isso, os paradigmas estruturadores da 

organização jurídica sobre a família, o sexo, o casamento e a reprodução 
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desatrelaram-se. Não é mais necessário o sexo para a reprodução e o 

casamento não é mais a única maneira de se legitimar as relações 

sexuais.(PEREIRA, 1999: 6). 

 Existem várias formas de se constituir uma família e um fator 

interessante é que as pessoas na atualidade vêm a instituição casamento de 

várias formas, nem sempre se unindo baseados em paradigmas antigos de 

afetividade, de relacionamento e de constituição de laços familiares. Assim, 

se flexibiliza e se permite de forma bem expressa, vários tipos de variantes 

e fatores que, por sua vez, levam a várias formas de “casamento”: desde 

por amor, por interesse, para simplesmente sair de casa na busca de se 

encontrar, por busca de parcerias econômico-profissionais, de busca no 

outro de um refúgio particular ou simplesmente como escolha para uma 

parceria amorosa. 

 A família da atualidade é marcada pelas diferenças, pelas 

peculiaridades de nosso tempo e não menos por sua complexidade. Mesmo 

que tentemos falar de um modelo de família na atualidade percebemos 

que este cai por terra, pois existe algo de um plus subjetivo em cada 

vivência familiar formal e sempre operando de forma inconsciente. 

Embora necessitemos de uma concepção para servir de base para a 

sociedade, algo sinalizado pela lei e pelo aparato jurídico como norma, esse 

modelo não pode se tornar restritivo à dinâmica social, cultural e afetiva 

dos indivíduos; uma concepção de família, tal como eleita na Constituição 

não deve criar barreiras para as possibilidades de invenção “de família” dos 

seres humanos, pelo contrário, deve apontar para soluções legais em que o 

Estado favoreça e proteja seus cidadãos para além de seu tipo de 

pertencimento familiar. 
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 Essa flexibilização ou ampliação do conceito família deve ser 

fortalecido pela lei que enxerga essa instituição básica da sociedade em 

toda a sua polissemia, com a dinâmica sócio-afetiva de seus cidadãos e 

cidadãs: 

A travessia da família para o novo milênio está se fazendo com 

concepções e valores morais totalmente diferentes dos da primeira 

metade do século XX. Estamos ainda atônitos, pois, em meio a esse 

processo, não temos a clareza e o entendimento dessas mudanças como 

temos daquelas do início do século. Mas podemos anunciar uma “boa 

nova”. A grande mudança da família é que ela deixou de ser apenas um 

núcleo econômico e de reprodução para ser o espaço do companheirismo, 

do amor e da livre expressão de afeto. (PEREIRA, 1999: 7) 

 No entanto, se essas mudanças sociais e culturais ocorridas no último 

século permite novas expressões de afeto e de configurações de laços 

amorosos, o que aponta para as diversas possibilidades de formatações 

existentes de família, notamos a resistência à essa dinâmica sob a forma da 

lei que parece resistir junto com um pensamento religioso que vem 

consagrado um modelo familiar e com ampla influência no meio 

legislativo-judiciário e no Estado brasileiro. 

 Ora, como profissionais do “campo psi”, sabemos da importância da 

lei estatal que ampare seus concidadãos que integram esses diferentes 

modelos familiares que não o tradicional; estamos falando de como a lei 

instituída na forma da letra pode ser importante instrumento que, além de 

garantir direitos e deveres, também legitime a sobrevivência social, afetiva 

e psíquica desses sujeitos. 
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 E a psicanálise tem se constituído num campo de “saber 

desnaturalizador por natureza”, podendo contribuir para desconstruir uma 

“mítica da família natural” que predomina em nossa sociedade, onde 

prevalece o status, o sexo biológico e o sangue; nesse sentido, podemos 

sinalizar um conceito familiar baseado na linguagem lacaniana, por 

exemplo, onde “família é uma estruturação psíquica em que cada membro 

ocupa funções e lugares determinantes” (Pereira, 1999: 7). 

 O próprio Freud (1915, 1916) ao criar a psicanálise, o fez sobre uma 

radical desnaturalização da idéia de uma essência de humano, sobretudo 

ao desnaturalizar a constituição da sexualidade e do psiquismo: daí a 

apreensão de que, ao distanciar do natural-animal, o humano se constitui 

no cultural, na linguagem e torna-se um ser pulsional. 

Postulemos em sentido psicológico e jurídico, por conseguinte, 

família como relação afetuosa de pessoas agenciadas pela via do desejo de 

estarem umas com as outras, independente da cor, sexo, classe, credo e do 

motivo pelo qual elas se aproximaram; família como constituída de diversas 

configurações onde cada membro possui sua dignidade humana que deve 

prevalecer sobre o modelo social. 

 

Enfoques e desfoques no Direito e na Família 

 

 A Constituição de 1988 desfocou o casamento como elemento 

definidor único da configuração de família e ao desfocá-lo, abriu chancela 

para outras modalidades de vinculações afetivas e para aceitar como dignas 
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e passíveis de direito, outras “unidades de vivência”, tais as como as 

famílias monoparentais e aquelas formadas pela união estável. 

 Lôbo (2002) parece falar de certo privilegiamento do casamento 

vigorando na sociedade e no meio jurídico, no entanto destaca que após 

1988, 

“consulta a dignidade da pessoa humana a 

liberdade de escolher e constituir a entidade familiar 

que melhor corresponda à sua realização existencial. 

Não pode o legislador definir qual a melhor e mais 

adequada” (LÔBO, 2002: 43). 

 

 

 O principal avanço foi desfocar, portanto a modalidade ou instituição 

casamento para fazer prevalecer dignidade e a liberdade da pessoa 

humana, numa perspectiva de cidadania, sobre uma configuração única de 

família. 

 Ao valorizar a pessoa humana, em detrimento de uma modalidade 

de vínculo afetivo o Estado não se despensa de proteger “uma” família de 

modelo cristalizado, mas se abre “à família” em suas múltiplas 

possibilidades de configuração. 

 Outras modificações legais e com amplas repercussões sociais 

ocorrem quando o Estado “legitima” filhos dantes chamados “bastardos”, 

oferecendo-lhes sua tutela, condições  de igualdade e todos os direitos em 

relação aos filhos do casamento. 

 Com a criação da lei 8.069, Estatuto da Criança e do Adolescente, em 

1990, as crianças e adolescentes tiveram no ordenamento jurídico um 
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aperfeiçoamento na proteção e defesa de seus direitos, co-

responsabilizando os pais, os responsáveis, a sociedade civil e o próprio o 

Estado. 

 O enfoque sanguíneo, definidor tradicional da 

paternidade/maternidade, também decai apoiado pelo avanço da 

tecnologia que vem denunciado muito pais sanguíneos despreparados e 

omissos na sua função paterno/materna, o que abre possibilidades para 

focalizar a maternidade/paternidade pelo viés da afetividade. 

Tem havido, inclusive, casos em que filhos “provados” via exame de 

dna passaram a pleitear indenizações por danos morais de pais que apenas 

os assumiram materialmente e não o fizeram afetivamente: assim, nosso 

tempo nos aponta uma família desnaturalizada e uma 

maternidade/paternidade como funções, sobretudo psíquico-afetivas. 

Ceccarelli (2006) discorre sobre as transformações sexuais, culturais e 

sociais em torno da família, sobretudo, a crise da masculinidade e do 

patriarcado, sobre as novas formas de procriação, de filiação e 

maternidade/paternidade, levando a novas formas de subjetivação na pós-

modernidade; dentre essas modificações destacam-se as relações 

homoeróticas e as “homofamílias”, isto é, famílias constituídas por casais 

homossexuais. 

 Esse campo sem precedente jamais visto na modernidade, exige um 

repensar dos novos modelos de vivências familiares, e que ainda não 

possuem uma legislação específica, senão ações isoladas que, assegurem, 

por exemplo, o direito a uma família homoparental com suas reivindicações 

por formalizações de uniões, de adoções e outros direitos sociais. 

 O Estado brasileiro parece sinalizar avanço na sua legislação civil e 

familiar, a partir de demandas e pressões da dinâmica social, sendo 
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desafiado a atuar numa perspectiva de inclusão, da cidadania e na 

preservação da dignidade da pessoa humana. Nesse sentido, “o campo psi”, 

em particular a Psicanálise e o Direito, articulados, têm muito a contribuir. 

 

Considerações Finais: Contribuições da Psicologia e do Direito nas 

novas configurações familiares 

 

 A própria Constituição de 1988 quando promulgada, não possuía a 

consciência da dimensão dos desafios que anunciava acerca das relações 

sociais e civis, no entanto representava um grande avanço no aparato 

jurídico em resposta ao que exigia a sociedade. 

 O cenário histórico e social contemporâneo exige um exercício 

vigilante da psicologia acerca das rápidas modificações familiares e dos 

processos de subjetivação de nosso tempo; cabe aos diversos campos de 

saber, às ciências humanas, ao direito e à psicanálise nesse particular, 

investigar e contribuir para respostas aos novos desafios éticos, sociais, 

técnicos e ideológicos. 

Diante dessas novas configurações de família, caberia ao profissional 

da psicologia “desnaturalizar” ou historicizar mais o conceito de família, 

sobretudo a partir das mudanças que essa instituição vem sofrido 

historicamente. 

A psicanálise como “ciência do singular” e “saber desnaturalizante” 

não se atém às generalizações, no entanto, pode contribuir nessa temática 

das novas configurações familiares, fortalecendo sua interface com o 

direito, particularmente o direito civil, palco desses embates por que passa 

nossa sociedade. 
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Para isso, tanto a psicanálise como o direito devem evitar o risco de 

privilegiamento de determinado modelo familiar, por exemplo, o nuclear, 

sanguíneo e patriarcal incrustados em nossa subjetividade e práticas, 

buscando um aprofundamento nos estudos desses outros modelos e 

arranjos familiares, de forma a assegurar sua legitimidade jurídica e 

psíquica. 

A psicologia, particularmente a psicanálise pode contribuir para uma 

discussão multi e transdisciplinar dessas transformações, investigando as 

repercussões subjetivas e sociais desses modelos. 

Mais uma vez, enfatizamos que, desafio ideológico e ético, esses 

campos de saberes devem se evitar privilegiar qualquer o modelo ou 

arranjo familiar como único e como da ordem da naturalidade, mas se 

ocuparem de empreender uma política em prol da dignidade humana. 

Quanto ao desafio epistêmico, técnico e metodológico, cabe à 

psicanálise e ao direito a ampliação do diálogo e da pratica interdisciplinar, 

de forma que o direito receba as contribuições da psicanálise acerca da 

compreensão dos processos psíquicos humanos, enquanto a psicanálise 

seguiria os veios do arcabouço jurídico para pensar sua reflexão e prática. 

As experiências nos fóruns e tribunais, a partir das demandas 

processuais civis, atestam que essa relação entre direito e 

psicologia/psicanálise é urgente e salutar, o que pode ser aperfeiçoada 

desde a academia onde o acadêmico se familiarize com o trabalho 

interdisciplinar, onde essa articulação se pautasse numa relação simétrica, 

sem que um saber seja subserviente ao outro. 

 Parece-nos que, nesse específico, desnaturalizar um conceito de 

família tradicional, exige que disciplinas como o direito e a psicanálise 
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também “desnaturalizem” suas regulações e protocolos, de forma a 

apreender o novo que pulsa na realidade social contemporânea. 

Finalmente, cabe ao direito e à psicanálise, em uníssono, mas sem 

evitar o confronto e a tensão interdisciplinar e com a sociedade, apregoar o 

laço afetivo, psíquico, como lei maior que marca a configuração do que 

temos chamado de família. 

 Ganham os campos de saberes, mas, sobretudo, os cidadãos que 

acessam seus serviços em busca de respeito e dignidade, valores 

preconizados na Constituição brasileira. 
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Palavras-chave: paixão, emoção violenta, ímpeto criminal, premeditação 

 

A definição da emoção violenta como causa e justificativa do crime 

passional no direito penal brasileiro é mais fincada em premissas sobre a 

consciência e, por isso, é menos nuançada do que as teorias que levam em 

conta os engodos da paixão na dinâmica psíquica inconsciente. Paixão e 

emoção são tomadas indistintamente no texto jurídico, o que denota uma 

fragilidade conceitual que procuro abordar a partir da ética psicanalítica e 

de ilustrações literárias. 

Em que ponto o sintoma social ligado aos crimes passionais se 

entrelaça, ou melhor, é substituído, por uma patologia psíquica do agente? 

Como o ímpeto emocional se relaciona ao tempo duradouro das paixões 

alteradas no ato violento? 

A imediatez do ato criminal está intimamente relacionada com a 

forma como foram vivenciados o narcisismo e o Édipo no momento da 

constituição psíquica, dependendo de condições que se arrastam desde as 

relações mais remotas na infância. É das relações primitivas com os pais e da 

experiência traumática de investimento libidinal do eu, por vezes 

extremamente abusiva ou então escassa, que se depreende o primeiro 

tempo de um trauma que pode ser desencadeado futuramente na vida de 

alguém que declina ao crime. Um trauma fundado a posteriori em 

decorrência de frustrações amorosas sucessivas e das circunstâncias 

contingentes à passagem ao ato passional violento. Assim, a violência 

passional advém de um conflito perene, arraigado em condições 

desfavoráveis consolidadas em relações objetais primitivas reincidentes 
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durante a infância, a adolescência e a vida adulta. Sua emergência em ato 

criminal, no entanto, é inusitada, imprevisível. 

 

Diagnóstico em psicocriminogênese 

É importante reportar à discussão feita por Daniel Lagache (1950) 

acerca das disparidades e interseções entre crime e patologia psíquica. Para 

esse autor, a maior dificuldade nos estudos de “psicocriminogênese” 

(psychocriminogénèse) se encontra no fato de que a população que comete 

crimes, em geral, não apresenta grandes diferenças da população 

“normal”. Logo, “normais” e “criminosos” mais se assemelham do que 

divergem. Entretanto, numa reflexão bastante lúcida, Lagache (1950) 

considera que: 

 

Se o criminoso não é, na maioria dos casos, um 

neurótico ou um psicótico no sentido clínico e 

descritivo desses termos, permanece aberta a 

questão a saber se a conduta criminal deve ou 

não ser considerada como uma desordem 

patológica. Não se pode fazer um postulado 

científico ou o dilema mais simplista : se ele 

não é louco, ele é normal e responsável. De 

modo geral, a conduta e a personalidade do 

criminoso devem ser descritas e explicadas em si-

mesmas ; perguntar-se-á depois se elas devem ser 

consideradas como patológicas, e de que modo. 

De nossa parte, pensamos que a dicotomia 

doente-criminoso apenas exprime a 
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limitação dos conhecimentos 

psicopatológicos, e o fracasso do psiquiatra 

em aplicar ao criminoso os esquemas 

psiquiátricos. As condutas criminosas são 

simplesmente um domínio mal explorado da 

patologia da personalidade e da conduta. (p. 191, 

grifos meus, tradução minha).  

 

Com base na teoria freudiana, o ator faz pensar que é possível 

encontrar tendências criminais recalcadas em cada um de nós. Lagache 

também assevera que a psiquiatria falha ao “aplicar” seus esquemas à 

conduta criminal, de modo que equação “normalidade-criminalidade-

loucura” precisa ser mais compreendida. Afinal, existe uma série de 

processos psicopatológicos a serem esmiuçados e desvendados na fronteira 

entre a conduta normal e criminosa, porém, exclusivamente com refêrencia 

ao crime em si e ao sujeito que o praticou.  

O ato criminoso pode estar associado a diferentes quadros clínicos. 

Evitarei tratar essas subdivisões de forma estrutural rígida, embora a 

nosografia tomada sob uma ótica crítica, não dogmática, seja um 

importante critério para o tratamento na medida em que permite uma 

gradação acerca de certas posições subjetivas dos criminosos. Diagnosticar 

pode ser enriquecedor, mas apenas na medida em que se evita uma 

rotulação fixa. Patologias psíquicas não devem ser tomadas de modo 

estigmatizante, alijando pares de extremos que definem apenas se o sujeito 

é responsável ou irresponsável; imputável ou inimputável. É preciso analisar 

as tendências e reincidências sintomáticas, mas não congelar a 

multiplicidade da subjetividade humana num fato psicopatológico estrito.  
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A abordagem psicanalítica do crime 

Em alguma medida, refletir sobre os crimes na esfera amorosa e 

sobre certas características desses crimes, parece apontar para o cerne de 

toda criminalidade, à proporção que as respostas destrutivas em muito se 

contrapõe tanto à capacidade de amar, quanto à (im)possibilidade de ser 

amado desde os primórdios da vida psíquica. Os crimes passionais são 

marcados por uma expectativa culturalmente forjada em relação a um 

modelo romântico e trágico de amor que, por sua vez, tem o demérito de 

reforçar possíveis tendências criminais primitivas (Klein, M., 1927, Ferenczi, 

T., 1913, 1919), além de se apoiar em situações arcaicas de privação 

amorosa (Winnicott, 1956). Mas como conjugar a escuta analítica ao 

trabalho objetivo dos operadores do direito? 

O olhar e a aposta do psicanalista, em especial nas correntes “mais 

libertárias” desse saber, se volta para os diferentes graus de 

responsabilidade. Essa perspectiva, de certo modo, se coaduna com a 

proposta de ordenamentos jurídicos considerados avançados, como 

representa, em geral, a perspectiva do CPB/1940, artigo 23, ao salientar a 

existência da “semi-responsabilidade” (Cástex, M., 1999), mas também, a 

possibilidade de uma leitura diagnóstica precisa embora não rígida, no 

sentido de congelada no sintoma. 

Trabalhar com psicanálise significa, por si só, acreditar menos em 

verdades pré-estabelecidas, o que pode ser angustiante, porém, mais justo 

do que apostar numa fictícia justiça cega e definitiva. Nesse sentido, há 

grande diferença na passagem do plano penal-psiquiátrico para o 

psicanalítico. Segundo Mijolla-Mellor (1993):  
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(...) compreender e julgar podem parecer 

antitéticos mesmo se se considera contudo 

desejável que esses processos não sejam estranhos 

um ao outro. Quanto à dimensão psicanalítica, 

ela só pode se situar em outro lugar e, de outra 

forma, caso contrário dissolveria sua 

especificidade em um debate que concerne aos 

elementos de realidade que não saberia de sua 

parte levar em conta a não ser enquanto 

repetição (...) (p. 158, tradução minha)  

 

A criminologia psiquiátrica trabalha somente com a investigação e 

atribuição da culpa e da responsabilidade visando a condenação, deixando 

incólume a questão do gozo (Farias, F., 2000). Numa síntese acerca da 

relação entre crime e motivação em psicanálise, Farias (2000) relaciona três 

explicações essenciais: 1) a explicação freudiana, tecida em termos da culpa 

ligada à neurose e à superação da figura paterna; 2) a explicação lacaniana, 

voltada para os crimes impetrados por psicóticos no modelo paranóico, na 

medida em que o semelhante é considerado em delírio como um impostor; 

3) a explicação psicanalítica mais geral sobre o crime na perversão, 

disparado por uma necessidade subjetiva consciente de controle do social, 

que, evidentemente, pode-se associar às contribuições da escola inglesa, 

sobretudo, kleiniana e winnicottiana, no que se refere às raízes da agressão 

no psiquismo.  

Em linhas gerais, o crime do psicótico é inimputável, o que “retira [do 

sujeito] o direito à palavra” (Farias, F., 2000) e destoa de uma ética em que 

a responsabilidade pelas formas de extravasar o próprio gozo deva ser 
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atribuída ao sujeito em quaisquer circunstâncias (Lacan, J. 1950; Samacher, 

R., 2003). A premeditação “fria e calculista” é tratada como uma passagem 

ao ato típica ao sujeito perverso, portanto, usualmente qualificada por uma 

série de circunstâncias agravantes previstas pela justiça penal. O crime do 

sujeito neurótico também é imputável, contudo, merece ponderações 

através da quesitação penal, principalmente relacionada à atenuação da 

pena em crimes reativos, quando houver situações percebidas 

coletivamente como razoáveis de desencadear um descontrole emocional. 

Com efeito, uma vez “inculpável”, o neurótico seria o mais susceptível a 

obter uma pena atenuada. Paradoxalmente, sua responsabilidade é maior, 

dada sua capacidade de consciência ser mais qualificada para refrear os 

impulsos agressivos hostis. 

 

Crimes passionais por violenta emoção 

O conhecimento advindo dos estudos psicanalíticos obriga o 

confronto da criminologia com aquilo que, de certo modo, seus 

“operadores” recusam abordar, ou seja, a violência afetiva vivida no 

âmbito da família, essa espécie de redoma intocável do domínio emocional 

privado (Freire Costa, J., 1999) religiosamente investida como sagrada. Com 

efeito, é no embate do sujeito com suas mazelas afetivas que ele poderá se 

investir de sua própria responsabilidade, ao invés de simplesmente projetar 

o ódio, das mais diversas maneiras, no outro. Haver-se com o próprio ódio, 

depende de um contrapeso, possível em alguma medida no amor de 

transferência, presente na escuta psicanalítica. 

Quando se trata do crime passional reativo, que se dá por um “erro” 

momentâneo, com fortes determinações inconscientes, ele costuma ser 

baseado num conjunto de frustrações psíquicas que o autor não pôde 
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suportar. O sujeito extravasa através da vingança um ódio sem parâmetros 

numa espécie de descarga afetiva liberatória. Geralmente, em crimes 

passionais por violenta emoção, há um ato, uma escolha instantânea e a 

culpa confessa. Nesse caso, a responsabilidade advém permeada por tudo 

que circunda a vida do agressor. Aos operadores do direito, cabe uma 

posição reflexiva ponderada que tente não misturar os impulsos 

identificatórios com o crime ou com a vítima. Utópica posição neutra de 

quem julga. Ao psicanalista, cabe diagnosticar e escutar a fim de criar vias 

de elaboração para o sujeito que cometeu o crime, aliviando o sofrimento 

em seu entorno. 

Entretanto, o diagnóstico de um sujeito que matou seu cônjuge ou 

alguém de sua família quase nunca apresenta um quadro clínico sem 

arestas, daí a dificuldade de “enquadrar” esses crimes e buscar elementos 

exatos que possam decidir seu destino no sistema penal. Não cabe ao 

psicanalista julgar ou legislar, mas apenas escutar e, no máximo, 

interpretar. Nesse sentido, ressalto a afirmação de Mijolla-Mellor (1993) de 

que, enquanto prática que incide sobre o privado, a psicanálise abre sobre 

a cena pública do crime “um elemento de reflexão para aqueles que têm a 

tarefa e a obrigação de dizer o direito” (p. 142, tradução minha). Quando 

não há solução evidente, o que vale mais é o esforço contido no tempo da 

ponderação, da reflexão e da elaboração psíquica. Assim, para a sociedade 

lidar com o fracasso da lei pela ação destoante do crime na esfera amorosa 

e familiar, precisa estar ancorada no trabalho psicossocial junto aos sujeitos 

que cometeram crimes, sejam quais forem seus diagnósticos e sua 

imputabilidade. 

Entretanto, os detalhes da aplicação da sentença no processo penal, 

da forma como os “operadores do direito” os compreendem, costumam 
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depender muito mais da temporalidade imediata da ação violenta do que 

do transcorrer da história subjetiva. O risco é de a definição dos traços 

gerais da personalidade se sobrepor à motivação do réu ou da ré, às 

circunstâncias do ato ou até à sua própria condição humana. Assim, um 

aspecto muito explorado nos tribunais de júri diz respeito às distinções ou 

confusões no julgamento entre as formas passionais adjetivadas como 

“anti-sociais” ou “perversas”. Elas são associadas comumente a processos 

psíquicos perenes e premeditados conscientemente, e diferenciadas das 

ações passionais cometidas em ato de descontrole “momentâneo”, movidas 

por um impulso incontrolável, alheio a qualquer capacidade de escolha e 

rechace pelo sujeito. A noção de ímpeto emocional violento surgiram então 

com ênfase nas agressões que ocorrem imediatamente após o sujeito sofrer 

um suposto ato de injustiça de outrem (CPB/1940, arts. 28; 65, III, c; art. 121, 

§ especial; art. 129 § 4°). Um exemplo são os chamados crimes passionais, 

em si mesmos imputáveis. Todavia, eles apresentam historicamente uma 

aura de indulgência penal, ainda hoje baseada nos debates entre defesa e 

acusação, apoiadas na prioridade de seus argumentos sobre a motivação do 

ato, respectivamente, entre o ímpeto emocional violento e a premeditação 

passional fria e calculada (Arreguy, 2008). De um lado, o crime de ímpeto 

justificável do neurótico arrependido, de outro, o “perverso cruel e 

desalmado” que premedita com frieza o assassinato. A meu ver, essas 

categorias se interpenetram, como procuro mostrar mais adiante em 

trechos literários. 

Da análise da relação entre esses fatores – duração da reflexão sobre 

o recurso à violência, capacidade de consciência racional e distância 

temporal da ação – se destaca a culpabilidade do agente e, 

conseqüentemente, sua imputabilidade. Auferir a qualidade dos aspectos 
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psíquicos que competem na constituição da ação criminosa demanda um 

tempo longo de trabalho, tanto durante a investigação, instrução, perícia, 

julgamento, etc, mas igualmente no decorrer de um recomendável 

atendimento psicoterapêutico aos envolvidos em crimes passionais. Apenas 

uma abordagem compreensiva promove a construção de uma práxis que 

permita um maior conhecimento da subjetividade de quem comete um 

crime.  

 No entanto, existem problemas delicados a serem discutidos quando 

se faz uso do saber “psi” na estruturação e nos destinos das leis remetidas 

às emoções. O conhecimento que o réu possui sobre as “vantagens” de 

atenuação legal também pode gerar dúvidas acerca da sinceridade do 

arrependimento professado por criminosos passionais, o que dificulta ainda 

mais qualquer diagnóstico. Enfim, dizer-se arrependido pode ser um modo 

de angariar benefícios no momento da sentença e, também, na progressão 

do regime penal. Ora, não há como precisar com exatidão sobre a 

“verdade” do que o sujeito afirma. A manipulação do julgamento, assim 

como a dissimulação dos sentimentos de ódio e vingança realizados com o 

crime, constituiria em si um fator essencial para o diagnóstico. Todavia, 

nem sequer a “sinceridade” do arrependimento deve ser tratada de modo 

factual, pois, fantasia, realidade e manipulação da verdade (Laplanche & 

Pontalis, 1964; 1982) nem sempre são escolhas livres, relativizando ainda 

mais as definições diagnósticas. 

Para além da realidade de provas jurídicas incontestáveis, é pela 

realidade psíquica e, sobretudo, pelas motivações inconscientes que os 

estudiosos de psicanálise se interessam. Busca-se ver através do que é dado 

como evidência, embora as “dobras” obscuras de uma verdade não factual 

possam ter no conflito um terreno movediço e insólito, ainda que 
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irrefutável em sua dimensão violenta e recursiva. A realidade psíquica é 

posta em evidência a partir da repetição do sintoma, da palavra 

atravessada, do ato impensado e falhado, dos sonhos, dos devaneios, além 

de surgir na violência quase incompreensível tanto por vias diretas quanto 

indiretas. As noções de certo e errado se borram diante da análise das 

motivações inconscientes de um ato criminoso. O julgamento, então, 

dependerá das identificações com vítima e algoz e com o status do crime 

em dado contexto cultural. 

 

Uma combinação de afetos no ato inusitado do crime 

Recorrerei a ilustrações literárias retiradas de alguns clássicos de 

Dostoievski no intuito de discutir situações de violenta emoção em crimes 

passionais. 

No livro O eterno marido, Dostoievski escreveu um romance 

enigmático, onde estabelece sarcasticamente a hipótese de que certos 

sujeitos nasceram para ocupar sempre o papel de “maridos” traídos, 

compondo parcerias com mulheres sedutoras que naturalmente os 

fascinam, seduzem, dominam e traem. O autor descreve a história de um 

triângulo em que Vieltchâninov, um bon vivant em decadência, tenta se 

desembaraçar da vingança mal arranjada de um sujeito - ironicamente 

caracterizado como um eterno marido - com cuja esposa se envolvera no 

passado. Em alguns trechos, o narrador parece insinuar a paixão que o tal 

marido, Páviel Pávlovitch, tem pelo próprio Vieltchâninov, seu rival2, 

formando um triângulo amoroso inconsciente perfeito, em que o melhor 

amigo do casal se torna amante da mulher durante um período 

prolongado. O marido, “sempre o último a saber” sobre o adultério, vai 

atrás do “ex-amigo traidor”, travando uma espécie de acerto de contas 



I Congresso Nacional de Psicanálise, Direito e Literatura 

 312

tardio. A capacidade de revidar a traição é tanto mais dúbia quanto maior 

o fascínio exercido pela a figura do amante sobre Páviel, o marido traído, 

ao executar um duvidoso projeto de vingança, sem obter sucesso.  

O romance permite a presunção de que a posição inferiorizada na 

relação triádica, a sedução exercida pela mulher, a admiração e o ódio pelo 

rival são os principais elementos que compõem o romance tórrido e a 

rivalidade ora dissimulada, ora idealizada, ora violenta. Anos após a 

separação do triângulo composto de amizade, erotismo e traição entre 

Páviel, sua esposa e Vieltchâninov, o marido traído tendo se reaproximado 

de Vieltchâninov, chegou a usufruir de certa confiança na relação 

retomada. Mas, uma série de desencontros e disputas marcam o reencontro 

dos rivais.  

Em alguma medida, a estrutura da narrativa ficcional corrobora as 

hipóteses da criminologia clínica de Etienne De Greeff (1942) e de Daniel 

Lagache (1947) acerca do complexo de inferioridade presente em 

criminosos passionais. O eterno marido é descrito como um pobre coitado, 

invejoso e incompetente até para se vingar. A ironia de um sujeito 

impotente fixado na posição de marido é o que mais interessa aqui, pois 

Páviel (já viúvo) não consegue sequer se vingar e fracassa ao tentar 

assassinar o ex-amante de sua mulher, deixando a dúvida no leitor, e no 

próprio protagonista, sobre a premeditação do ato homicida.  

Esse romance faz crer que a vingança ruminada durante anos não 

exclui a chance da espontaneidade da violenta emoção. A tentativa de 

assassinato se deu abruptamente, no meio da madrugada, quando Páviel 

dormia na casa de Vieltchâninov, tendo sido convidado. O anfitrião 

conseguiu se defender do ataque enquanto dormia, pois acordou de um 

pesadelo durante a tentativa de homicídio. Apenas levou uma navalhada 
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numa das mãos e logo imobilizou o ex-amigo-rival. No dia seguinte ao fato, 

após ter controlado toda a situação e expulsado Páviel de sua casa, 

Vieltchâninov se debruça sobre a incerteza acerca da premeditação, isto é, 

da tentativa de assassinato, conforme relata o narrador onisciente: 

 

[Vieltchâninov] Tentou compreender o sucedido, 

mas os seus pensamentos ainda não se 

combinavam bem; o choque fora demasiado 

forte. (...) Parecia claro apenas o seguinte: Páviel 

Pávlovitch quisera efetivamente matá-lo com a 

navalha, mas talvez ele próprio não soubesse 

disso um quarto de hora antes. É possível que o 

estojo de barbear lhe tivesse simplesmente caído 

sob o olhar, na véspera, sem contudo despertar 

nele nenhum pensamento, ficando-lhe apenas na 

memória. (As navalhas estavam sempre fechadas 

à chave na escrivaninha; todavia, Vieltchâninov 

retirara-as, na manhã anterior, a fim de rapar 

alguns pêlos supérfluos, junto aos bigodes e as 

suíças, conforme às vezes fazia.) 

“Se ele há muito pretendesse matar-me, teria 

certamente preparado, com antecedência, um 

punhal ou pistola; não contaria com as minhas 

navalhas, que ele nunca viu antes dessa noite” – 

pensou, entre outras coisas, Vieltchâninov. (p. 182) 
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Na visão do próprio protagonista, tratava-se de um ímpeto, e não de 

premeditação. Entretanto, o conflito acerca da infidelidade da mulher com 

o antigo amigo já durava anos, cuja prova cabal foi uma carta da mulher, 

antes de falecer, relatando que a filha do casal era na verdade filha de 

Vieltchâninov. Teria ocorrido uma ação movida por violenta emoção, 

baseada num conflito passional prolongado mas que não envolveu 

premeditação? Dúvida literária representativa da eterna dúvida discutida 

nos tribunais de júri. Por mais que Páviel tivesse sabido durante anos sobre 

a infidelidade da esposa com o amigo que freqüentava sua casa, ele 

conviveu longamente com o ódio associado ao complexo de inferioridade 

por ser continuamente traído por sua mulher, morta no tempo da 

narrativa. Ainda assim, parece ter agido num ímpeto instantâneo e 

oportuno, ao se deparar com a navalha do inimigo enquanto este dormia.  

A filha do casal oficial era bastarda, filha biológica de Vieltchâninov, 

que nem sabia sobre sua paternidade, ao contrário de Páviel, que sabia e 

suportara esse conflito durante anos, pois a criara sozinho, mesmo após o 

falecimento da esposa. Assim, entre a idéia de vingança e a ação, ou seja, 

entre o ódio e a revolta remoídos internamente e a tentativa de matar, o 

revide propriamente dito, o narrador constrói uma trama em que parece 

ter havido um lapso de tempo improvável e incompreensível sob a rubrica 

da pura e simples premeditação. Apesar da lógica do crime permitir um 

tempo de reflexão, as características da ação sugerem o ato abrupto 

irrefletido, portanto, a oscilação entre agredir e matar, ou não, pairou até 

o último instante. O conflito entre a escolha pela ação criminosa racional e 

a dúvida sobre o erro moral por tal escolha pode durar longas datas e 

envolver contradições travadas inconscientemente. De alguma maneira, isso 

pode se repetir na realidade dos casos jurídicos, pois em inúmeras situações 
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é subjacente certo tom de imprevisibilidade ao ato passional, mesmo que 

uma querela passional perdure no tempo. A passagem ao ato criminal 

depende pois de uma dúvida que institui cruelmente os engodos da moral. 

Por não saber ao certo o que é bom ou mau, correto ou equivocado, o 

sujeito, baseado numa moral claudicante (falsa ética) sobre a idéia de 

fidelidade, agride. 

Outro romance de Dostoievski também apresenta a dúvida ao leitor, 

colocando em jogo aspectos fundamentais na avaliação de qualquer crime 

por ímpeto contra a vida, sejam estes: passionalidade, emoção violenta e 

súbita, premeditação, confissão e arrependimento. Trata-se do clássico 

Crime e castigo. Raskólnikov, protagonista da história, comete um crime 

claramente planejado, nesse caso, fora do contexto amoroso. Ele assassina a 

machadadas a usurária a quem devia uma quantia em dinheiro, para livrar-

se dela e assaltá-la. Um latrocínio pensado em cada detalhe, mas que, por 

um imprevisto, levou Raskólnikov a também ter que assassinar a irmã mais 

nova da velha agiota, por ela ter aparecido de supetão na cena do crime. O 

inusitado da trama ilustra os paradoxos da premeditação associada à 

violenta emoção, revelando o equívoco da usual designação dos 

operadores da acusação jurídica de que crimes violentos ou passionais 

sejam sempre premeditados ou cometidos à sangue frio. 

Chama atenção no enredo, a dubiedade da motivação do crime, ao 

mesmo tempo, por necessidade financeira e, por incontinência do desejo de 

vingança, dado o histórico de privação (Winnicott, 1956) vivenciado pelo 

protagonista. O assassino é descrito como um herói, de conduta outrora 

ilibada, inteligente, belo e caridoso, numa construção do narcisismo do 

personagem que permite ao leitor uma identificação direta, assim como faz 

Agatha Christie em seus romances policiais, conforme interpreta Mijolla-
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Mellor (1995). O declínio moral dependeu da condição financeira tornada 

cada vez mais precária, dadas as dificuldades de ascensão social na cidade 

grande, o distanciamento em relação à família e a falta de recursos de toda 

ordem, num contexto histórico austero e extremamente desigual em que 

vivia o protagonista, na Rússia pré-Revolução. Ele era nitidamente um 

injustiçado pela sociedade. Raskólnikov vai entrando paulatinamente num 

descontrole emocional exacerbado até a execução do ato, quando 

prepondera um estado confusional patente. Não obstante, antes da ação, 

muitos dos sintomas descritos ao personagem se assemelhavam às 

manifestações típicas de uma paranóia intensa. Neurose obsessiva que se 

intensifica na paranóia? Ou precariedade extrema que suscita a atitude de 

desespero?  

A situação emocional de Raskónikov só piora após o crime, pois não 

consegue disfarçar sua culpabilidade, e a cada atitude tomada se auto-

denuncia, mais e mais. A ocultação do crime se torna insustentável diante 

da insidiosa investigação criminal, até o ponto em que Raskólnikov confessa 

e cumpre sua pena, numa figuração densa da admissão da culpa e do 

processo de arrependimento na prisão. Nesse sentido, a teoria freudiana do 

criminoso por sentimento de culpa, ou seja, da busca inexorável de punição 

pelo agente do crime, faz todo sentido (Freud, 1916; Reik, 1926; Alexander 

& Staub, 1928). 

Todos os atos do protagonista desde o assassinato são representados 

como afecção psicopatológica, compondo um quadro que sugere a ironia 

do autor ao parodiar o diagnóstico de monomania moral típico daquele 

momento histórico. Dostoievski chega mesmo a mencionar termos 

psiquiátricos da época (Arreguy, 2008, cap.3). O Zeitgeist era todo voltado 

para a construção de uma imagem psicológica da loucura criminal. A 
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ilustração literária também serve para exemplificar uma espécie de atuação 

paranóica (cf. Mijolla-Mellor, S., 2007) no plano criminal. A universalidade 

do texto deixa perceber que os múltiplos fatores envolvidos no ato 

comportam inúmeras interpretações, e permitem ao leitor se compadecer 

do sofrimento do assassino.  

Esses dois romances de Dostoievski – e, a eles poderia se somar o 

enigmático assassinato de Gruschenka n’Os irmãos Karamazovi – assinalam 

que, nesses casos literários, a “opção” pelo crime não se dá sem um extenso 

conflito psíquico. Os personagens desses dramas de amor e ódio passam por 

um longo período de “encubação” da idéia transgressiva; período recheado 

pelo embate interno representativo da dúvida quanto à liberação 

intrapsíquica para a ação. As condições “externas” de privação 

(Raskólnikov) e de rivalidade amorosa (Pavlóvitch e o pai Karamazov 

representando o terceiro que incita o crime) fortalecem o impulso ao ato 

homicida. Assim, não necessariamente uma paixão duradoura que impele 

um ato violento pré-concebido se baseia numa vingança fria e perversa, 

ainda que seja “aventada” pela consciência. Ora, há nítida diferença entre 

uma idéia que invade o pensamento, um devaneio, um desejo proibido, de 

um desejo premeditado, planejado e articulado racionalmente para que se 

realize com frieza, sem dó ou conflito algum. Uma paixão pode ser 

enredada durante longos períodos eclodindo em rompantes de cólera 

típicos da emoção violenta, pois depende da qualidade da interação do 

casal, da constituição narcísica de cada um e do apego que ambos possuem 

a um relacionamento em discórdia. Nesse caso, a rivalidade, o ciúme e o 

ódio compõem a parte “picante” que incrementa a paixão. Esses instantes 

malditos constituem o índice de uma miséria subjetiva e de um potencial 
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patológico não só do sujeito, mas de uma condição suis generis do casal em 

seu entorno. 

 

Em suma, diríamos que há embaralhamento das categorias de 

passionalidade e emocionalidade no plano teórico dificultando as decisões 

tomadas no Tribunal do Júri. Essas oscilações conceituais também se valem 

da indistinção entre normalidade e criminalidade. A certeza da relação 

entre emoção instantânea e paixão duradoura parece pouco consolidada 

na prática, já que os crimes passionais podem ser suscitados num estado de 

paroxismo, mas, também, podem decorrer de uma vingança que perdura 

no tempo, e por vezes estarem atrelados a interesses econômicos. A forma 

como o conflito é vivido ao longo da vida pode ser o índice de um potencial 

psicopatológico que, apesar de suas marcas, em si mesmo não deve ser visto 

como exclusivamente determinante, pois o ato violento depende de um 

conjunto de situações que venham a recompor um antigo triângulo 

passional hostil na experiência atual do sujeito, constituindo uma espécie 

de “auto-engendramento” de experiências subjetivas repetitivas no tempo. 

Sem ignorar os desdobramentos psíquicos nefastos na origem de um crime, 

é necessário levar em conta, sobremaneira, cada instante de escolha, a 

qualidade da interação no casal e a influência de terceiros na relação, 

dando espaço para a escuta do inconcebível do ato criminal. Uma leitura 

psicanalítica do crime aposta em outro fato inusitado, ou seja, a 

transformação das pulsões destrutivas em capacidade realização criativa, 

escapando, com base na transferência analítica, aos destinos pulsionais 

funestos.  
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1 O presente texto parte de trechos reelaborados de minha tese de doutorado: Os crimes no triângulo amoroso (Arreguy, 
2008, Instituto de Medicina Social, UERJ). 
2 As figuras do melhor amigo ou da melhor amiga são muito comuns na constituição de triângulos amorosos que vêm a 
desencadear crimes violentos de ímpeto ou premeditados. Sobre o interesse inconsciente recalcado pelo rival, ver também 
Arreguy & Garcia (2002). Sobre a projeção da infidelidade homossexual recalcada, ver Lagache (1938a) e Freud (1922). 
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Palavras-chave: Direito. Psicanálise. Personalidade 

 

Introdução 

 

O direito penal, a partir do século XVIII, sofreu uma mudança de 

paradigmas e passou a procurar o equilíbrio entre a punição soberana e 

desmedida, modelo até então, e a liberalidade incondicional e 

fragmentadora; possibilidades contraditórias e questionáveis inauguradas 

pelas especulações do marquês de Beccaria1, que procurava limitá-las a um 

corpo jurídico prefixado, equidistante destas posições radicais que desde 

então se debatem em função do poder de punir conferido ao Estado, e que 

este, do citado poder, abusa ou se conforma identificado com o regime ou 

mandatário de plantão, atuando com independência em relação ao 

programa legal a que deveria estar submetido.  

As duas vertentes sempre aparecem, explicitamente ou não, nos 

trabalhos dos doutrinadores e pesquisadores jurídicos que se debruçam 

sobre o fenômeno do crime, na expectativa de lhe investigar os motivos e 

prever ou minorar as consequências sociais, mas sempre com um enfoque 

legalista de proteção da sociedade. Entendemos que, diferentemente, a 

partir de outros pontos de vista, é possível perceber todo o poder punitivo 

construído por injunções político-ideológicas, que dão o tom a ser seguido 

por todas as instâncias do aparelho penal; e que se espera do fazer 

psicológico enquadrar-se neste contexto de coerção. Estas formulações são 

as que apreendemos após trabalhar como psicólogo por quase vinte anos 

no sistema penal – penitenciária e fórum. 
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 No trabalho em penitenciária, a própria função exercida, delimitava 

o foco do trabalho: avaliar as condições psicológicas dos detentos para uma 

possível progressão de regime ou outros benefícios, numa suposição de que 

o tempo penitencial, no duplo sentido de cumprimento da pena e expiação 

do erro2, teria melhorado aquelas pessoas3.  

Anos depois, ao entrarmos no sistema judiciário, o propósito do 

trabalho é sutilmente parecido, e podemos sintetizar numa questão: Este 

réu está recuperado e em condições de voltar para a sociedade?4 Solicitação 

que soa descabida, pois aprendemos a trabalhar na longitude, realizando 

cortes transversais na história do indivíduo, e não diagnósticos pontuais, de 

tipo médico-psiquiátrico, sobre supostos desvios. 

No curso de direito, este tema não era sequer cogitado e uma estrita 

visão legal imperava. E o permanente incômodo de encontrar no Código 

Penal a exigência de que o julgador avalie a personalidade do réu para a 

dosimetria da pena, o que resulta num uso repetitivo de fórmulas, como: 

“A personalidade do réu é voltada para o crime...”, “O réu com sua 

personalidade criminosa...” etc., que não dizem absolutamente nada, mas 

selam a sorte daqueles indivíduos.  

Nos processos em que trabalhamos, uma questão sobressaía, os juízes 

avaliavam a personalidade dos acusados, com resultados absolutamente 

diferentes dos nossos, sem esquecer as inevitáveis exceções que confirmam 

a regra.. Não que tivéssemos uma visão e uma prática crítica, mas as 

concepções básicas da psicologia eram significativamente alteradas. A nossa 

dificuldade, de trabalhar com as definições da personalidade e a procura de 

um maior rigor profissional, contrastava com a facilidade com que o 

magistrado fixava seu julgamento sobre as características mais 

fundamentais da pessoa.  
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 Nas informações da mídia, conversas e discussões, uma idéia sempre é 

trazida para fechar o assunto – a proteção da sociedade, como se fosse uma 

noção indiscutível, assentada pela unanimidade das opiniões. Querer saber 

– proteção de quem? ou contra quem?, parecem ser umas perguntas no 

mínimo inoportunas. 

 Na obra de Michel Foucault aparecem algumas respostas. 

Focalizadas, obviamente, no sistema penal francês, e censuram o nosso 

fazer e técnica psicológicos de forma contundente, mas com uma ótica 

européia. E no Brasil, quem faz esta crítica?  

 Desta trajetória resgatamos uma pergunta-problema que norteia 

este trabalho: 

• A defesa social exige que se saiba da personalidade do réu? 

 Na procura de resposta sobre este ponto de interseção do direito 

penal com a psicologia, é que iremos trabalhar.  

Os psicólogos não questionam, por não terem a formação jurídica e 

poucos trabalharem na área, os juristas por não quererem se aprofundar 

num tema interdisciplinar espinhoso; a maioria dos textos do direito penal 

desconsidera a questão ou a remetem para a psicologia. Procuramos os elos 

do diálogo do direito com a psicologia5, que entendemos ser necessário, 

pois apenas uma indagação crítica permite o desvelamento das 

determinações sociais e culturais que conformam o direito penal e suas 

“ciências auxiliares”. 

 Pesquisamos obras de autores nacionais, somente referenciando em 

autores estrangeiros o que foi essencial. Esta opção se fez pelo motivo de 

compreender como foram adaptadas às nossas peculiaridades as idéias 

vindas de fora, como resolvemos as diferenças estruturais e culturais.  
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E ficamos convencidos de que o nosso fazer demandado na prática 

forense, é, na expectativa dos operadores da agência judicial, um reforço 

do direito penal de autor: uma visão simplista de que existem seres 

humanos inferiores, que devem ser combatidos, neutralizados ou 

adestrados, para defender a sociedade. Uma postura que nos recusamos a 

convalidar, por acreditarmos em outros projetos de sociedade.  

 

Direito 

 

 Para não nos estendermos, visto a minuciosa e extensa teorização do 

direito, manejaremos aqui somente um tópico e de forma sintética.  

Atribuição exclusiva da magistratura, a aplicação da pena conclui a 

apreciação pelo Judiciário de um fato considerado crime e, portanto, 

punível. Nesta fase é que encontramos determinada a avaliação da 

personalidade do réu. Inovação introduzida no Código Penal brasileiro de 

1940. 

 Enfatizando a individualização da pena, Roberto Lyra com a 

autoridade de ter sido um dos defensores desta novidade, faz extensas 

considerações sobre o artigo 42 nos seus Comentários ao Código Penal. 

Para ele, é o momento no qual se “trata da conclusão judicial, 

meticulosamente fundamentada, como é indispensável” (LYRA, 1955: 190). 

Com toda uma argumentação positivista, do qual era notoriamente 

partidário (FREITAS, 2002: 319-322), Lyra examinou os componentes do 

citado artigo6. 

 No detalhamento dos elementos do caput do artigo 42, vemos que 

Lyra destaca a periculosidade, definida no artigo 77 (CP 1940), como o 

conceito legal implícito que motiva a particularização da pena7. Se a 
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“periculosidade criminal” já está previamente fixada, a “periculosidade 

social” é que interessa dentro do foco da defesa social, e sua existência 

como desestabilizadora da coesão comunitária deve ser verificada nesta 

fase de imposição da sanção. Enfim, as duas variantes se unem para 

formarem um todo valorativo8.  

 Em Aníbal Bruno encontramos que este conceito aparece na obra de 

Feuerbach9, que não a desenvolveu por não se enquadrar no conjunto da 

doutrina jusnaturalista10. Tal idéia, a partir do jurista italiano Raffaele 

Garofalo, tomou forma e conteúdo na doutrina naturalista do positivismo 

criminal. Para ele, a “temibilidade” (periculosidade) seria: “a perversidade 

constante e ativa do delinqüente e a quantidade do mal previsto que se 

deve temer por parte do mesmo delinqüente” (GAROFALO apud BRUNO, 

2005: 120). Com forte realce no desajuste social, seu estudo abrange 

estímulos internos (anatômicos, fisiológicos, psicológicos e atávicos) e 

externos (família, escola, vizinhança, trabalho etc) de indivíduos com 

personalidade desadaptada, o que “poderá manifestar-se no crime, quando 

as circunstâncias externas do momento lhe oferecem oportunidades de 

assim revelar-se” (BRUNO, 2005:). Esta noção está vinculada ao de perigo 

como probabilidade de causar dano, no caso a possibilidade de um crime, 

particularizada pela personalidade total do “homem-problema”, graduável 

pela tendência reincidente ou de ampliação infracional, e, ainda, pela 

espécie do crime.  

 Produzidos estes tipos humanos, o direito punitivo tem um foco 

preciso: “o reajustamento dessas personalidades atípicas às condições 

normais da vida social e nos casos de desajustamentos irredutíveis a sua 

segregação do meio” (BRUNO, 2005: 127), incumbido pela missão da defesa 

social. 
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 Com uma extensa crítica do projeto filosófico positivista 

criminológico, Zaffaroni, Batista, Alagia e Slokar afirmam ser o empirismo 

pragmático11 e o evolucionismo social12, as raízes mais próximas desta 

doutrina jurídica, que abriram caminhos para a nascente antropologia 

criminal, mais tarde criminologia. Originalmente surgida com as obras de 

Cesare Lombroso, que por sua formação médica a marcou com um forte 

vínculo biogenético, a antropologia criminal pesquisava e classificava as 

características patológicas e hereditárias do criminoso, dentro de 

estereótipos sócio-culturais dominantes na Europa do Oitocentos 

(ZAFFARONI, BATISTA, ALAGIA e SLOKAR, 2003: 573-575). Este, entretanto, 

incorreu num sério reducionismo “científico” ao tomar a parte pelo todo, 

ou seja, as características criminogênicas foram pesquisadas apenas nos 

criminosos, excetuados do conjunto social, uma redundância que 

antecipadamente confirmou suas teses. 

 Estas idéias bioantropológicas foram transpostas para o jurídico e 

para a sociologia pelos juristas italianos Raffaele Garofalo e Enrico Ferri, 

com pequenas variações de fundamentos e conseqüências, mas sempre com 

um foco no delito como sintoma da periculosidade, por isso a quantidade 

da pena era diretamente proporcional ao infrator. Conceituação que nos 

remete inevitavelmente ao paradigma organicista13 e perigosista do 

positivismo criminológico. Agir contra “as classes perigosas” tornou-se o 

padrão das agências policiais, que em conjunto com a agência médica 

justificaram-se pelo intencional discurso da “má vida e das doenças 

populares”, também imposto às agências jurídicas como efeitos do 

spencerismo penal14 e do utilitarismo benthamniano15. 

 Ao examinar estas idéias, Michel Foucault levanta a noção de risco 

desenvolvida no direito civil e sua modelagem pela antropologia criminal16. 



I Congresso Nacional de Psicanálise, Direito e Literatura 

 331

Correlacionando este pensamento com a défense sociale, defendida por 

Adolphe Prins (FOUCAULT, 2004: 23, nota 8), o autor percebe que essa 

transposição do conceito para o direito penal funciona como um processo 

que ao final constituiu o acabamento teórico da construção do saber 

criminológico. Assim temos o início de um compartilhamento de conceitos e 

domínios entre a instituição judiciária e o saber médico ou psicológico, que 

irá redundar na aceitação da criminologia positivista pelo direito penal17. 

 Se num primeiro momento o direito se recusa a admitir essas 

inovações, a partir da fórmula “indivíduo perigoso”, a dogmática penal 

“compreendeu, organizou, codificou a suspeita e a identificação dos 

indivíduos perigosos”. O que faz Foucault se perguntar sobre a questão da 

responsabilidade de autor, concluindo que “o estudo minucioso e 

comparado das decisões da justiça mostraria facilmente que, no cenário 

penal, os infratores estavam pelo menos tão presentes quanto suas 

infrações” (FOUCAULT, 2004: 20-25). 

 A sociedade capitalista industrial tolerava uma massa de espoliados, 

como exército de reserva da força de trabalho, mas devia exercer sobre 

essas pessoas um poder e controle inequívocos, o que foi facilitado por esse 

novo arranjo teórico18 (FOUCAULT, 2004: 19). Desta forma, a personalidade 

somada aos antecedentes policiais baseia a avaliação da periculosidade19 na 

aplicação da pena. Transformada em conceito chave da autodenominada 

“evolução” do direito penal, a tendência ao comportamento perigoso é 

uma das colunas da moderna penalogia.  

Inicialmente, o exame da personalidade foi descrito com modelos 

sociais médios e da moral vigente, mas, logo é pensado de uma maneira 

ampla que abarca todas as manifestações do ser humano20 (LYRA, 1955: 

212-213). E assim: “Não se intenta uma psicografia (...) e sim uma biografia 
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total, porém golpeante e dominadora...” (LYRA, 1955: 213). Mas, adverte o 

autor de que há uma série de dificuldades a serem levadas em conta pelo 

julgador, para uma justa dosimetria que procure antever benefícios ao réu21 

(LYRA, 1955: 214-215). 

 O conhecimento totalizado do réu – antecedentes e avaliação da 

personalidade - dará ao juiz as indicações para interpretar e calcular a 

maneira de neutralizar a periculosidade objetivada no delito. 

 Como se pode notar nada deve escapar ao “olho da justiça”, que 

tudo vê e tudo fiscaliza num arremedo futurístico orwelliano ou numa 

rememoração benthamniana; não importando as incompatibilidades que 

ressaltam no texto e que se o magistrado levasse ao pé da letra o 

conduziriam para fora do direito ou à exaustão. A programação positivista 

fortalece a visão do criminoso como um perverso orgânico e social, 

suplantando no momento da aplicação da pena, até o próprio fato punível, 

como é possível ler na exposição de motivos do Código Penal de 1940, 

assinada pelo ministro Francisco Campos: “O crime em si mesmo, na sua 

materialidade, passa, aqui, para o segundo plano. O que importa, 

principalmente, é o crime em função do seu autor” (PIERANGELI, 2004: 

418). 

 Estas posições explicitam a escolha das idéias positivistas 

criminológicas, em suas qualidades e defeitos, como norte teórico do 

direito penal. Dizemos qualidades, pois a individualização da pena só pode 

ser compreendida com o ideário da escola positiva, bem como a mudança 

na percepção do crime como ato concreto de um sujeito e não abstração 

jusfilosófica. Mas, os defeitos vêm com a sobrecarga desta temática, com a 

proposição de avaliações descabidas, de ressocializações “ortopsíquicas” 
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etc. Além do conceito de periculosidade como juízo de probabilidade 

definido por certos indícios e formulado empiricamente. 

 Com a reforma da parte geral, através da lei 7.209/84, alterou-se o 

foco e alguns dos elementos no artigo que determina os critérios de fixação 

da pena-base. Assim, tendo em vista a opção declarada pelo finalismo22, a 

periculosidade deixa de ser o conceito nuclear abrindo caminho para a 

culpabilidade e o dispositivo passa a ter a numeração 59.  

Mas, focando especialmente a noção de personalidade, em algumas 

produções que analisaram o artigo 59, vamos encontrar uma semelhança 

com o pensamento de Roberto Lyra, apesar do intervalo de tempo e das 

diferenças teórico-dogmáticas, numa manutenção discutível frente aos 

novos paradigmas penais. 

Em Miguel Reale Jr. deparamos com uma formulação complexa, pois 

utiliza referenciais desiguais, e valorada como índice da culpabilidade pela 

condução de vida (REALE JR., 2000: 158-160). Guilherme Nucci envereda, 

não obstante o embasamento teórico e uma argumentação acurada, por 

uma conceituação moral extraída do “natural bom senso” para defini-la 

(NUCCI, 2005: nota 42). Numa posição intermediária de posição 

encontramos Gilberto Ferreira, que reforça as dificuldades de tal avaliação 

enumerando quatro situações reais de impropriedade (FERREIRA, 2000: 86-

89). 

 A crítica mais dura vem de Salo de Carvalho que sustenta que a 

indefinição teórica desta circunstância judicial, considerações sobre a 

personalidade do infrator, impossibilita uma futura contestação da 

sentença penal23, contrariando princípios aceitos pela dogmática e 

aproximando-se de uma culpabilidade de autor. Ao certificar-se da 

superficialidade dos juízos emitidos, os referencia numa “valoração 
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estritamente moral” reducionista, que deveria ter sido banida pela 

“secularização moderna do direito penal”. E, desenvolve uma exposição 

sobre a amplitude do termo na psicologia e seu caro diagnóstico na 

psiquiatria, para destacar as dificuldades metodológicas e conceituais que 

cercam tal atribuição (BUENO DE CARVALHO e CARVALHO, 2004: 53-61). 

 Por nossa formação e prática, acompanhamos o pensamento de 

Carvalho. Pois apesar da manifestada doutrina que propõe o exame da 

totalidade do réu, com o propósito de melhor ressocializar, sempre nos 

deparamos com fórmulas pré-formadas e carregadas de ideologia. 

 A imposição legal desta avaliação da personalidade é, para nós, 

consequência de um equívoco teórico por parte dos doutrinadores e 

legisladores na reforma de 84, que por influência da nova defesa social24, 

mantiveram esta obsoleta e indefinida circunstância judicial, diretamente 

trasladada do Código Penal de 1940, com a finalidade de proteção do 

“corpo social” das massas não consumidoras.  

 

Personalidade 

 

 Dizer da personalidade é dizer do ser humano a ser conhecido na 

clínica, no trabalho, na prisão etc., através da terapia, da avaliação 

psicológica ou resultado final de uma testagem. As variações conceituais 

são amplas, chegou-se a enumerar cinqüenta acepções diferentes para esta 

palavra, e todas corretamente embasadas nas escolas de origem.  

 Na psicologia as escolas são sistematizações de propostas sobre o 

homem, sua constituição e características psíquicas. Este objeto do 

conhecimento é particularmente complexo, afinal sujeito e objeto da 

pesquisa são representações do mesmo ente material – o ser humano. Esta 
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dificuldade está desde o início do pensar sobre si mesmo, e vamos 

encontrá-lo nas reflexões das culturas mais antigas, de forma mística ou 

racional, e na atual cultura contemporânea dividido com a dicotomia 

objetivo/subjetivo. Assim, todas as teorias psicológicas contêm uma grande 

parcela da ideologia de seu fundador, nos sentidos positivo e negativo, 

ressaltando este ou aquele aspecto que particularmente lhe interessou na 

vasta pesquisa do comportamento humano. 

 E da mesma forma que fizemos com o direito, iremos nos ocupar 

apenas da psicanálise, para simplificar o amplo leque de abordagens. 

 Num dos poucos trabalhos brasileiros específicos nesta temática, 

Wagner Siqueira Bernardes examina o assunto na obra de Sigmund Freud. 

Para ele, encontram-se dificuldades em deslindar as diferenças, entre os 

termos personalidade, caráter, temperamento e tipo, “a ponto de um 

tornar-se definição de outro” (BERNARDES, 2005: 19). 

 Afirma que na produção freudiana não houve uma intenção de 

definir conceitos e sim de operacionalizá-los, e assim veremos uma 

alteração constante ao longo do desenvolvimento teórico da psicanálise no 

significado dos termos que pesquisamos. Para personalidade, ao constatar 

que Freud aplicava o termo indistintamente, o autor vai buscar o sentido na 

concepção do psicanalista francês Jacques Lacan, que o aborda por três 

parâmetros: 1 - a experiência comum, que remete para a síntese, 

intencionalidade e responsabilidade como atributos; 2 - a metafísica 

tradicional, que confere um sentido de alma substancial, e 3 - a psicologia 

científica, que objetiva um desenvolvimento bio-psico-histórico e implica 

ideais ético-sociais, para então resumir em “síntese psíquica, relacionada à 

afetividade, ao juízo e à conduta” (BERNARDES, 2005: 25-27). Já sobre o 

caráter, Bernardes chega a se perguntar, tal a matização freudiana do 
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termo, se é possível tipificar, caracterizar o sujeito. Mas enfim, enfeixa 

como uma estrutura psíquica proveniente da vivência das fases 

psicossexuais infantis (oral, anal, fálica), pois: “os traços de caráter que se 

tornam permanentes são continuações inalteradas das pulsões originárias, 

sublimações destas ou formações reativas contra elas” (BERNARDES, 2005: 

52). Tipo e temperamento são termos com uso correlato para o caráter, não 

tendo sentido próprio. 

 Os conceitos criados por Freud, pela necessidade de explicar as 

demandas clínicas de sua clientela que apresentava distúrbios que ficavam 

na fronteira do corpo com o psicológico, formam a base da teoria 

psicanalítica. Sua formação médica e os parâmetros culturais da Viena de 

fins do século XIX, o conduziram para um mecanicismo e causalismo típicos 

do pensamento positivista. Mas, essa primeira postura investigativa de 

Freud vai se alterando à medida que se aprofunda em suas pesquisas, as 

explicações vão sendo criadas num movimento de prática para teoria e 

teoria da prática, e deslocam-se no sentido de uma técnica interpretativa 

dos sintomas absolutamente subjetiva. Neste trajeto teórico concebe o 

inconsciente, as tópicas do psiquismo, a libido, a sexualidade infantil, 

contribuições radicais que criou para entender o sujeito. Suas obras vão 

mostrando o caminho desse distanciamento da ênfase causal físico-química 

para uma sobredeterminação psíquica, uma rede plural de fatores 

individuais e culturais que interagem, conflitam e dinamizam o psiquismo.  

Utilizando este arcabouço teórico, principalmente o inconsciente e as 

tópicas, Freud ampliou os campos interpretativos da psicanálise, avaliando 

quase todas as manifestações humanas, inclusive a criminalidade. Em 

alguns textos, ele expõe sua interpretação do infrator e das motivações que 

o impelem a praticar o delito ou assumir a culpa25.  
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Neste rastro é que tivemos o aparecimento da chamada psicanálise 

criminal26. Nesta ótica não há uma diferenciação psicológica entre o 

transgressor e o obediente, o anormal e o normal, pois o que é trabalhado 

é a capacidade do sujeito de responder emocionalmente ao regramento 

sócio-jurídico, possibilidade que existe em todo ser humano. Portanto, o 

criminoso se torna suscetível de uma intervenção pedagógica sobre seus 

afetos e pulsões, com a finalidade de redesenhar os caminhos coartados, 

deturpados, através dos quais ele age e atualiza suas dificuldades de 

adaptação individual e social. Mas, esta visão foi objeto de fortes críticas e 

ficou como que uma virtualidade a ser implantada em outro momento27, 

considerando a tendência niveladora dos “sãos” e dos patologizados. 

 Nas últimas propostas dos doutrinadores sobre a culpabilidade 

enxergamos uma renovada ligação com as interpretações psicanalíticas, 

procurando retomar aquela visão do indivíduo responsável, até certo 

ponto, e por isso carecedor de uma punição para seu reajustamento 

individual e social. Idéias que entusiasmam alguns novos juristas, 

respaldados pelos mais abalizados discursos psicanalíticos (LACAN, 2003). 

 Acreditamos que a pluralidade das acepções do termo personalidade, 

nos possibilita afirmar que este conceito tem uma precisa e forte conexão 

com a teoria a ser adotada, não existindo uma noção aceita como modelo. 

O que torna necessário dizer que ao utilizar esta idéia deve-se registrar a 

qual construção teórica está referida, o que não acontece na lei brasileira. 

 

Conexões 

 

Michel Foucault ao historiar a psiquiatria legal do século XIX, 

deparou-se com a monomania homicida, um conceito que permitiu uma 
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patologização do crime. A partir deste tema, desvela o discurso oficial dessa 

interdisciplinaridade, mostrando-a como extensão da pauta higienista 

predominante, que se lançou ao “corpo” social, como objeto privilegiado 

da intervenção médica preventiva das doenças próprias deste organismo 

(FOUCAULT, 2004: 7-10). Para este autor, essa perspectiva centrada na 

anormalidade social é a raiz da perigosidade, conforme suas conclusões 

sobre estas pesquisas28. 

 Esse sistema higienista não se limitou à Europa, pela mesma época 

apareceu no Brasil. Jurandir Freire Costa investiga detidamente a influência 

desta medicina higiênica na vida familiar brasileira do século atrasado, e ao 

detalhar as minúcias do discurso médico da época e a extensão de seus 

efeitos no corpo e na organização dos hábitos, faz original ligação entre a 

legalidade e a nova ordem médica (COSTA, 2004: 63). Ana Mercês Bahia 

Bock confirma estas teses ao explicitar que “as idéias psicológicas estiveram, 

nesse período [século XIX], marcadas pelas finalidades de higienização 

moral e disciplinamento da sociedade” (BOCK, 2001: 26-27).    

 Certas anomalias médicas foram sendo entrelaçadas pari passu com o 

positivismo criminológico, tanto acima como abaixo do Equador. A 

morbidez clínica foi transformada em anormal sócio-jurídico, um desvio da 

“normalidade” burguesa, evidentemente.  

 No Brasil, esta paradoxal visão revolucionária, nos meios, e 

autoritária, nos fins, encontrou terreno fértil. Mesmo porque, já 

exercitávamos um liberalismo conservador muito diferente e vantajoso. No 

entanto, a crescente insatisfação com o modelo político da monarquia, por 

parte dos novos atores econômicos e sociais, achou desaguadouro nestas 

científicas e modernas formas de pensar, o positivismo e a república. A 

classe média urbana, os militares e grande parte da academia jurídica 
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abraçou a filosofia de Auguste Comte, numa firme crença de que aquelas 

idéias e princípios verdadeiros e perfeitos viriam modificar profundamente 

a sociedade brasileira. Mas, não esperavam o “súbito adesismo manifestado 

pelas elites dominantes”, no golpe republicano, e que num continuum 

capturaram o novo ideário para uma reconfiguração tradicional das forças 

no poder (FREITAS, 2002: 268-271). Afinal, com esse programa comprovou-

se arrazoadamente o racismo, a inferioridade dos pobres e delinqüentes, e, 

principalmente, justificava-se pela nossa conhecida defesa social uma brutal 

repressão das “classes perigosas” – negros, mulatos, imigrantes anarquistas 

etc., enfim todos que incomodassem a tranqüilidade do progresso. Uma 

conveniente união político-científica com fins econômicos e sociais que 

perdura até hoje, com o plus de propagar uma idéia de modernidade da 

elite nacional. 

 A psicologia foi inserida neste contexto evolucionista de principiantes 

domínios (sociologia, criminologia etc.), que pretendiam abranger todas as 

situações humanas numa explicação geral e incontestável, por autêntica. E 

assumiu este papel com desenvoltura, direcionando esforços e pesquisas 

para a formalização e sistematização do conhecimento da mente humana, 

com uma suposta “neutralidade” de apenas criar um saber científico 

aplicável. Seu desempenho como psicologia criminal, subdivisão da 

criminologia etiológica, demonstra claramente uma subordinação ao 

pensamento positivista, efetivados através da verificação da personalidade, 

visando o disciplinamento mental e a reeducação do encarcerado, em 

programas singularizados de cumprimento da pena que nunca são 

executados, por falta de verbas ou interesse governamental. Mas, temos 

também a psicologia cultural, largamente empregada com uma roupagem 

darwinista social e conclusões patológicas – a degeneração moral, tão de 



I Congresso Nacional de Psicanálise, Direito e Literatura 

 340

acordo com os criminólogos brasileiros de plantão29. Esta conceituação 

racista e descaracterizante cataloga todos os costumes – variações 

lingüísticas, manifestações artísticas e mitologias religiosas – dos mestiços, 

índios e negros, como sintomáticos de um atraso evolutivo, o perigoso 

atavismo lombrosiano que inevitavelmente condiciona ao crime. Uns 

parâmetros de uso que transcendem qualquer ingenuidade teórica que 

possa ser alegada a favor, pois é patente a intenção de fortalecer a 

repressão sobre a parcela mais vulnerável da população. E, finalmente, a 

captação e teorização validadora dos conceitos médico-psiquiátricos de 

higiene, profilaxia, normalidade/anormalidade e cura reforçam essa 

atrelagem da psicologia a padrões epistemológicos discricionários, mas 

valorizados por uma visão de mundo prepotente. Quando estas três 

variáveis se juntam, obtêm-se uma prática coesa e inacessível a críticas, à 

qual dificilmente se consegue contrapor alegações asseguradoras de 

direitos, respaldada que está pelos argumentos de autoridade compilados 

do direito, da medicina, da antropologia e, naturalmente, da psicologia, 

sobre o “homem delinquente”, o indivíduo “perigoso”. 

 

Conclusão 

 

 A defesa social como ideologia que contribuiu na construção da visão 

positivista, não querendo evidenciar sua posição reacionária, lançou mão 

de um conceito alterado de responsabilidade: a periculosidade, para 

concretizar o direito penal de autor, justificando assim uma escolha 

intervencionista. Esta concepção ajuda na estabilização da criminologia, 

agregado de contribuições das novas disciplinas criadas pelo mesmo 

movimento intelectual, como fornecedora de dados à idéia central de 
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controle penal dos indivíduos para um fim predefinido de progresso 

evolutivo da sociedade humana, construído significativamente pela classe 

hegemônica, que sabe “o que é melhor” para todos. Portanto, exige-se e 

necessita-se da manifestação dos saberes psi para referendar o pré-conceito 

sobre aqueles indivíduos selecionados num dado universo de vulneráveis, os 

exemplos de dominação e poder desta percepção utópica e autoritária de 

um mundo ordenado rigidamente por normas que não se questionam, 

como qualitativas referências científicas extrajudiciais. Condição que essas 

ciências não se esquivaram de satisfazer, como vimos anteriormente. 

 Neste quadro, o juiz, o ministério púbico e os defensores estão 

inseridos como operadores da agência judicial e responsáveis, dentro do 

contexto maior do sistema penal, por revestir de legalidade cada situação 

concreta. As variáveis utilizadas pela magistratura para avaliar a 

personalidade do réu, e aceito pelos outros operadores, e no nível primário 

ou secundário das instâncias jurisdicionais, são uma combinação de senso 

comum com fragmentos de teorias psicológicas, francamente redutores da 

complexidade do homem. A doutrina e a dogmática penal não estabelecem 

uma orientação teórica, deixando subentendida a condição de “perito dos 

peritos” e a margem de livre convencimento que tem o juiz no cálculo das 

circunstâncias judiciais. Estes, por sua vez, atendendo esta obrigação 

inescusável apelam para fórmulas destituídas de sentido30 ou, como uns 

poucos, se recusam a fazer tal avaliação por não ter familiaridade com os 

conceitos e não existir elementos nos autos que possibilitem esta 

apreciação arbitrária. Que fique claro que esta prática atropela princípios 

constitucionais e ressalta julgamentos morais, condições sabidamente 

rejeitadas no discurso oficial. 



I Congresso Nacional de Psicanálise, Direito e Literatura 

 342

 Afinal, o que percebemos é que, não obstante as críticas e rejeições, 

a orientação positivista se mantém como um fundo ideológico no direito 

penal, tornando funcional construções autoritárias e falseando a realidade 

da sociedade para garantir a dominação do discurso repressivo. A 

personalidade é o elo visível que faz a ligação da psicologia a esta visão de 

mundo, adjudicando conceitos não-jurídicos que funcionam como 

referendos científicos. 

 Mas, definitivamente, não nos encontramos à vontade com as visões 

simplistas e segregacionistas da defesa social, da periculosidade e da 

avaliação da personalidade pela ótica corrente, que nos são cobradas. 
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1  Cesare Bonesana, marquês de Beccaria, publica em Milão sua obra “Dei Delitti e delle pene” (1764), e nesta propunha leis claras e precisas, que não permitiam sequer a interpretação judicial, como 

forma de se opor ao arbítrio de modelo penal vigente. Esta obra é considerada um marco fundamental contra a arbitrariedade e sobre ela se assenta alguma base do direito penal moderno. 
2  Utilizamos o termo: sentido duplo, por que a pena de prisão tem suas raízes no século XIII com as prisões episcopais, onde se encarceravam os eclesiásticos para cumprirem a penitência, ficando 

assim isolados até arrependerem-se de sua falta. Cf. BATISTA, 2000: 229-230. Diferentemente, Foucault, entende que a prisão se origina no século XVIII, pois até então não se constituíra em punição 

legal e sim uma prática para-judiciária. Cf. FOUCAULT, 2006: 195-198.  
3  Nos testes e entrevistas com os detentos aparecia, então, uma realidade nova para nós: pessoas com vivências afetivas e emocionais raquíticas, histórias de vida que pareciam tiradas de manuais de 

psicopatologias, relações estabelecidas com um outro código social, enfim, um outro mundo até então desconhecido, uma clientela original, diferente, ao máximo, da clínica tradicional. 
4  Questão desconcertante e que tem um leve amargor de prestidigitação, no nosso entender, pois não conhecemos o réu antes, não o avaliamos anteriormente, como saber se tinha havido melhoria 

ou piora no seu comportamento? O tradicional equívoco sobre a atividade psicológica, mais ainda, das técnicas de avaliação, que têm um padrão rigoroso e muito específico de procedimento, 

envolvendo questões éticas e profissionais constantemente vistoriadas e esclarecidas pelos conselhos regionais e o conselho federal da profissão. 
5  A contínua divisão dos caminhos entre esses saberes, a partir do neokantismo, muito bem explicado por Raúl Zaffaroni e Nilo Batista, além de levar “a uma dupla verdade exasperante que tira a 

seriedade do discurso jurídico-penal” (ZAFFARONI, BATISTA, ALAGIA e SLOKAR, 2003: 287), possibilita, também, o esfumamento dos propósitos em comum e das relações subsistentes que tornaram 

esse discurso tão forte e articulado. 
6  Na redação de 1940 constavam os seguintes elementos a serem apreciados, na sequência: antecedentes, personalidade, intensidade do dolo ou grau de culpa, motivos, circunstâncias e 

consequências. Após a reforma de 1984, devido à alteração teórica, retirou-se e acrescentou-se elementos, ficando assim determinados: culpabilidade, antecedentes, conduta social, personalidade, 

motivos, circunstâncias, consequências e comportamento da vítima.  
7  “A  periculosidade condiciona as medidas de segurança (arts., 76, II, e 77) e influi na qualidade e na quantidade das penas (art. 42), como eixo de tôda [sic] justiça baseada na realidade humana, 

individual e social.” LYRA, 1955: 204. 
8  “A periculosidade social indica o perigo maior ou menor, próximo ou remoto, de crime; a criminal revela o perigo maior ou menor, próximo ou remoto, de reincidência (...) A doutrina não 

encontrou fórmula mais expressiva da periculosidade do que a probabilidade de vir a cometer (periculosidade pré-delitual) ou de tornar a cometer (periculosidade pós-delitual) crime. Ninguém 

sustentará, dentro dessa fórmula, que não é perigoso quem converteu a conjetura em fato.”  LYRA, 1955: 208. 
9  Paul Johann Anselm von Feuerbach, criminalista e filósofo alemão do século XIX, foi ministro do reino da Baviera e escreveu seu Código Penal, abolindo a tortura, o que influenciou muitos outros 

códigos alemães. Com postura liberal e legalista, advogava a penalidade ajustada ao crime, pré-codificado e bem definido.  
10  Cf. Bruno, 2005: 119, nota 2. Também, para o renomado jurista o termo correto, pelos padrões do português, seria “perigosidade”, pois considerava a expressão corrente um italianismo. Idem, 

ibidem, nota 1. 
11  Conjunto de idéias defendidas por Jeremy Bentham, filósofo e jurista inglês do século XIX, também conhecidas como utilitarismo. Defendia a reforma da legislação e o aperfeiçoamento do sistema 

penitenciário, com o panóptico. Seu princípio utilitarista, noção dogmática, procurava a felicidade para todos, o bem comum, por isso a pena deveria enfatizar a utilidade pública e individual, 

produzindo o bem. Cf. ZAFFARONI, BATISTA, ALAGIA e SLOKAR, 2003: 567-569.  
12  Também chamado de “darwinismo social” é o legado de Herbert Spencer, filósofo inglês do século XIX, que propunha uma “seleção natural” na humanidade, justificante do colonialismo, do 

racismo e do imperialismo europeu. Idem, ibidem: 569-570. 
13  Modelo conceitual que transcreve a noção biológica de organismo para a compreensão da sociedade. Idem, ibidem: 518. 
14  Discurso que se apóia nas formulações de Spencer, de conteúdo conservador radical e legitimador do poder. 
15  Raciocínio que, baseado em Bentham, procura justificar a utilidade da pena e sua finalidade de correção do comportamento. 
16  “Tal como é possível determinar uma responsabilidade civil sem estabelecer a culpa, mas unicamente pela avaliação do risco criado contra o qual é preciso se defender sem que seja possível anulá-

lo, da mesma forma se pode tornar um indivíduo penalmente responsável sem ter que determinar se ele era livre e se havia culpa, mas correlacionando o ato cometido ao risco da criminalidade que 

constitui sua própria personalidade. Ele é responsável, já que apenas por sua existência ele é criador de risco, mesmo que não seja culpado já que não preferiu, com toda liberdade, o mal ao bem. A 

punição não terá então por finalidade punir um sujeito de direito que terá voluntariamente infringido a lei; ela terá o papel de diminuir, na medida do possível – seja pela eliminação, pela exclusão, 

por restrições diversas, ou ainda, por medidas terapêuticas –, o risco de criminalidade representado pelo indivíduo em questão.”  FOUCAULT, 2004: 22. 
17  “A grande noção da criminologia e da penalidade em fins do século XIX foi a escandalosa noção, em termos de teoria penal, de periculosidade. A noção de periculosidade significa que o indivíduo 

deve ser considerado pela sociedade ao nível de suas virtualidade e não ao nível de seus atos; não ao nível das infrações efetivas a uma lei efetiva, mas das virtualidades de comportamento que elas 

representam.”  Idem, 2003: 85. 
18  “A noção de degeneração permitia ligar o menor dos criminosos a todo um perigo patológico para a sociedade, e finalmente para toda a espécie humana. Todo o campo das infrações podia se 

sustentar em termos de perigo, e, portanto, de proteção a garantir.” Idem, 2004: 19. 
19  Lyra defende o conceito de periculosidade, conforme o entendimento de Ferri: “Que indicava duas normas para disciplinar em concreto a periculosidade: a qualidade mais ou menos anti-social do 

ato e do agente. A primeira deriva de dois elementos: o do direito violado e o dos motivos determinantes; a segunda liga-se às diversas categorias de delinqüentes, segundo os dados da antropologia 

e da psicologia criminal.” LYRA, 1955, p. 207.  
20  “MENDELSSOHN preconizou um método para o estudo da personalidade do criminoso, fixando, sobretudo, a herança, o temperamento, os acidentes, o meio, e discriminando: 1º, a família do 

acusado (ascendentes até o décimo grau, colaterais até o quarto grau, sob o aspecto sociológico, psicopatológico, antropológico, criminológico e médio-legal); 2º, a vida do criminoso até a época da 

acusação (generalidades); 3º, regime educativo do lar (relações entre os pais, entre o criminoso e seus irmãos e o tratamento dado ao criminoso em comparação com o dos outros filhos); 4º, estado 

físico, estado psíquico, relações sociais, relações do criminoso com sua mulher, relações do criminoso com seus filhos e pais, atos anti-sociais; 5º, sexualidade (evolução psicopatológica sexual infantil – 

puberdade, adolescência e maturidade; senilidade, etc.).”  LYRA, 1955: 212-213. 
21  “As sanções operam ou devem operar como benefício que o paciente só no futuro percebe.” LYRA, 1955: 176.  
22   A teoria finalista, também conhecida como teoria normativa pura, é a última etapa, por enquanto, do processo de melhoramento da noção de culpabilidade; e esta defende que, por sua estrutura 

fundamental, em todo comportamento escolhido há uma intenção, uma finalidade, como na atitude de cometimento do delito. Com isto, a visão psicológico-normativa, preponderante na legislação 

anterior, foi substituída. 
23  “A defesa e a acusação têm o direito de saber por quais caminhos e com quais fundamentos o juiz chegou à fixação da pena definitiva. Escamotear tais caminhos é cercear a defesa ou desarmar a 

acusação. É, principalmente, impossibilitar o ataque lógico ao julgado objeto de recurso”. SHECAIRA, 1994: 165. 
24  Vejamos a crítica do juiz Paulo Roberto da Silva Passos: “Entre nós, nessa seqüência, seguindo tradição antiga, os responsáveis pela Reforma Penal de 1984 importaram as concepções da ‘Nova 

Defesa Social’. Fizeram-no, no entanto, sem cuidar de estabelecer a efetiva aplicabilidade dos mesmos no contexto sócio-político-econômico-cultural brasileiro. Em decorrência, em função da falta de 

análise, que, mesmo superficial, já demonstraram as falhas do ‘Movimento’, foi-nos outorgado um Código Penal rico em modernidade, porém na prática inaplicável. A título de exemplo, veja-se a 

cidade de São Paulo, onde as varas criminais prolatam a cada dois anos aproximadamente 12.000 sentenças condenatórias em processos apenados com detenção” (PASSOS, 1994: 159). Isto em 

1994, hoje então... 
25  “Acontece quando uma criança à qual se reprove uma falta a negue terminantemente, porém, ao mesmo tempo, chore como um pecador arrependido… A criança não terá cometido a falta que 

lhe é atribuída; mas sim, outra que você ignora e da qual não a acusa. Nega, pois, sua culpabilidade, por uma; porém, delata seu sentimento de culpa pela outra. O neurótico adulto se comporta 

neste ponto, e em muitos outros, inteiramente como uma criança. Existem muitos destes homens, e ainda é duvidoso que a técnica de vocês consiga descobrir nos auto-acusadores os verdadeiros 

culpados. E, por último, sabem muito bem que as normas do procedimento judicial proíbem toda ação que possa enganar o acusado.” FREUD, 1981, tomo II: 1282-1283 (tradução nossa). Cf. FREUD, 

1981, tomo III, XCVIII – III; tomo I, XX - VIII; tomo III, CXLIX e tomo III, CLX, para outras posições deste autor.  
26  Cf. RAUTER, 2003: 50-57. 
27  “Embora fosse a criminologia psicanalítica a tendência no interior da criminologia capaz de instaurar formas de controle mais marcadamente disciplinares, ela permanece, como dissemos, 

relativamente inoperante no período estudado. Talvez pela influência da psiquiatria, que conta com o respaldo científico da medicina e diante da qual a psicanálise aparece como arbitrária e anti-

científica. Ou talvez ainda porque, nos dispositivos de poder que se inauguram, o discurso psicanalítico não tenha se articulado satisfatoriamente com as antigas forma claramente repressivas que 

permanecem, agora, com uma conotação terapêutica, conotação essa melhor fornecida pelo discurso psiquiátrico.” Idem, ibidem: 57. 
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28  Destacamos este tópico: “5) Encontra-se assim inscrito, tanto na instituição psiquiátrica como na judiciária, o tema do homem perigoso. Cada vez mais a prática, e depois a teoria penal, tenderá, 

no século XIX e mais tarde no XX, a fazer do indivíduo perigoso o principal alvo da intervenção punitiva. Cada vez mais, por seu lado, a psiquiatria do século XIX tenderá a buscar os estigmas 

patológicos que podem marcar os indivíduos perigosos: loucura moral, loucura instintiva, degeneração. Esse tema do indivíduo perigoso dará origem, por um lado, à antropologia do homem 

criminoso da escola italiana e, por outro, à teoria da defesa social representada inicialmente pela escola belga.”  (FOUCAULT, 2004: 14) 
29  “O discurso da degeneração articula-se mais a uma proposta de eliminação e exclusão do criminoso, pelo aumento do poder repressivo das leis, do que a uma perspectiva de cura ou reforma. Ele 

arma para o Judiciário uma estratégia na qual o aumento do rigor das penas torna-se justificado, através de uma crítica repetitiva a leis excessivamente liberais, inadequadas à índole do povo, etc.”  

RAUTER, 2003: 38-39. 
30  Nas palavras de um magistrado: “Definir a personalidade não é algo tão simples como pode parecer, sendo especialmente ao juiz muito tormentosa a questão, seja porque ele não domina 

conteúdos de psicologia, antropologia ou psiquiatria, seja porque possui, como todo indivíduo, atributos próprios de sua personalidade. Por isso, constata-se, na experiência cotidiana, que a valoração 

da personalidade do acusado, nas sentenças criminais, é quase sempre precária, imprecisa, incompleta, superficial, limitada a afirmações genéricas do tipo ‘personalidade ajustada’, ‘desajustada’, 

‘agressiva’, ‘impulsiva’, ‘boa’ ou ‘má’, que, do ponto de vista técnico, nada dizem.” PAGANELA BOSCHI apud BUENO DE CARVALHO e CARVALHO, 2004: 54. 
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Corpo, Olhar, Encenação 

 

 O conto do escritor inglês, J. G. Ballard, “The Intensive Care Unit” 

(1977) apresenta uma relação única com o corpo humano. O corpo é visto e 

abordado através de uma série de mediações, e sempre fragmentado. A 

concepção do corpo do outro em sua totalidade e sem mediação é fonte de 

estranhamento e desencadeia violência e a destruição dos corpos e do 

núcleo familiar. No conto, todos os indivíduos vivem isolados uns dos 

outros, tendo como único contato monitores de vídeo. Educação, trabalho, 

e relações interpessoais são todas mediadas pela tela de vídeo. O 

protagonista, um médico, por uma série de eventos, acaba por querer fazer 

o impensável e conhecer a sua família em pessoa. A reunião familiar resulta 

em atos de violência extremos, onde seus filhos acabam por representar o 

drama edipiano (parricídio e matricídio). A relação com o corpo, inclusive o 

desejo e o ato sexual, são todos mediados e relegados ao meio visual, 

ilustrando as relações entre o corpo, o objeto a, e o olhar. 

 J. G. Ballard, o notório autor de Crash, seu romance de 1973 que 

conflui acidentes automobilísticos com desejo sexual, se utiliza de 

metáforas extremas para discorrer sobre a sensibilidade e a relação do 

homem com as tecnologias do final do século XX. Em “The Intensive Care 

Unit”, Ballard escreve no gênero da ficção científica, concebendo um futuro 

onde  os indivíduos jamais deixam suas casas, e se relacionam com o mundo 

primariamente através de uma tela de vídeo. Toda a educação e a profissão 

do protagonista, um médico, se dá por esta tecnologia: 

Meus cinco anos como estudante de medicina 

passaram sem que eu precisasse ver um paciente de 
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carne e osso. Aprendi minhas habilidades em 

anatomia e fisiologia através da tela do computador. 

Técnicas avançadas de diagnóstico e cirurgia 

eliminavam qualquer necessidade de contato direto 

com uma doença orgânica. A câmera-sonda, com sua 

visão infra-vermelha e raio-x e tabelas diagnósticas 

revelavam muito mais do que o olho nu. (BALLARD, 

1984: 4) 

 

 Já podemos ver que a mediação pelo vídeo é tida como superior ao 

contato físico, e a tecnologia não é apenas uma ferramenta. É como se o 

fator humano fosse secundário, apenas alguém para manejar os controles 

dos equipamentos. A profissão do protagonista já coloca o aspecto corporal 

em xeque, uma vez que ele se ocupa em examinar partes dos corpos de 

outros da maneira mais impessoal possível. No parágrafo seguinte, Ballard 

descreve a habilidade do protagonista (e de qualquer médico) como a de 

saber editar os vídeos de cada paciente (no “consultório” e na “sala de 

espera”) usando os fades e cortes apropriados no tempo certo, sempre 

privilegiando um vídeo principal que é a composição dos streams. Cada 

paciente, e pessoa, escolhe como vai aparecer na tela, refletindo aspectos 

de sua personalidade. Pacientes neuróticos se apresentam com cortes 

rápidos e sem ritmo, zooms agressivos e telas divididas (incidentalmente 

técnicas do cinema experimental). O próprio médico, ao final de cada 

consulta, liga uma lista de créditos, como se cada evento social fosse um 

programa de televisão. Aqui temos duas idéias que serão trabalhadas mais 

adiante: o do corpo sendo encenado, mostrado e visto através de um 

mediador -- o que permite a manipulação e alteração da concepção do 
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sujeito e do outro, puramente por meios visuais; e a da vida como cena, 

sempre seguindo um roteiro pré-programado, ao ponto que a vida fora da 

tela de vídeo, a não-encenada, se passa, no desfecho do conto, a se tornar a 

cena, atuando desejos recalcados e explodindo com uma sobrecarga de 

elementos sem significação. 

 Há, em seguida, a introdução de um elemento imprevisto, não-

encenado, que é uma paciente que acaba se tornando a mulher do 

protagonista. Ela aparece num horário não-planejado, sem usar 

maquiagem (algo que todos fazem frente às câmeras), e para completar, 

exibe seu seio nu para o médico examiná-lo, em clara violação das regras de 

conduta: “Um código de ética visual quase vitoriano governava a relação 

paciente-médico, e todo o contato social” (BALLARD, 1984: 5). Mesmo 

entre casais a nudez é algo circunspecto e o corpo sempre mostrado através 

de filtros e iluminação especial. A violação tem um sentido de excesso, pois 

o corpo nu (mesmo que um fragmento) e a falta de elementos mediadores 

como a maquiagem e a distorção visual do enquadramento e edição da 

imagem, não possuem significação prévia. A ordem simbólica não os 

contém, e não fornece diretrizes para interpretá-los. Ao mesmo tempo, 

temos a impressão que são estes os elementos “reais” e familiares, que não 

deviam causar estranhamento. “Deve ter sido esta ausência de maquiagem 

que primeiro semeou a idéia, que viria a florescer com conseqüências 

devastadoras dez anos depois, de conhecê-la pessoalmente” (BALLARD, 

1984: 4). Este ponto de divergência entre o familiar e o estranho, 

devidamente incorporado e simbolizado por fragmentos do corpo, é onde 

se localiza o Estranho, definido por Freud em 1917 como aquilo que deveria 

ter ficado escondido mas veio à luz (FREUD, 2001: 957). O unheimlich, 

significando ao mesmo tempo familiar e estranho, se mostra pertinente 
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aqui não só por ser o elemento que escapa à realidade e revela algo que 

está escondido, mas também pelo fato deste elemento escondido ser ao 

mesmo tempo estranho e familiar. “Freud nos diz que a angústia é um 

fenômeno de borda, um sinal de que produz no limite do eu, quando este 

é ameaçado por alguma coisa que não deve aparecer. Esta é o a, o resto, 

abominado pelo Outro” (LACAN, 1997: 133). 

 O estranho leva à uma angústia, a dificuldade em situar o olhar, em 

situar aquilo que a consciência não aprendeu a simbolizar e a olhar. É a 

fascinação pelo estranho que leva o protagonista a levar a cabo sua 

ambição de conhecer mais a fundo e se aproximar do Real. A estetização e 

a artificialidade dos códigos aprendidos das relações interpessoais, mas 

também do desejo e do próprio ato sexual ficam aparentes no cortejo e no 

relacionamento entre o protagonista e Margaret. Ballard descreve a noite 

de núpcias como se descrevesse um filme. É a seleção fragmentos do corpo 

e mostrando-os de certas formas é que se caracteriza como sexo. A primazia 

da visão compensa a falta dos outros sentidos:  

 

“Deitados em nossas respectivas camas ... eu 

cortejava Margaret com uma série de zooms cada 

vez mais ousados, os quais ela respondia, provocativa 

mas doce, com seus fades e wipes tímidos. Nos 

despíamos, nos expondo, à medida que as telas se 

fundiam num último close...” (BALLARD, 1984: 6) 

 

 Na realidade do conto, o olhar toma a sua dimensão mais lacaniana 

de uma forma quase literal, de modo que a visão governa e determina 

tudo, e nuances como os zooms e cortes simbolizam o movimento e o 
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toque dos corpos. Porém o corpo é totalmente abstraído, a ponto de ser 

negado e esquecido. A sexualidade não passa mais pelo corpo e ele perdeu 

essa função. A nudez nada mais é do que um símbolo da intimidade, uma 

vez que o corpo nu em si perde o seu sentido, e o ato sexual é restrito 

apenas ao olho. 

 A maneira como a família se mostra um ao outro no dia-a-dia é 

igualmente estilizada, a ponto de seguir padrões pré-estabelecidos de 

significado e beleza: “... tínhamos passado da franqueza de Bergman para 

os mais superficiais maneirismos de Fellini e Hitchcock para a serenidade 

clássica de René Clair e Max Ophuls, enquanto as crianças, dedicadas à 

câmera na mão, lembravam Godards precoces” (BALLARD, 1984: 8). Não só 

os relacionamentos são estritamente visuais, mas seguem o visual de certos 

cineastas, e a visão destes artistas informa a visão dos personagens. É o 

Outro se inserindo no olhar e determinando o olhar do sujeito. O que 

Lacan fala sobre a angústia em “Passagem ao ato e acting out” é relevante 

para caracterizar este Outro: “de um lado, [há] o mundo, o lugar onde o 

real se comprime, e, do outro lado, a cena do Outro, onde o homem como 

sujeito tem de se constituir, tem de assumir um lugar como portador da 

fala, mas só pode portá-la numa estrutura que, por mais verídica que se 

afirme, é uma estrutura de ficção” (LACAN, 1997: 130). No conto, o Outro 

são os monitores de vídeo, o mundo das câmeras e do olhar estilizado e 

pré-encenado, seguindo um roteiro que especifica o que olhar e como 

olhar. Tudo é previsto e esperado, não há excesso e não há falta. O que 

Lacan diz sobre a estrutura de ficção é especialmente pertinente sendo que 

é um olhar ficcional, não-real, vindo do cinema (uma vez que há o 

conhecimento do cinema na realidade do conto) que é determinante. 
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 Em seguida, o protagonista arranja um encontro cara a cara com sua 

esposa, mas ao encontrá-la, se espanta, tendo dificuldade em reconhecê-la, 

notando haver uma discrepância entre o corpo visto pela tela e o corpo 

real, diante de seus olhos.  

 

“Nenhum de nós usava maquiagem. Sem a sua 

máscara cosmética, o rosto de Margaret parecia 

pálido e doentio, e os movimentos de suas mãos 

brancas eram nervosos e hesitantes. Eu estava 

perplexo com sua idade avançada e acima de tudo 

por sua pequenez. Por anos eu havia conhecido 

Margaret como um enorme close em uma das 

grandes telas de TV da casa. Mesmo em um plano 

mais aberto ela parecia maior do que essa mulher 

encurvada e diminuta no fim do corredor.” 

(BALLARD, 1984: 8)  

 

 Não há um olhar mediador do Outro para orientar e guiar a visão 

dos personagens. É como se eles nunca houvessem passado pelo estádio do 

espelho e não soubessem reconhecer os corpos uns dos outros no mundo 

real. Para o protagonista, a visão real não possui mais, mas menos 

significado do que a vista pelo vídeo: o corpo da mulher é menor, 

encurvado, diminutivo. O que falta é o olhar do Outro, que é inscrito no 

vídeo. Os personagens apenas se vêem de longe, envergonhados, e não 

trocam palavras ou chegam mais perto. Cada um volta às pressas aos 

monitores, e sentem grande alívio ao recuperar aquilo que achavam que 

tinham perdido. O protagonista racionaliza o acontecido, justificando e 
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negando a sua própria corporealidade, como se ela fosse artificial. O afeto 

e a compaixão só poderiam vir com a distância, e jamais com empecilhos 

como odores corporais, contrações da pupila e reflexos faciais (BALLARD, 

1984: 9) que para ele são sinais de insegurança e desconfiança. O corpo, 

aqui, leva à angústia, um medo do objeto a. Este, para nós, é invertido e 

estranho, uma vez que o que estranhamos é o que é familiar para os 

personagens do conto. 

 Lacan diferencia o sintoma do acting out uma vez que este último 

precisa de uma audiência, precisa do olhar do Outro. O sintoma, por sua 

vez, “não é um apelo ao Outro, e não é aquilo que se mostra ao Outro” 

(BALLARD, 1984: 140). Temos, no final do conto, um acting out que começa 

da parte dos filhos do casal, de algum modo intimidados pelo excesso 

insignificável do corpo. O narrador descreve sua filha, Karen, após o ato de 

violência:  

 

“... seu corpo está de frente para mim, do outro lado 

do carpete sujo de sangue, tão nu quanto antes 

quando ela se despiu para mim. Tal ato de 

provcação, presumidamente intencionado a ativar 

uma fantasia incestuosa recalcada na mente de seu 

pai, foi o que começou a explosão de violência que 

nos deixou ensanguentados e exaustos nas ruínas da 

minha sala de estar.” (BALLARD, 1984:. 9) 

 

 O encontro familiar irá desencadear numa tentativa de parricídio e 

matricídio, mas ao que podemos ver, começa com a filha desafiando o pai 

ao se despir. O protagonista identifica tal ato como uma provocação de sua 
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própria fantasia. Devemos lembrar também que são as fantasias ou desejos 

recalcados de todos os membros da família que serão acted out neste 

encontro. Portanto, o despir-se da filha não é apenas para o olhar do pai 

mas para o seu próprio. Não há códigos que regem o corpo nu, tanto visto 

ou sendo visto, e ambas as transgressões são acting out. “Devido a todas as 

feridas do seu corpo, os hematomas que desfiguram seus pequenos seios, 

ela me lembra da Olympia de Manet, pintada talvez horas depois da visita 

de alguma cliente psicótica” (BALLARD, 1984: 9). Da mesma forma que o 

quadro de Manet quebra com a tradição de mostrar o corpo nu de uma 

cortesã e não de uma figura bíblica ou mitológica, o corpo nu de Karen 

transgride e é um excesso. E da mesma forma que o enquadramento de 

Manet não é original (apenas o seu objeto), a visão é sempre informada 

pelo Outro, tendo um index de olhares pré-encenados, assim como os 

filmes de Bergman ou Ophuls citados anteriormente. 

 A hostilidade física é em sua maior parte, limitada ao membro da 

família do mesmo sexo (exceto por uma joelhada dada por Karen nos 

testículos do pai). David, o filho, parte para cima do pai com uma tesoura, 

uma arma que sugere também a castração (e com a tesoura, ele também 

desmembra os ursinhos de pelúcia que seu pai lhe dá). Há uma hostilidade 

não só ao membro da família mas à imagem do corpo que mais se 

assemelha com a do agressor, uma espécie de deslocamento. 

 O narrador-protagonista conclui que os atos de violência são apenas 

problemas iniciais de ajuste. Mesmo ferido, e tendo sua mulher e filha à 

beira da morte, ele espera que juntos eles possam criar uma nova espécie 

de vida familiar. O olhar do Outro continua no lugar, as câmeras criando 

finalmente o que ele chama de “filme caseiro definitivo”. Para ele, o filme 

demonstraria a imensa afeição que ele possui pela sua família. O que é 
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assustador no conto de Ballard é que privados do contato direto corpo a 

corpo, os personagens nunca aprendem e não possuem o aparato 

perceptivo para lidar com o contato físico, e mesmo que claramente 

desastroso e barbárico, a violência mútua só podem ser atos de carinho e 

afeição. O conto ilustra bem a relação entre o objeto a e o Outro, uma vez 

que ele é informado pelo que falta neste último. O cenário imaginário 

concebido por Ballard mostra a intrusão do olhar e o seu papel na 

construção na maneira pela qual o Outro informa como vemos o corpo e o 

indivíduo. O aspecto de atuação é trazido à tona como aquilo que rege 

todas as relações e ações. 
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Palavras-chave: Psicanálise, Dostoievski, responsabilidade 

 

Podemos afirmar que Freud interessa-se pela literatura na medida 

em que o texto literário permite pensar a clínica. Se, por um lado, os 

enunciados freudianos apontam a possibilidade de o texto literário ilustrar 

a teoria psicanalítica, por outro, pode-se mostrar como o texto age como 

um intérprete que convida a produzir, fazendo avançar a teoria. Dessa 

forma, buscaremos, na relação de Freud com o texto de Dostoievski, não 

tanto os elementos que demonstram a aplicação da psicanálise à literatura. 

O recurso de Freud ao campo da arte, incluindo a literatura, vai mais longe 

e permite, por meio de uma orientação literal, ler o que a teoria 

desconhecia. Nesse sentido, conforme aponta François Regnault (1995), a 

obra de arte participa da própria organização da teoria. Interessa-nos 

percorrer esses elementos, para extrair as conseqüências éticas sobre as 

relações entre sujeito e ato e a noção de responsabilidade. 

Em uma carta escrita ao escritor Stefan Zweig, em 19 de outubro de 

1920, sete anos antes de se debruçar sobre o romance Os irmãos Karamazov 

e produzir o texto Dostoievski e o parricídio, Freud nos mostra que já vinha 

pensando no escritor russo e sua obra. Ao comentar um livro de Zweig, ele 

identifica, no texto do amigo sobre Dostoievski, o que denomina de “vazios 

e enigmas não resolvidos” (FREUD, 1982 [1873-1939]: p. 388) que o 

convidam a produzir. 

Contudo, o encontro de Freud com o texto de Dostoievski não se 

inscreve no mesmo âmbito de seu encontro com outros autores no campo 

da literatura. Apesar de reconhecer o seu gênio artístico, aproximando-o de 

Shakespeare, e de enaltecer algumas passagens de sua obra como a lenda 
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do Grande Inquisidor, Freud não o inclui entre os seus escritores preferidos, 

repudiando a oscilação de Dostoievski entre o pecado e o moralismo. Essa 

oscilação conduz ao remorso, que para o fundador da Psicanálise, decorre 

de um ato criminoso, no caso, o parricídio, que Dostoievski coloca como 

tema central de Os irmãos Karamazov.  

Entretanto, cabe notar que é justamente Dostoievski quem dá a ver 

que os atos podem equivaler às intenções, ao atribuir a três dos irmãos 

Karamazov a culpa pelo assassinato do pai. Assim, não é necessário que 

tenha havido um crime para que o sujeito se sinta culpado. Freud descobre 

que a presença da culpa pode, ao contrário, levar ao crime. Porém, essa não 

é a solução encontrada por Dostoievski para tratar o intenso sentimento de 

culpa cuja presença Freud assinala. O escritor russo segue o caminho da 

criação literária... mas não somente, será também arrastado, como veremos, 

por uma compulsão pelas mesas de jogo. 

O intenso sentimento de culpa experimentado por Dostoievski o 

conduziu a aceitar uma condenação injusta imposta pelo Czar. Por ter 

participado de reuniões de um grupo com idéias sócio-políticas 

revolucionárias, Dostoievski fora condenado a quatro anos de trabalhos 

forçados na fortaleza de Omsk, na Sibéria, apesar de a comissão de 

inquérito responsável pelo caso ter concluído pela não existência de uma 

sociedade subversiva de propaganda organizada contra o governo do Czar. 

Sua condenação se deu por ter desejado difundir obras hostis ao governo, 

dentre essas, uma carta escrita pelo crítico literário Bielinski, em que este 

recriminava Gogol por defender as estruturas sociais e políticas russas como 

sendo frutos da determinação divina, incluindo a servidão.  

Em certa ocasião, disseram-lhe que sua condenação havia sido 

injusta, ao que Dostoievski objetou, afirmando: “talvez o Todo-Poderoso o 
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tenha me enviado para que eu pudesse aprender a essência das coisas, a 

fim de comunicá-la ao próximo” (FÜLLÖP-MILLER, 1954: p. 57). Após o 

cumprimento da pena, declarou: “eu era culpado. Reconheço-o 

integralmente. Fui condenado por ter a intenção de agir contra o governo. 

Fui condenado legal e justamente” (FRANK, 1999b: p. 288). Dessa forma, a 

equivalência entre os atos e os desejos que Freud lê em Dostoievski a partir 

do romance Os irmãos Karamazov, é experimentada no real pelo escritor 

russo. Sua prisão é providencial, pois permite ligar a culpa presente de 

forma avassaladora a uma representação (de ofensa ao Czar), causando-lhe 

certo alívio. Dostoievski chegou a afirmar a sua segunda esposa, Anna 

Grigorievna, que a prisão o impediu de enlouquecer.  

Freud chega a questionar o estatuto orgânico da epilepsia de 

Dostoievski, propondo que a epilepsia seria um sintoma da histeria do 

escritor. O sintoma epiléptico é para Freud neste caso uma forma de punição 

exigida pelo supereu, devido ao ódio pelo pai. A despeito das controvérsias 

acerca de sua epilepsia, as quais não iremos abordar aqui, ressaltamos o 

aspecto da satisfação em jogo na neurose destacado por Freud, e o valor 

especial dado à epilepsia em sua economia libidinal. Segundo o biógrafo 

Füllöp-Miller, Dostoievski concebia sua doença como “um doloroso dom de 

Deus”, seu “mal sagrado”. Chegou a afirmar: “acredite-me, eu não a trocaria 

por todos os prazeres da vida. Até mesmo estaria disposto a trocá-la pela 

minha vida inteira”. (FÜLLÖP-MILLER, 1954: p. 60).  

O problema do pai é central na biografia e obra do escritor russo. 

Segundo o biógrafo Joseph Frank, apesar de as informações sobre a vida de 

Dostoievski na época em que antecede a morte de seu pai serem escassas, 

elas “sugerem que, desde muito cedo, ele começou a impacientar-se com 

(...) a necessidade de ceder à inflexível rigidez e à instabilidade emocional 
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de um pai que identificava seus desejos pessoais com os ditames do próprio 

Deus” (FRANK, 1999a: p. 68). Ele costumava impor sua vontade caprichosa, 

exigindo que o filho buscasse uma carreira que lhe desse retorno financeiro 

e o levou a ingressar na Academia de Engenharia Militar de São 

Petersburgo. Quando ele morre, Dostoievski se vê liberado para seguir a 

carreira de escritor pela qual há muito se interessava. Porém, o que ocorre 

na vida desse promissor homem de letras, após a morte do pai, são uma 

série de acontecimentos que começam por uma condenação injusta à 

prisão, seguido de um vício pelas mesas de jogo e dívidas intermináveis que 

não eram somente conseqüências do vício, mas manifestavam uma 

desconcertante inabilidade para lidar com questões financeiras. O escritor 

aceitava quantias irrisórias por seus trabalhos, deixava-se endividar e 

explorar por seus credores, e mesmo cheio de dívidas mantinha as despesas 

da casa de seu falecido irmão que deixara mulher e filhos, além de arcar 

com as despesas de seu enteado, filho de sua primeira mulher. Tudo isso 

contribuía para que suas dívidas assumissem proporções enormes, as quais 

só pôde saldar pouco antes de sua morte (DOSTOIEVSKAIA, 1999). 

O Dostoievski de O jogador mostra, por meio do personagem Aléxis 

Ivanovicth, um sujeito obcecado pelas mesas de jogo, tal como o próprio 

Dostoievski havia sido nas ocasiões em que estivera em cassinos na 

Alemanha, como conta Anna Grigorievna (DOSTOIEVSKAIA, 1999). Para 

Freud, a presença maciça da culpa inconsciente que se expressa como uma 

necessidade de punição, além de levar a uma inibição no trabalho literário, 

determina uma compulsão a jogar até perder tudo. Somente depois de ter 

perdido tudo o que tinha na roleta é que Dostoievski podia reencontrar a 

sua capacidade de criar. A compulsão a jogar até perder tudo seria uma 
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condição para que o escritor pudesse se permitir dar “alguns passos na 

estrada do sucesso” (FREUD, 1987 [1927]: p. 196).  

Também a oscilação entre tornar-se um ateu e um religioso pode ser 

acompanhada tanto em sua vida como em seus personagens, dentre os 

quais se destaca Ivan Karamazov. Portador de idéias ambíguas, aplaudido 

pelos ateus e considerado partidário pelos eclesiásticos, Ivan chega a 

afirmar que se Deus não existe, tudo é permitido, idéia levada às últimas 

conseqüências por seu irmão Smerdiakov que perpetra o assassinato do pai.  

O pai em Dostoievski tem duas faces: uma idealizada, que aparece na 

figura do padre Zosima, e outra degradada que surge no personagem do 

velho Karamazov, cuja morte é desejada por três de seus quatro filhos. 

Após o crime, no discurso de defesa de Dimitri, o filho acusado pelo 

parricídio, vemos o escritor questionar o pai como digno de amor 

incondicional, asseverando que é o amor do filho que o faz existir e não as 

relações dadas pela biologia. O velho Karamazov é um boêmio, devasso e 

debochado, ávido por dinheiro, que zomba da moral e vive em meio aos 

prazeres sensuais. Com esse personagem gozador que acaba sendo morto 

por um de seus filhos, Dostoievski apresenta a face desordenada do pai, 

apontando para o declínio da autoridade paterna que ocorre na 

modernidade (GOMES, 2002).  

No texto Dostoievski e o parricídio, Freud recupera a questão da 

responsabilidade do herói, apontando para a questão das relações entre 

sujeito e ato. Retoma a tragédia grega de Édipo e o Hamlet de 

Shakespeare, colocando-as ao lado de Os irmãos Karamazov. No Édipo, a 

responsabilidade do herói deve conciliar o destino articulado pelos deuses à 

sua própria vontade decorrente da possibilidade de deliberação que se abre 

com o nascimento das cidades gregas. Segundo Vernant e Vidal-Naquet, a 
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ação, na tragédia grega, leva em conta dois aspectos: “de um lado, é 

deliberar consigo mesmo, pesar o pró e o contra, prever o melhor possível a 

ordem dos meios e dos fins; de outro, é contar com o desconhecido e 

incompreensível, aventurar num terreno que nos é inacessível”. (VERNANT 

& VIDAL-NAQUET, 1988: p. 37). Édipo, apesar de ignorar o próprio pecado, 

após tomar conhecimento da extensão de seu ato não recorre ao 

expediente artificial da compulsão de destino e paga a sua dívida, punindo-

se a si mesmo. O destino do herói já se encontrava articulado muito antes 

de seu nascimento, sendo, por um lado, inevitável cumprir os seus 

desígnios. Quando ele nasce, a voz do oráculo vem testemunhar a presença 

do destino como já articulado. Apesar de o ato ter sido inconsciente e a 

punição parecer injusta, diz Freud, o herói é de fato culpado, sendo o 

castigo justificado. 

Já Hamlet não comete o parricídio, o crime é perpetrado por outro e 

tem efeitos sobre ele, deixando-o impedido de vingar a morte do pai, 

devido à presença do sentimento inconsciente de culpa. O que diferencia as 

duas tragédias, Édipo e Hamlet, é que o pecado do pai na antiguidade não 

é exposto. Na tragédia de Sófocles, o ponto de partida é o pecado 

cometido pelo pai de Édipo, Laio, que desencadeia o desaparecimento do 

desejo, abrindo o caminho do assassinato. Mas essa falta, observa Bollack 

(citado por TEIXEIRA, 1999), não é contemplada no texto, permanecendo 

como um elemento que organiza externamente o drama de Édipo. Por 

outro lado, de acordo com Teixeira (1999), na tragédia de Shakespeare, o 

pai não está mais ausente como exceção e os seus pecados passam a ser 

considerados no que se referem aos efeitos trágicos.  

Com o surgimento da ciência moderna, a autoridade paterna declina, 

por ser submetida ao crivo da dúvida e da crítica, passando a ser 
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interrogada. Não é possível, com o aparecimento do discurso da ciência, 

sustentar como dantes uma regulação do gozo pela lei do pai. Ainda que 

consideremos que essa regulação pela lei nunca tenha sido completa, com a 

modernidade ela é ainda menos eficaz. Nesse sentido, Freud aponta que Os 

irmãos Karamazov dá um passo à frente com relação a Édipo e a Hamlet. 

No romance russo, também é outro que comete o crime, mas que está para 

o pai assassinado na mesma relação que o herói, uma vez que Smerdiakov, 

o parricida, e Dimitri, o acusado, são irmãos. Freud recupera do discurso da 

defesa de Dimitri a célebre afirmação de que “a psicologia é uma arma de 

dois gumes”, ressaltando a presença de certa ironia em Dostoievski que 

aparentemente zomba da psicologia, mas na verdade dirige uma pitada de 

sarcasmo aos tribunais do júri que surgem na Rússia no século XIX. Em um 

contexto em que começam a ser consideradas as motivações subjetivas, 

psicológicas, do criminoso, institui-se no Direito a figura do cidadão como 

consciência pública capaz de julgamento, baseado em um apelo à 

consciência moral e à vergonha. Com a instituição dos tribunais do júri, a 

produção do escândalo torna-se a forma ideal de punição. Inaugura-se, 

assim, a dimensão psicológica do crime. A interioridade psicológica é 

constituída pela exterioridade da consciência escandalizada. Dessa forma, o 

crime se irrealiza como tal na profundidade do comportamento do 

criminoso (MACHADO, 1998). A crítica de Dostoievski se dirige a essa 

psicologização do crime, na medida em que o que passa a ser interrogado 

pelo Direito são as motivações subjetivas, tais como as intenções do sujeito, 

e não mais o ato criminoso. 

Invertendo a afirmação de Dostoievski, diz Freud, “é indiferente 

saber quem cometeu o crime; a psicologia se interessa apenas em saber 

quem o desejou emocionalmente e quem o recebeu com alegria quando foi 
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cometido” (FREUD, 1987 [1927]: p. 194). Sendo assim, todos os irmãos são 

culpados, com exceção de Aliocha.  

O verdadeiro herói da trama é identificado por Freud como sendo 

Dimitri, o pulsional gozador (triebhafte Genu mensch), que se revelou, aos 

olhos de todos, como alguém capaz de matar o pai. Um herói, define Freud 

(1987 [1934-1938]), é alguém que sobrepujou vitoriosamente o poder 

paterno, movido por uma satisfação desarticulada do desejo e da lei, que 

responde, em última instância, a uma fantasia.  

Mas, é por meio do personagem de Smierdiakov, ao qual atribui a 

sua própria doença, a epilepsia, que Dostoievski realiza a sua confissão 

poética, demonstrando, no fim de sua obra, o seu fascínio pela figura do 

criminoso primevo. O desejo parricida é, portanto, consciente no romance 

russo – à diferença de Édipo, onde a ignorância do herói se liga ao destino, 

e de Hamlet, onde também o desejo parricida permanece inconsciente. 

Neste ponto, é possível vislumbrarmos que o passo a mais dado pelo 

herói dostoievskiano ocorre no sentido oposto ao do recalque, favorecendo 

a exposição daquilo que se toma como mais abjeto no pai, ou seja, o gozo. 

Aqui se inscreve o desnudamento de uma questão primária que é tratada 

por Freud sob a forma do mito do parricídio primevo. 

O incômodo de Freud com relação a Dostoievski aponta para algo de 

intolerável que se faz presente na criação literária do escritor. O estatuto 

do pai está degradado em Dostoievski. A linha de avanço do recalcamento, 

em que Freud situa as tragédias de Édipo e de Hamlet, interrompe-se com o 

texto de Dostoievski, com a exposição do gozo situado do lado do pai. 

Nesse sentido, pode-se identificar um recuo de Freud com relação ao texto 

do escritor russo. Mas ainda assim, como veremos a seguir, o trabalho de 
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teorização da Psicanálise avança, no que se refere às elaborações sobre o 

conceito de supereu. 

Em O mal-estar na civilização (1987 [1929]), escrito logo após 

Dostoievski e o parricídio, Freud busca entender como a culpa pode se 

produzir sem o ato. Nesse texto, ele problematiza o papel do supereu, 

perguntando-se por que, para essa instância, uma intenção equivale a um 

ato. Na versão do mito do assassinato do pai primevo, correlata ao mito do 

Édipo, a culpa surgiu com o retorno do amor, com o remorso dos filhos 

pelo crime contra o pai. Nesse caso, o remorso se deve a uma ação que foi 

praticada. Com o estabelecimento do supereu, entretanto, matar ou não 

matar o pai não faz diferença, pois em ambos os casos a culpa se produz. O 

fato de a culpa ser um sentimento universal na neurose mostra a Freud que 

o que está em jogo não é uma simples ambivalência para com o pai, mas 

um conflito mais radical entre Eros e pulsão de morte, determinando uma 

ambigüidade fundamental da instância paterna. Se no âmbito do mito, a 

ambivalência está na base do ato de que resulta o pai morto, na dimensão 

desse conflito radical determinado pela ação da pulsão de morte, as 

intenções valem como atos, por estarem submetidas ao crivo de uma 

instância paradoxal que se alimenta da culpabilidade.  

A explicação do mito torna-se, pois, tautológica, na medida em que 

supõe uma presteza, anterior ao ato, para se sentir culpado. Freud 

considera que isto justifica a exclusão do remorso de uma leitura 

psicanalítica. O supereu não se contenta em exigir a renúncia à pulsão, ele 

exige também a punição. Com o seu estabelecimento, a renúncia não tem 

um efeito libertador: a tensão devido à culpa torna-se permanente. Mas 

isto ainda não é tudo, continua Freud: cada parcela da pulsão de morte que 

é renunciada aumenta sua rigidez e intolerância. 
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Com a incorporação da autoridade paterna, a distinção entre um 

“dentro” e um “fora” se extingue. Quando a autoridade está fora do 

sujeito, ele pode praticar ações criminosas e se esconder, pois aquilo que o 

outro não vê, ele não sabe. Mas, com o estabelecimento do supereu, não 

há como esconder as ações, tampouco as intenções. A crueldade do supereu 

é indissociável da pulsão de morte, pois ele surge como expressão de uma 

luta irreconciliável, de uma culpa arcaica (Urschuld) muda que nasce com a 

pulsão de morte. Com o conceito de supereu, Freud formaliza os restos da 

palavra ouvida, que como um excedente pulsional, agem de maneira muda, 

convocando à expiação da culpa (GOMES, 2002). A voz do supereu é um 

resto que se produz como efeito da constituição do sujeito, determinando 

uma fixação em uma forma singular de satisfação. Esse objeto, que pode se 

apresentar sob a forma da voz e que se inscreve como tentativa de 

recuperação de uma satisfação irrecuperavelmente perdida foi isolado por 

Lacan como objeto (a) (LACAN, 2005 [1962-1963]). Ele aparece em Freud 

como uma insistência repetitiva, como um obstáculo irredutível à 

elaboração de saber na análise. 

A voz como excesso que não se ordenou irrompe numa dimensão 

que se inscreve fora do determinismo próprio à ciência, em que uma lei 

descreve a relação de determinação entre uma causa e seu efeito. Por ter 

sido rejeitada, a causa de que se trata é fora-da-lei. Essa causa que é 

estranha e também íntima do sujeito está em descontinuidade com relação 

àquilo que ela afeta. Dessa forma, o sujeito tende a não reconhecer aí algo 

que lhe pertence. Frente a essa falha do pai que designa uma 

impossibilidade de ordenar toda a pulsão, o sujeito encarna o resto dessa 

operação, oferecendo-se em sacrifício ao pai. Trata-se de um excedente 
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pulsional ligado à pulsão de morte que aponta que a pulsão não é toda 

passível de ser organizada pela lei do pai.  

No artigo Responsabilidade moral pelo conteúdo dos sonhos, Freud 

pergunta se devemos assumir a responsabilidade por impulsos que se 

apresentam como inadmissíveis, pois tendemos a excluir tudo aquilo que 

nos parece repugnante. Entretanto, diz ele, pela via da análise, posso 

chegar a saber que isso que é rejeitado “não apenas ‘está’ em mim, mas vez 

e outra ‘age’ também desde mim para fora” (Freud, 1987 [1925]: p. 147). 

Dessa forma, esse elemento estranho que o sujeito não reconhece como 

sendo seu e que descreve uma forma de satisfação singular, é de sua 

própria responsabilidade. 

Em A psicanálise e a determinação dos fatos jurídicos, Freud afirma 

que o sentimento de culpa não pode ser tomado como um critério de 

responsabilidade por um ato, por se tratar de um sentimento universal que 

acomete os neuróticos. Acrescenta-se o fato de que um sujeito pode reagir 

como culpado sem ter cometido um ato, tal como fez Dostoievski ao aceitar 

uma condenação sem que tenha havido um ato que o justificasse. De 

acordo com Freud, trata-se de um “sentimento de culpa já existente e que 

se apodera da acusação” (FREUD, 1969 [1906]: p. 103). Por outro lado, o 

fato de o sujeito se sentir culpado não implica que ele se posicione como 

responsável por um ato ou por algo que lhe é próprio. O sentimento de 

culpa manifesta-se como uma necessidade de punição exigida pelo supereu, 

o que pode produzir um entrincheiramento do sujeito na culpa, como nos 

mostra Dostoievski. Essa exigência do supereu é desarticulada da lei e do 

desejo. Conforme aponta Freud em O mal-estar na civilização, ela se produz 

sob a forma de uma satisfação ligada à pulsão de morte. Assim, culpa e 
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responsabilidade são noções que devem ser diferenciadas em Psicanálise e 

não necessariamente caminham juntas.  

Os sintomas que aparecem no mundo contemporâneo, dentre os 

quais podemos relacionar as toxicomanias, anorexias, obesidade e até 

mesmo os atos infracionais vêm testemunhar que com o declínio do pai 

intensifica-se a ferocidade do supereu. A lei paterna que moderava essa 

ferocidade não funciona mais como um aparelho regulador. Tais sintomas 

mostram que os atos assumem um lugar preponderante com relação à 

possibilidade de uso da palavra e são solidários de uma exigência de 

satisfação que devemos atribuir ao supereu. 

No trabalho com a psicose temos exemplificado mais claramente essa 

ferocidade que não encontrou uma regulação pela lei do pai. Nesses casos 

podemos observar a pertinência de se tomar culpa e responsabilidade como 

disjuntos. Se a culpa não se faz presente ou não aparece articulada ao ato, 

há a possibilidade de se construir a responsabilidade, aspecto fundamental 

para que se possa estabelecer uma ligação entre sujeito e ato.  



I Congresso Nacional de Psicanálise, Direito e Literatura 

 372

 

Referências bibliográficas 

 

DOSTOIEVSKAIA, Anna Grigorievna. Meu marido Dostoievski (1911-

1916). Trad. Zóia Prestes. Rio de Janeiro: Mauad, 1999. 

DOSTOIEVSK, Fiodor Mikhailovich. Os irmãos Karamazov (1880). Trad. 

Natália Nunes e Oscar Mendes. Rio de Janeiro: Tecnoprint, s. d. 

_________. O jogador (1867). Trad. Vera Mendonça. São Paulo: Editora 

Três, 1974.  

FRANK, Joseph. Dostoievski; as sementes da revolta 1821-1849. Trad. 

Vera Pereira. São Paulo: EDUSP, 1999a. 

________. Dostoievski; os anos de provação 1850-1859. Trad. Vera 

Pereira. São Paulo: EDUSP, 1999b.  

FREUD, Sigmund. “Alguns tipos de caráter encontrados no trabalho 

psicanalítico” (1916). A história do movimento psicanalítico, artigos 

sobre metapsicologia e outro trabalhos. Rio de Janeiro, Imago: 1969. 

p. 323-348. (E. S. B., vol. 14). 

________. Correspondência de amor e outras cartas (1873-1939). Trad. 

Agenor Soares dos Santos. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1982. 

________. “Dostoievski e o parricídio” (1928 [1927]). O futuro de uma 

ilusão, o mal-estar na civilização e outros trabalhos. 2a ed. Rio de 

Janeiro: Imago, 1987. p. 181-200. (E. S. B., vol. 21). 



I Congresso Nacional de Psicanálise, Direito e Literatura 

 373

________. “O mal-estar na civilização” (1929). O futuro de uma ilusão, o 

mal-estar na civilização e outros trabalhos. 2a ed. Rio de Janeiro: 

Imago, 1987. p. 67-148. (E. S. B., vol. 21). 

 ________. “Moisés e o monoteísmo; três ensaios” (1934-1938). Moisés e o 

monoteísmo, esboço de psicanálise e outros trabalhos. 2ª ed. Rio de 

Janeiro: Imago, 1987. p. 15-150. (E. S. B., vol. 23).   

________. “O parecer do perito no caso Halsmann” (1931). O futuro de 

uma ilusão, o mal-estar na civilização e outros trabalhos. 2a ed. Rio 

de Janeiro: Imago, 1987. p. 259-261. (E. S. B., vol. 21). 

________. “A psicanálise e a determinação dos fatos nos processos jurídicos” 

(1906). Gradiva’ de Jensen e outros trabalhos. Rio de Janeiro: Imago, 

1969. p. 91-104. (E. S. B., vol. 9). 

________. “Responsabilidade moral pelo conteúdo dos sonhos” (1925). O 

ego e o id e outros trabalhos. 2a ed. Rio de Janeiro: Imago, 1987. p. 145-

148. (E. S. B., vol. 19). 

FÜLÖP-MILLER, René. Dostoeïvski: l’intuitif, le croyant, le poète. 

Traduit de l’anglais par Louise Servicen. Paris: Éditions Albin Michel, 1954. 

GEREZ-AMBERTÍN, Marta. Las voces del superyó en la clínica 

psicoanalítica y en el malestar en la cultura. Buenos Aires: Manantial, 

1994. 

GOMES, Romina M. de Magalhães. O amor que encobre a falha 

paterna: dos impasses na teoria freudiana do pai. Belo Horizonte, 

FAFICH-UFMG, 2002 (Dissertação de Mestrado em Psicologia – área de 

concentração em Estudos Psicanalíticos). 



I Congresso Nacional de Psicanálise, Direito e Literatura 

 374

LACAN, Jacques. O seminário: a angústia (1962-1963). Rio de Janeiro, 

Jorge Zahar, 2005. 

MACHADO, Roberto. “Uma arqueologia da percepção”. Ciência e saber; a 

trajetória da arqueologia de Foucault. Rio de Janeiro: Graal, 1998. 

REGNAULT, François. El arte según Lacan; y otras conferencias. 

Barcelona: Atual – Eolia, 1995. 

SALIBA, Ana Maria Portugal. “O jogo do pai”. Alétheia; Publicação do 

Inconsciente. Centro de Estudos Freudianos. N 1. Governador Valadares: Ed. 

Ao Livro Técnico, 1996, p. 10-15.     

SHAKESPEARE. William. A tragédia de Hamlet. Trad. Péricles E. S. Ramos. 

São Paulo: Abril Cultural, 1976. 

SÓFOCLES & ÉSQUILO. Rei Édipo, Antígona, Prometeu acorrentado. 

Trad. J. B. Mello e Souza. Rio de Janeiro: Ediouro, [s. d.].  

TEIXEIRA, Antônio Márcio Ribeiro. O topos ético da psicanálise. Porto 

Alegre: EDIPUCRS, 1999. 

VERNANT, Jean-Pierre; VIDAL-NAQUET, Pierre. Mito e tragédia na Grécia 

Antiga. Trad. Anna Lia Prado et alii. São Paulo: Brasiliense, 1988. 

ZWEIG, Stefan. Tres maestros: Balzac, Dickens e Dostoievski. 

Traducción José Fernández. Barcelona: Editorial Norma, 1998.



ARTIGOS ACEITOS 
APENAS PARA
PUBLICAÇÃO



Ana Heloisa Senra*

À Psicanálise e ao Direito: 
a escritura selvagem do
feminino

Mestre em Psicologia
PUCMinas e FAENOL
annasenra@hotmail.com



I Congresso Nacional de Psicanálise, Direito e Literatura 

 377

 

Palavras-Chave: Feminino; lei; gozo. 

 

Introdução 

Esse artigo encaminha-se ao I Congresso de Psicanálise, Direito e 

Literatura em homenagem a essa importante iniciativa, pioneira e desde 

sempre desejada por aqueles que bordearam a interface Direito – 

Psicanálise e, no mais das vezes, Direito e Psicose em Belo Horizonte. Meus 

sinceros parabéns aos realizadores do evento e o desejo de contribuir para 

que uma série aqui inaugure-se.  

O texto vislumbrará o filme O Livro de Cabeceira do cineasta Peter 

Grennaway, inspirado e construído no livro homônimo de Sei Shonagon, 

para distinguir a escritura que aí se realiza daquela que a Psicanálise e o 

Direito podem conduzir o sujeito a produzir. 

O “Livro de Cabeceira”(1995)1 é um  filme-catálogo de Peter 

Grennaway2 em que as associações de elementos aparentemente 

dissociados juntam-se em imagens emolduradas de corpos, letras e cores, 

em janelas simultâneas que evocam o passado a dispersar-se no presente 

de um espaço futuro, tal como, tantas vezes, inspiram-nos os fenômenos 

psicóticos. Diz-nos o cineasta que nossos pensamentos voltam-se 

essencialmente para o contemporâneo, mas não somos nada sem a 

memória... (2001). Não é sem razão que ele inicia seu filme com a imagem 

de Nagiko, personagem principal, ainda criança. É uma imagem em preto-

e-branco: um rosto redondo de menina japonesa; um rosto com inscrições 

de ideogramas japoneses traçadas pelo pai nas bochechas da menina, nos 

seus lábios –línguas babélicas- e no queixo. Traça seu nome, em letra e voz. 
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Obra aprovada e assinada em nome-do-pai. Tamanha a satisfação 

encontrada aí que a mulher, Nagiko, aquela que evoca essa imagem-

memória, passa a buscá-la pela vida afora em seus amantes. Eles devem 

caligrafar seu corpo. Um bom calígrafo pode ser um bom amante. E um 

bom amante, seria um bom calígrafo?  

Mas poderíamos perguntar: o que é a memória, senão a busca da 

recomposição de uma imagem já decomposta? Considerá-lo implica admitir 

que o passado não se conserva inteiro, mas que se constrói a partir de 

faltas, de ausências; “é admitir portanto , que o gesto de se debruçar sobre 

o que já se foi implica um gesto de edificar o que ainda não é, o que virá a 

ser”. (BRANCO, 1994,p.26). Temos aí presente a superposição temporal no 

próprio processo da memória, mesmo que a linguagem pretenda descrever 

ou criar uma certa linearidade. Essa linearidade que necessariamente se 

rompe, uma vez que o signo se erige a partir do que já não é. 

Voltemos ao filme: há aí algo de irremediavelmente ausente e que 

Nagiko só faz presentificá-lo ao assinalar a lacuna entre passado e 

presente, construindo em um tempo futuro, extimo ao processo mesmo das 

leis da linguagem, um estranho produto que já não é o vivido. Incontáveis 

amantes produtos de uma imagem outra e traiçoeira do objeto 

rememorado, desde sempre perdido. Aquilo que, na esfera do vivido é 

para sempre perdido e constituinte da falta, da lacuna ou do vazio a partir 

do qual se constitui a memória, aponta sempre para uma construção que 

atravessa os tempos, dando à memória uma outra forma, uma outra 

linguagem, imagem outra erigida sobre restos e traços. O processo de 

memória que se evidencia pela imagem que Grennaway des-cobre é a 

imagem da criança vendo juntos o pai e o editor em um ato sexual de 

submissão e gozo. Tal cena, des-coberta, a menina Nagiko no futuro 
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presente desta mulher se defrontará com a inexistência de alguma 

inscrição que a sustente enquanto mulher, antecipando a questão que a 

clínica psicanalítica nos coloca acerca da função da escrita frente ao que 

escapa a toda metáfora... 

 Argumentação teórica 

É nesse vazio que se concebe o feminino como o lugar do excesso. 

Pela Psicanálise, soubemos que ao feminino falta uma inscrição no 

inconsciente.Lacan nos ensina que não há significante que designe A 

mulher, porque o artigo definido para designar o universal, não a define: a 

mulher é não toda imersa no universo das palavras, apresenta um gozo 

suplementar, a-mais. Inapreensível à linguagem, entretanto, como real, o 

feminino não cessa de não se inscrever, constituindo a diferença em 

permanente construção em torno do vazio, como possibilidade de 

bordejamento do gozo que se impõe como real. Tal bordejamento implica 

também uma delimitação do corpo, na apropriação de sua própria 

alteridade. Afinal, a ausência de inscrição simbólica resvala e embaça a 

própria imagem do corpo, fazendo-o emergir em sua materialidade 

fragmentada. Não é por acaso que, na contemporaneidade, a moda é 

exaustivamente consumida. 

A própria Nagiko, no filme, é modelo, manequim de desfile de moda 

que não é mais do que outro modo de inscrição, das produções da cultura, 

no corpo. Vestes, cores, letras, aromas e pele. Pele-papel.  

 

O aroma do papel é como o aroma da pele de um amante que acabou de 

fazer uma visita surpresa vindo de um jardim em dia chuvoso. E a tinta –

preta é como um cabelo preto cheio de laquê. E o pincel? Bem, o pincel é 
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como aquele instrumento de prazer , cujo objetivo nunca é colocado em 

dúvida...mas cuja eficiência surpreendente alguém sempre esquece. 

(SHONAGON, apud GRENNAWAY, 1996) 

 

Sexo e texto. Texto e gozo. E se a escrita tece a rede que delimita o 

corpo, este tecido se esgarça. O corpo é novamente oferecido ao amante 

estrangeiro como suporte de uma nova inscrição. O amante, este, Jerome, 

toma-lhe o lugar e deseja que ela, Nagiko, escreva.  

Tal como o depreendemos na clínica, o cineasta antecipa em sua cinegrafia 

que a gramática pulsional, por onde permeia o desejo articulável, silencia 

ao esbarrar em um ponto de indizível. Nagiko se vai, não surgem palavras 

para pintar o próprio corpo; a tinta se esvai como o gozo fixo na inscrição 

erógena do pai.  

Com Jerome, é possível ser amante e vivenciar os prazeres da carne. 

E da escrita. Mas, inevitavelmente, o desejo se inverte, mudam-se os papéis. 

De papel, Nagiko torna-se a pena que escreve e, nessa virada, a 

sensualidade aponta para a crueldade. O corpo do amante estrangeiro 

torna-se livro - metáfora que perigosamente se desvanecerá - ao mesmo 

tempo em que ele se torna mensageiro, intermediário entre ela e o editor. 

Ali onde o pai não fornece nenhum semblante que faça face ao vazio, 

Nagiko se tranca e Jerome simula o suicídio, aos moldes shakespeareanos, 

para concretizar-se em uma imagem cadavérica. Torna-se inapreensível, 

enquanto aquilo a que não se escapa. Nagiko escreve. Diz-nos Campolina 

que a escrita é o que se mostra e se demonstra do gozo que resiste ao 

significante e ao seu efeito de metáfora.(2006, p356). Nagiko escreve no 

corpo morto. O gozo feminino, gozo fora do significante, é irrepresentável 
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e infinito. O feminino, neste sentido, é sempre uma invenção no 

suplemento, por não haver palavras desde sempre escritas para ele. 

Poderíamos ressaltar aqui o estranho parentesco da morte e do 

feminino, que resiste ao simbólico, à nomeação, ali onde a lei confronta-se 

com um gozo que não se regula todo pela lei simbólica. E daí, mais além 

dessa conjunção, o que se inscreverá é uma reviravolta, insistência mesma 

em nomear esse gozo, construindo um cenário para alcançá-lo, mesmo, no 

Outro lugar.   

Ciente da notícia da morte de Jerome, seu amante, o editor 

desenterra o corpo e faz, de sua pele, livro. Desvanece-se, sob os auspícios 

da crueldade, toda metáfora. O absurdo da violência que Grennaway 

sempre denuncia aqui toma a forma de um livro, que será negociado por 

Nagiko com o editor em um novo contrato grennawayano, em troca dos 

últimos livros... do silêncio, do segredo e dos mortos. 

“Nenhuma morte é natural”, fala-nos a imagem, a imagem do 

último amante que dá corpo ao livro dos mortos. Como corpo-texto-

guilhotina se fará ler o próprio gozo, ao editor. Materializado o gozo que 

faz com que toda letra se desvaneça no absoluto da anulação que ele 

celebra, o editor encontra nesse corpo-texto uma sentença de morte, fruto 

do gozo ao qual se entregou. Como fetiche que o deseja, o editor se 

entrega a esse corpo-texto, materializando o mandamento do pai. 

Esse livro, destinado ao editor perversamente obcecado, é assinado 

por Nagiko. Ela se faz reconhecer como autora dos treze livros e como 

aquela que evoca a lei do pai desde os limites do impossível de sua 

inscrição, que se materializam na letra. Sua escrita não se fecha em si, e 

evoca, nas entrelinhas do sentido do desejo, o gozo convocador da 
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destituição do sujeito no ato. Escritura, selvagem, deixa ressoar o sentido 

imaginário da morte mesma do Outro que goza do corpo.  

Essas imagens, em ponto de letra, suspensas em uma pulsação 

silenciosa que marca O Livro de Cabeceira de Peter Grennaway, põem em 

cena o que está para além do limite oferecido ao sujeito pela fantasia. 

Desta barreira se entrevê, e sobretudo, espera-se um franqueamento 

possível, o que delineará, em outro discurso, as perspectivas clínicas da 

psicanálise.  

Conclusões 

A psicanálise desde o semblante que tantas vezes toma corpo na 

escrita, ou no ato que deflagra que a barreira por ele ultrapassada não é a 

do interdito, mas a do impossível, - barreira mesma do simbólico erigida no 

real,-  propicia a mortificação do gozo fora do corpo, e conduz o sujeito à 

invenção de uma “escritura especial”, como propôs M. Duras, na leitura de 

Lacan. Isso diz de uma escritura selvagem que exige uma escuta –e um 

julgamento- que não perca o que é próprio do feminino, aquilo que é não-

todo regulado pela lei simbólica, mas que não-toda escapa à lei. É aí que a 

Psicanálise e o Direito em sua interface, encontram diferentes 

possibilidades de respostas ao que lhes interroga a mulher e ao que lhes é 

permitido conduzir o sujeito a construir.  

Em conseqüência ao seu julgamento, Sei Shonagon, autora do Livro 

de Cabeceira, foi, no século 12, a primeira mulher a quem se permitiu 

publicar a escrita daquilo que ao discurso imperador – ou imperativo- foi 

escutado como excesso. 
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Palavras-chave: Mal-estar na Cultura. Sociologia do Direito. Funcionalismo 

Sistêmico. 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

O presente trabalho destina-se a analisar as condições originárias do 

direito, a partir da teoria psicanalítica freudiana, e da teoria sociológica do 

direito de Niklas Luhmann. Faremos uma análise da relação do indivíduo 

com as estruturas sociais. O trabalho parte dos textos de Sigmund Freud, 

que tratam do desenvolvimento do individuo e sua relação com o mundo 

exterior, e da obra Sociologia do Direito vol. I, de Niklas Luhmann.  

O Sistema Social se apresenta como o grande sistema no qual se inserem 

vários subsistemas. O subsistema do direito regula os demais, 

institucionalizando expectativas de conduta e classificando as relações 

sociais através do código binário lícito-ilícito. 

Luhmann observa que o “direito não se origina da pena do legislador” 

(LUHMANN, 1983: 8), mas sim, da seleção de expectativas de conduta pré-

existentes na sociedade, por um processo racional, que por assim o ser, 

legitima a atribuição de normatividade a tais expectativas. 

A relação entre indivíduo e sociedade sempre foi alvo de estudos por 

diversos campos do saber. A Psicanálise, fundada por Sigmund Freud, 

afirma de um modo geral que a disposição para obedecer a regras sociais 

está diretamente vinculada com a formação psíquica da pessoa. Para 

elucidar esse tema apresentaremos uma breve descrição da formulação dos 

dois princípios do funcionamento mental (princípio de prazer e princípio de 

realidade) e da constituição psíquica. 
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2. A ABORDAGEM PSICANALÍTICA 

 

2.1 Uma volta aos princípios: sob o reinado do prazer 

 

O princípio, enquanto postulado, significava no pensamento 

freudiano uma proposição que abarcasse da maneira mais geral o 

funcionamento psíquico do ponto de vista econômico (relativo aos 

processos psíquicos, que consistem na circulação e repartição de uma 

energia quantificável – energia pulsional – relacionado ao ato de 

impulsionar), isto significa que a energia psíquica é suscetível de aumento, 

de diminuição, ou seja, da distribuição dos investimentos do sujeito. O 

caráter econômico refere-se à função, a pessoa não irá investir em qualquer 

objeto desprovido de significação, “desperdiçando energia”. 

O princípio de prazer é um dos que rege o funcionamento mental: a 

atividade psíquica no seu conjunto tem por objetivo evitar desprazer e 

proporcionar o prazer. O prazer e o desprazer são relacionados à 

quantidade de excitação (agitação, incômodo) presentes na mente. O 

prazer corresponde à uma diminuição desta quantidade de excitação e o 

desprazer a um aumento. 

O aparelho mental se esforça por manter a quantidade de excitação 

tão baixa quanto possível, ou, pelo menos por mantê-la constante. Existe 

na mente uma forte tendência no sentido do princípio de prazer que é 

realizável apenas por aproximações. 

Esse princípio é próprio de um método primário (primeira forma de 

realização da psique) de funcionamento por parte do aparelho psíquico, e 

do ponto de vista da autopreservação do organismo entre as dificuldades 
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do mundo externo, ele é, desde o início, ineficaz e altamente perigoso, pois 

é ilusório acreditar que todas as necessidades provindas do organismo 

alcançarão sempre a satisfação direta, sem obstáculos e impedimentos. Já 

que nesse momento inicial do desenvolvimento o indivíduo ignora as 

limitações que serão impostas pelo mundo externo, eventualmente sentir-

se-á frustrado. Sob a influência dos instintos de autopreservação do ego, o 

princípio de prazer é modificado pelo princípio de realidade. Esse último 

não abandona a intenção de fundamentalmente obter prazer; não 

obstante exige e efetua o adiamento da satisfação. 

Foi apenas a ausência da satisfação esperada, o desapontamento 

experimentado, que levou ao abandono desta tentativa de satisfação 

direta. Em vez de insistir nessa tentativa,  o aparelho psíquico decide-se por 

tomar uma concepção das circunstâncias reais no mundo externo e 

empenhar-se por efetuar nelas uma alteração real. Um novo princípio de 

funcionamento mental foi assim introduzido; o que se apresentava na 

mente não era mais o agradável, mas o real. Este estabelecimento do 

princípio de realidade provou ser um passo decisivo na inserção do 

indivíduo na sociedade.  

No entanto, a “substituição” do princípio de prazer pelo princípio de 

realidade, com todas as conseqüências psíquicas envolvidas, não se realiza 

de repente e tão pouco se efetua simultaneamente em todos os aspectos, 

pois, enquanto este processo tem lugar nos instintos do ego 

(autopreservação), os instintos sexuais1 se desligam do puro prazer de 

maneira muito significativa. Para entendermos melhor esse processo, Freud 

(1911: 241) explica: 
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“Os instintos sexuais comportam-se auto-eroticamente 

a princípio; obtêm sua satisfação do próprio corpo do 

indivíduo e, portanto, não se encontram na situação 

de frustração que forçou a instituição do princípio de 

realidade. Quando, posteriormente, começa o 

processo de encontrar um objeto, ele é logo 

interrompido pelo longo período de latência que 

retarda o desenvolvimento sexual até a puberdade. 

Estes dois fatores – auto-erotismo e período de 

latência – ocasionam que o instinto sexual seja detido 

em seu desenvolvimento psíquico e permaneça muito 

mais tempo sob o domínio do princípio de prazer, do 

qual, em muitas pessoas, nunca é capaz de se afastar.”   

 

Este trecho ilustra a importância da frustração, da inibição dos 

instintos sexuais e suas decorrências, na relação que o indivíduo 

estabelecerá com o mundo externo, que Freud nos apresentará em sua 

obra Mal-estar na civilização. Perceberemos que existe uma semelhança 

entre os processos civilizatórios e o desenvolvimento libidinal do indivíduo 

(FREUD, 1930: 103). 

 

2.2 A Constituição Psíquica 

 

Compreenderemos, a partir da elucidação da constituição psíquica, 

como a articulação da relação do sujeito com a realidade externa acontece 

no decorrer de seu desenvolvimento. 
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A partir da formulação da segunda teoria do aparelho psíquico, 

Freud nos apresenta a estruturação desse aparelho em três instâncias: id, 

ego e superego. 

Quando o indivíduo nasce, está presente nele apenas o id. “O id 

constitui o pólo pulsional (força que faz o organismo tender a um objetivo) 

da personalidade. Os seus conteúdos, expressão psíquica das pulsões, são 

inconscientes, por um lado hereditários e inatos e, por outro, recalcados 

(operação pela qual o sujeito procura repelir ou manter no inconsciente 

representações ligadas a uma pulsão) e adquiridos” (LAPLANCHE, 

PONTALIS, 2004: 219). O id é o reservatório inicial da energia psíquica. É um 

pólo desorganizado, se comparado ao ego. O id é guiado pelo princípio de 

prazer. No início do desenvolvimento psíquico, no qual há a primazia do 

prazer, o indivíduo ainda não tem noção de seu próprio envoltório corporal 

e não consegue reconhecer o ambiente externo como não sendo parte 

dele. 

O ego surge como um fator de ligação dos processos psíquicos, ele é 

aquela parte do id que foi modificada pela influência direta do mundo 

externo. Constitui em uma especialização do id. “O ego é, primeiro e acima 

de tudo, um ego corporal” (FREUD, 1923: 39), pois é justamente ele que 

capacita o indivíduo a diferenciar-se do meio. Além disso, ele procura 

aplicar a influência do mundo externo ao id e às tendências deste, 

forçando-as a substituir o princípio de prazer pelo de realidade. O ego é o 

intermediário entre o id e as realizações. Ele não se acha nitidamente 

separado do id. Em virtude de sua relação com o sistema perceptivo, o ego 

dá aos processos mentais uma ordem temporal e submete-os ao “teste de 

realidade”. O teste de realidade é um processo que permite ao sujeito 

distinguir o interno do externo e evitar a confusão possível entre o que o 
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indivíduo percebe e o que não passa de suas representações. “Freud 

classifica-o entre as grandes instituições do ego” (LAPLANCHE, PONTALIS, 

2004: 380). “Na prova de realidade, a categoria em questão é a do possível-

impossível; na exigência da realidade, trata-se das oposições lícito-

interditado, permitido-proibido” (GURFINKEL, 1996: 76). 

O ego não é simplesmente o representante na mente do mundo 

externo real, há uma outra complicação. Existe uma gradação no ego, uma 

diferenciação dentro dele, que é chamada de superego. 

O papel do superego assemelha-se ao de um juiz ou de um censor em 

relação ao ego. Freud vê na consciência moral, na auto-observação, na 

formação de ideais, funções do superego. Ele é resultado de dois fatores, 

um de natureza biológica e o outro de natureza histórica: a duração 

prolongada no homem na dependência de cuidados de um outro nos 

primeiros anos de vida; e o complexo de Édipo. 

Classicamente, o superego é definido como o herdeiro do complexo 

de Édipo; constitui-se por interiorização das exigências das interdições 

parentais. É necessário um exame pormenorizado do complexo de Édipo e 

sua estreita relação com o complexo de castração, mais especialmente com 

a função interditória e normativa. 

O complexo de Édipo é um conjunto organizado de desejos amorosos 

e hostis que a criança sente em relação aos pais. Desempenha papel 

fundamental na estruturação da personalidade e na orientação do desejo 

humano.  

Segundo Freud, o apogeu do complexo de Édipo é vivido entre os 

três e os cinco anos, durante a fase fálica (fase da organização infantil da 

libido que vem depois das fases oral e anal e se caracteriza por uma 

unificação das pulsões parciais sob o primado dos órgãos genitais); o seu 
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declínio marca a entrada no período de latência (período que vai do 

declínio da sexualidade infantil – aos cinco ou seis anos – até o início da 

puberdade, e que marca uma pausa na evolução da sexualidade. Observa-

se em tal período uma diminuição das atividades sexuais e o aparecimento 

dos sentimentos de pudor, repugnância e aspirações morais e estéticas). 

O caráter fundamental que o complexo de Édipo tem para Freud, 

pode ser verificado, particularmente, na hipótese aventada em Totem e 

Tabu (1912-13), do assassínio do pai primitivo considerado como momento 

original da humanidade. Discutível do ponto de vista histórico, essa 

hipótese deve ser entendida principalmente como um mito que traduz a 

exigência imposta a todo ser humano de ser um “rebento de Édipo”. O 

complexo de Édipo não é redutível a uma situação real, à influência 

efetivamente exercida sobre a criança pelo casal parental. A sua eficácia 

vem do fato de fazer intervir uma instância interditória (supergo) que barra 

o acesso à satisfação naturalmente procurada e que liga inseparavelmente 

o desejo à lei – proibição do incesto (LAPLANCHE, PONTALIS, 2004: 80). “O 

complexo de castração deve ser referido à ordem cultural em que o direito 

a um determinado uso é sempre correlativo de uma interdição.” 

(LAPLANCHE, PONTALIS, 2004:76)  

“O complexo de Édipo se encaminharia para a destruição por sua 

falta de sucesso, pelos efeitos de sua impossibilidade interna.” (FREUD, 

1924:193). A destruição deste complexo é ocasionada pela ameaça de 

castração.  

A formação do superego é, portanto, correlativa do declínio do 

complexo de Édipo: a criança transforma o seu investimento libidinal nos 

pais em identificação com os pais, interioriza a interdição do incesto, a lei é 

assim introjetada. É essa uma das condições para se integrar socialmente. 
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Embora a renúncia aos desejos edipianos esteja no princípio da formação 

do superego, este é enriquecido pelas contribuições ulteriores das 

exigências sociais e culturais (educação, religião, moralidade). A conhecida 

afirmação de Freud que “(...) desde o começo, a psicologia individual, nesse 

sentido ampliado mas inteiramente justificável das palavras, é, ao mesmo 

tempo, também psicologia social.” (FREUD, 1921: 81), lembra que o outro 

está sempre integrado na vida psíquica e individual enquanto modelo, 

objeto, auxiliar ou adversário; e efetivamente, é o superego o conceito que 

dá conta deste outro-em-mim, ligando intrinsecamente o individual com o 

social. 

 

2.3 O Mal-Estar na Civilização 

 

Na obra O Mal-estar na civilização Freud nos apresenta três fontes 

para o sofrimento humano: o poder superior da natureza, a fragilidade de 

nossos próprios corpos e a inadequação das regras que procuram ajustar os 

relacionamentos mútuos dos seres humanos na família, no Estado e na 

sociedade. Quanto à terceira fonte, a fonte social do sofrimento, nossa 

atitude é a de não a admitirmos de modo algum. 

A palavra civilização descreve a soma integral das realizações e 

regulamentos que distinguem nossas vidas de nossos antepassados animais, 

e que servem a dois intuitos, a saber: o de proteger os homens contra a 

natureza e o de ajustar os seus relacionamentos mútuos (FREUD, 1930: 96). 

A felicidade é algo essencialmente subjetivo. O que decide o 

propósito da vida é simplesmente o objetivo do princípio do prazer. Esse 

princípio domina o funcionamento mental desde o início (FREUD, 1930: 84). 

O que chamamos felicidade, no sentido mais restrito, provém da satisfação 
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(de preferência, repentina) de necessidades represadas em alto grau. Assim, 

“nossas possibilidades de felicidade sempre são restringidas por nossa 

própria constituição” (FREUD, 1930: 84). 

Não admira que, sob a pressão de todas as possibilidades de 

sofrimento, os homens tenham se acostumado a moderar suas 

reivindicações de felicidade – tal como, na verdade, o próprio princípio do 

prazer, sob a influência do mundo externo, se transformou no mais 

modesto princípio da realidade – que um homem pense ser ele próprio 

feliz, simplesmente porque escapou à infelicidade ou sobreviveu ao 

sofrimento, e que, em geral, a tarefa de evitar sofrimento coloque a de 

obter prazer em segundo plano. A força motivadora de todas as atividades 

humanas é um esforço desenvolvido no sentido da meta de utilidade e da 

meta de obtenção de prazer. 

 

“A ordem é uma espécie de compulsão a ser repetida, 

compulsão que, ao se estabelecer um regulamento de 

uma vez por todas, decide quando, onde e como uma 

coisa será efetuada, e isso de tal maneira que, em 

todas as circunstâncias semelhantes, a hesitação e a 

indecisão nos são poupadas. Os benefícios da ordem 

são incontestáveis. Ela capacita os homens a utilizarem 

o espaço e o tempo para seu melhor proveito, 

conservando ao mesmo tempo as forças psíquicas 

deles.” (FREUD, 1930: 100) 

 

O processo civilizatório entra em cena como a primeira tentativa de 

regular os relacionamentos sociais. Se essa tentativa não fosse feita, os 
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relacionamentos ficariam sujeitos à vontade arbitrária do indivíduo, o que 

equivale dizer que o homem fisicamente mais forte decidiria a respeito deles 

no sentido de seus próprios interesses e impulsos instintivos. A vida humana 

comum só se torna possível quando se reúne uma maioria mais forte do que 

qualquer indivíduo isolado e que permanece unida contra todos os 

indivíduos isolados. O poder dessa comunidade é então estabelecido como 

‘direito’, em oposição ao poder do indivíduo, condenado como ‘força bruta’. 

A substituição do poder do indivíduo pelo poder de uma comunidade 

constitui o passo decisivo da civilização. Sua essência reside no fato de os 

membros da comunidade se restringirem em suas possibilidades de 

satisfação. A primeira exigência da civilização, portanto, é a da justiça, ou 

seja, a garantia de que uma lei, uma vez criada, não será violada em favor de 

um indivíduo. O resultado final seria um estatuto legal para o qual todos – 

exceto os incapazes de ingressar numa comunidade – contribuíram com o 

sacrifício de seus instintos (FREUD, 1930: 101). 

A civilização é construída sobre uma renúncia ao instinto, o quanto 

ela pressupõe exatamente a não-satisfação (pela opressão, repressão, ou 

algum outro meio) de instintos poderosos. Essa ‘frustração cultural’ domina 

o grande campo dos relacionamentos sociais entre os seres humanos 

(FREUD, 1930: 104). É a causa da hostilidade contra a qual todas as 

civilizações têm de lutar. Uma grande mudança só se realiza quando a 

autoridade é internalizada através do estabelecimento do superego. “O 

homem civilizado trocou uma parcela de suas possibilidades de felicidade 

por uma parcela de segurança” (FREUD, 1930: 119). O mal-estar advém do 

fato de que “a liberdade do indivíduo não constitui um dom da civilização” 

(FREUD, 1930: 102). 
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3. EXPECTATIVA E DESAPONTAMENTO NA OBRA DE NIKLAS 

LUHMANN 

 

Ao Sistema Social não é permitido estabelecer mandamentos calcados 

em verdades universais, contendo regras morais de observância obrigatória, 

apoiadas tão somente no argumento da impossibilidade de convivência, 

caso não sejam observadas. À medida que as ciências sociais avançam, nasce 

a necessidade de justificação do direito e de sua conseqüente limitação da 

liberdade individual, necessários ao convívio em sociedade. Nessa ordem de 

idéias, Niklas Luhmann observa que o que diferencia o direito das regras 

morais é a mera obrigatoriedade subjetiva destas. O direito é definido 

como uma vivência do dever-ser com determinadas características 

adicionais, algo que conclui ser insuficiente para justificar teoricamente o 

porquê das normas jurídicas, em especial por não determinar o significado, 

a função, a extensão e a experimentação sensorial de tal dever-ser.   

Para o referido autor, a relação do homem com o mundo é constituída de 

forma sensitiva, remetendo-nos a condições estruturais prévias ao direito e 

permanentes, por ele denominadas expectativas, que se diferenciam entre 

expectativas cognitivas e normativas. As cognitivas diferenciam-se das 

normativas por preverem a assimilação de suas frustrações, e estas, 

caracterizam-se por serem mantidas, apesar de sua não satisfação. A relação 

sensorial do homem com o mundo apresenta a ele uma gama de possíveis 

experiências e ações. Sempre haverá mais possibilidades do que se pode 

realizar, mas a ação humana deve se pautar por uma delas (complexidade), e 

as possibilidades apontadas para as diversas experiências poderiam ser 

diferentes das esperadas, gerando possibilidades de desapontamentos 

(contingência). Ou seja, complexidade é a seleção forçada de expectativas e 
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contingência é o perigo de desapontamento e a assunção de riscos desta 

seleção (LUHMANN, 1983: 45).  

Nesse universo complexo e contingente, a estabilização das ações 

humanas se dá na forma de criação de estruturas de assimilação da 

realidade exterior, denominadas de expectativas. O homem pauta a sua 

conduta através da expectativa que tem do resultado a ser atingido por 

esta. Com o convívio social tem a oportunidade de captar expectativas 

alheias e de determinar sua conduta, para a obtenção dos resultados 

desejados, a partir das expectativas de conduta alheias, assim criando 

expectativas sobre expectativas. Agindo assim, o homem potencializa o 

risco de ver suas expectativas frustradas. De tal forma, a contingência 

simples se transforma em dupla contingência, como possibilidade de 

frustração de expectativas sobre expectativas próprias e alheias 

(inconfiabilidade).  

O trato social somente é viável através da dupla contingência, pois caso 

contrário, nossas ações careceriam de parâmetros exteriores para satisfazer 

nossas expectativas de ação no convívio social. É justamente na área de 

integração entre satisfação e desapontamento daquilo que se espera do 

outro, e da avaliação do significado do comportamento próprio em relação 

a expectativas alheias, que se localiza o direito. “Quem pode ter 

expectativas sobre expectativas de outros pode ter um acesso mais rico em 

possibilidades ao seu mundo circundante, e apesar disso, viver mais livre de 

desapontamentos” (LUHMANN, 1983: 48).  

Algo que ocasiona grande número de frustrações é o fato de a 

seletividade de expectativas ser feita por cada indivíduo de maneira 

subjetiva, sem parâmetros determinados a priori, e, em regra, sem 

racionalidade. Mesmo assim, a seleção de expectativas, inclusive de 
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expectativas sobre expectativas, é necessária ao convívio em sociedade, 

visto que reduz o risco da ocorrência de frustrações. É importante que se 

consiga uma simplificação dessas estruturas através de uma redução 

generalizante, de forma anônima e impessoal, independente de seu 

destinatário, seja através da verbalização na forma de dever-ser ou de 

regras de trato social. A segurança em relação às expectativas das 

expectativas, e secundariamente, a segurança sobre o comportamento 

alheio, é base imprescindível de todas as interações sociais. As sínteses 

comportamentais anonimizadas (regras) conduzem à segurança na seleção 

de expectativas, visto que “A orientação a partir de regras dispensa a 

orientação a partir de expectativas.” (LUHMANN, 1983: 53). Com a regra, 

há redução de riscos de erros na seleção de expectativas a serem 

observadas, porque, devido a ela, pode ser definido que aquele que dela 

diverge age errôneamente, que a conduta desviante foi a conduta alheia, e 

não pessoal, ao ter selecionado determinada expectativa consoante com a 

regra. “A vigência das normas fundamenta-se na impossibilidade fática de 

realizar isso (a simplificação) em todos os momentos e para todas as 

expectativas de todas as pessoas. Dessa forma, a vigência de normas reside 

em última análise na complexidade e na contingência do campo da 

experimentação, onde as reduções exercem a sua função.” (LUHMANN, 

1983: 53).  

A seletividade operada pelo sistema transforma o indefinido em 

palpável. Ao passo que alivia o indivíduo em grande parte do exame 

próprio das alternativas de como se conduzir, ela também restringe suas 

possibilidades de opção, devido ao fato de tal indivíduo, geralmente 

inconscientemente, se limitar às escolhas tomadas por outros. Na maioria 

das vezes, as estruturas (expectativas de expectativas) são simplesmente 
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aceitas, ou seja, não são apreendidas como decisões seletivas, e mesmo 

quando simplesmente aceitas ou vivenciadas, não perdem sua carga de 

seletividade, pois fica evidenciado, quando ocorrem desapontamentos, que 

existiam outras possibilidades. A sobrecarga permanente da complexidade 

se transforma no problema da experimentação eventual do 

desapontamento, contra o qual pode ser feito algo concreto. 

Inerente à seleção de expectativas, se encontra a possibilidade de 

desapontamento. Portanto, a racionalização da seleção de expectativas 

envolve a ponderação entre uma complexidade (seleção forçada) 

sustentável e a carga suportável de desapontamentos, ou seja, aceitação de 

riscos. “Especialmente em um mundo com crescente complexidade e 

contingência, isso (seletividade com assunção de risco), poderia conduzir a 

um nível insustentável de tensões e problemas de orientação, caso o 

sistema social da sociedade como um todo não apresentasse duas 

possibilidades contrárias de desapontamentos de expectativas.” 

(LUHMANN, 1983: 55), quais sejam, expectativas cognitivas e normativas. 

Assim, se as conseqüências dos desapontamentos de todas as expectativas 

fossem unicamente a sua manutenção, o convívio social seria inviável 

devido à existência de enorme número de desapontamentos “intoleráveis”. 

As normas são expectativas normativas que, apesar de desobedecidas, 

continuam a ser de observância geral obrigatória, por isso são contrafáricas. 

“As normas são expectativas de comportamento estabilizadas em termos 

contrafáticos” (LUHMANN, 1983: 57).  

A vigência da norma, como expectativa institucionalizada, não depende 

de sua observação ou de sua frustração (contrafaticidade). “O símbolo do 

dever-ser expressa principalmente a expectativa dessa vigência contrafática, 

sem colocar em discussão essa própria qualidade – aí estão o sentido e a 
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função do dever-ser.” (LUHMANN, 1983: 57). O desapontamento é 

primeiramente fático, podendo ou não ser normativo.  

A relevância e as chances de realização da expectativa selecionada são 

fatores determinantes da opção de sua manutenção ou não, quando 

desapontadas. Tal opção é incentivada pela sociedade, ao não censurar seus 

membros quando se adaptam ao desapontamento e renunciam a tal 

expectativa (cognitiva), ou ao fomentar a reação deles à conduta desviante 

e a manutenção de tal expectativa (normativa). A sociedade deslocará as 

expectativas ao nível normativo quando forem vitais à segurança e à 

integração social de expectativas. O alto grau de complexidade e 

contingência torna-se suportável, devido à redução de riscos de 

desapontamentos através do estabelecimento prévio da conseqüência deste 

desapontamento (assimilação ou não do desapontamento), ou seja, de 

diferenciação entre expectativas cognitivas e normativas. Precisamente, é o 

fato de a diferenciação entre o cognitivo e o normativo somente ser 

possível de ser constatado quando ocorre o desapontamento, e a existência 

de um amplo campo de expectativas raramente desapontadas, que a 

definição prévia do caráter cognitivo ou normativo de certa expectativa se 

torna desnecessária. “O desapontamento pode então levar à formação de 

normas através da normatização a posteriori.” (LUHMANN, 1983: 59). Essa é 

a forma de pensar o surgimento do direito a partir de desapontamentos. O 

sistema deve garantir mecanismos de real e rápida assimilação de 

expectativas cognitivas desapontadas, e de demonstração da sustentação 

de expectativas normativas desapontadas. 

É essencial, em uma sociedade complexa e contingente, que estruturas 

seletivas reduzam a complexidade e a contingência, e é justamente por isso 

que a não satisfação de expectativas institucionalizadas se torna um 
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problema. Tal problema é a ameaça à vigência da norma como redutora de 

complexidade da expectativa estabilizada, que faz reaparecer a 

complexidade das possibilidades e a contingência do poder de atuar 

diferentemente do escolhido, e gera descrédito à história de comprobações 

acumuladas. “Desapontamentos levam ao incerto” (LUHMANN, 1983: 63), 

aí se torna inegável e evidente que expectativas são apenas expectativas. A 

reação ao desapontamento de expectativas normativas não pode 

simplesmente ser deixada a cargo dos mecanismos individuais e psicológicos 

dos desapontados: o desapontado pode, tentando salvaguardar suas 

expectativas, desapontar legítimas expectativas alheias, gerando mais 

perigo de ocorrência de desapontamentos que o restabelecimento de sua 

expectativa desapontada. O sistema social deve orientar e canalizar o 

processo de desapontamento de expectativas, não só impondo expectativas 

a serem observadas, mas também estabelecendo a possibilidade de que a 

manutenção de expectativas normativas estabilizadas se antecipe a 

possíveis desapontamentos. “A expectabilidade das expectativas dos outros 

é, assim, uma sólida conquista do convívio humano.” (LUHMANN, 1983: 65). 

Além de definir normas sob ameaça de sanção, deve o Sistema Social 

antecipar-se a possíveis comportamentos tendentes a gerar 

desapontamentos, e determinar se e quando será possível manter a 

expectativa desapontada (institucionalização). Mesmo não atendida, a 

expectativa deve ser manifestada, permanecendo, de tal forma, intacta. A 

antecipação da reação ao desapontamento deve disponibilizar 

comportamentos alternativos, através dos quais se possa expressar a 

continuidade da vigência da expectativa desatendida. O fato de o 

comportamento desapontador ser sentido como um desvio confirma a 

norma. Trata-se de uma modalidade de “imputação da discrepância”, na 
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qual conclui-se que não era a expectativa que estava errada, mas sim o 

comportamento que contrariou a norma na qual a expectativa se 

encontrava apoiada. “A norma permanece, e a causa do desapontamento 

reside no comportamento divergente.” (LUHMANN, 1983: 69).  

Assim, nasce a necessidade de distanciar-se simbolicamente a 

expectativa da conduta divergente, através do reconhecimento da 

excepcionalidade do desapontamento, para não se colocar em xeque a 

continuidade da expectativa institucionalizada. O desvio, que é um fato, 

somente pode ser neutralizado se tratado como fato desprovido de 

significado valorativo. Porém, poderá haver a justificação do 

desapontamento, e dessa forma, sua atribuição de sentido. Sua função é 

justamente possibilitar a manutenção da expectativa apesar do seu 

desrespeito. Tal justificativa depende da análise de fontes sociais de sua 

plausibilidade e racionalidade.  

Mesmo que queira, o desapontado não pode ignorar a realidade, mas 

pode não admiti-la. Ele pode manifestar sua não aceitação do 

desapontamento através de sua conduta no sentido de reafirmar a 

expectativa inobservada. Nos casos mais simples (expectativas cognitivas), a 

mera verbalização da expectativa já é suficiente, de forma seguimos não 

mais nos preocupando com o desapontamento. Nos mais complexos 

(expectativas normativas), exige-se argumentação mais acurada para 

justificar o desapontamento. A sanção se faz necessária quando o 

desapontamento não comportou justificação ou quando a conduta desviante 

direcionou-se evidentemente contra a norma. Mas, mais importante que a 

imposição de uma expectativa, é a sua manutenção como provida de 

obrigatoriedade. “(...) a personalidade humana sempre depende da 

estabilização normativa de suas estruturas seletivas.” (LUHMANN, 1983: 75). 
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“A contribuição da expectativa para o 

desenvolvimento de sistemas complexos está 

relacionada à sua tendência a dilatar as possibilidades 

de expectativas, juntamente com sua interação 

contrafática. Essa contribuição fundamenta-se nas 

necessidades do convívio social, em sua necessidade 

elevada de expectativas normativas, que leva a uma 

superprodução.” (LUHMANN, 1983: 76). 

 

4. CONCLUSÃO 

 

A análise das condições sociais originárias do direito, a partir das obras 

de Freud e Luhmann, nos remete ao fundamento de toda convivência e da 

civilização: a substituição da materialização do desejo pleno do indivíduo, 

em suas ações, por condutas que viabilizem a vida social, impostas por um 

ente exterior.  

A função do Sistema Social, ao estabilizar expectativas de conduta, 

impõe restrições à satisfação dos desejos do sujeito, assim se aproximando 

do princípio de realidade, através da classificação das possíveis ações do 

indivíduo como lícitas ou ilícitas, e da imposição de sanção às últimas. 

Tal limitação é denominada por Freud de castração, e esta deve ser 

referida à ordem cultural em que o direito a um determinado uso é sempre 

correlativo de uma interdição. (LAPLANCHE, PONTALIS, 2004: 76) 

Assim, a instauração da castração é uma forma de se efetivar a 

confiança que todos têm em nossas expectativas de conduta, pelas 

limitações que sofremos ao tentarmos realizar nossos desejos, ao passo que 
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dessa forma poderemos efetuar aquilo que a ordem pré-estabelecida nos 

permite. 

 É inegável que a vida em comunidade somente se estabelece se 

lançarmos mão da restrição do princípio de prazer, consoante o princípio 

de realidade. Tal como o princípio de prazer submete-se ao princípio de 

realidade, o homem, frente aos obstáculos, renuncia à felicidade, para a 

qual não foi feito, e procura meios de atenuar ou eliminar o sofrimento. Tal 

limitação sempre foi e ainda é pressuposto básico do estabelecimento de 

qualquer núcleo social. 

O direito tem o papel de prever e estabilizar os possíveis tipos de 

comportamento, através da institucionalização de normas de conduta 

oriundas da experimentação do desapontamento de expectativas. Assim 

ressalta o professor espanhol Muñoz Conde (2001: 40):  

 

“A existência humana pressupõe sempre a 

coexistência, ou a convivência. Ninguém vive isolado. 

Mas esta convivência não é senão conflituosa. É o 

resultado de um processo dialético em que o indivíduo 

renuncia a seus impulsos egoístas, em troca de que a 

convivência em comunidade seja possível, para um 

melhor desenvolvimento de sua personalidade e para 

sua sobrevivência. Para regular a convivência entre as 

pessoas, se estabelecem normas vinculantes que 

devem ser respeitadas por todos os membros da 

comunidade. O acatamento dessas normas é uma 

condição indispensável para a manutenção da vida em 

sociedade. Frente ao Princípio de Prazer, que 
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impulsiona o sujeito à satisfação de seus impulsos 

instintuais, existe o Princípio de Realidade, 

representado pelas normas que os demais impõem, 

que obriga o indivíduo a sacrificar, ou limitar esses 

instintos e considerar os demais. A regulação da 

convivência supõe, consequentemente, um processo 

de comunicação entre os membros de uma 

comunidade, que se dá através de uma relação 

estrutural que a sociologia moderna denomina de 

expectativa. Qualquer pessoa pode esperar de mim 

que eu me comporte conforme a uma norma, e o 

mesmo eu posso esperar dos demais. A convivência se 

regula, portanto, através de um sistema de 

expectativas das quais deriva uma norma ou conjunto 

de normas. Mas, estas expectativas correm, entretanto, 

o perigo de não se satisfazerem. Por várias razões, 

muitas vezes se frustram, surgindo então o problema 

de como se podem solucionar essas frustrações, ou à 

medida que estas frustrações sejam inevitáveis, de 

como podem canalizar-se, para assegurar a 

convivência.” 

 

O desenvolvimento da civilização impõe restrições à liberdade 

individual, e a justiça exige que ninguém fuja a essas restrições (FREUD, 

1930: 102). Cabe ao sistema social estabelecer mecanismos redutores de 

desapontamentos para que valha a pena trocar uma parcela de nossas 

possibilidades de felicidade por uma parcela de segurança.
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1 Na experiência e na teoria psicanalíticas, “sexualidade” não designa apenas as atividades e o prazer que dependem do 
funcionamento do aparelho genital, mas toda uma série de excitações e de atividades presentes desde a infância que 
proporcionam um prazer irredutível à satisfação de uma necessidade fisiológica fundamental (respiração, fome, função de 
excreção, etc.) e o que se encontra a título de componentes na chamada forma normal do amor sexual (LAPLANCHE, 
PONTALIS: 476). 
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INTRODUÇÃO 

 

 Identificar, separar e segregar seres humanos em categorias específicas não 

parece ser um fato novo na história das civilizações. Se pensarmos em 

termos de comportamento, podemos perceber que sempre existiram atos 

que são definidos como adequados e inadequados segundo um 

determinado referencial cultural. Em um de seus ensaios mais lidos O Mal-

Estar na Civilização, Sigmund Freud observa que a vida em sociedade só é 

possível se cada pessoa abrir mão de determinadas satisfações e reconhecer 

que a lei e a ordem do grupo deve prevalecer sobre cada interesse 

individual; em outras palavras, para que uma pessoa receba um nome e 

entre no mundo simbólico de sua sociedade ela deve encontrar meios 

socialmente aceitáveis de satisfação. Por uma série de razões, em qualquer 

cultura, sempre existirão pessoas que não conseguem se adequar às normas 

sociais – seja de maneira esporádica ou constante – por isso foram criados 

métodos coercitivos para lidar com aqueles que são definidos como 

inadequados ao interesse coletivo.  

 

 A Era Moderna desenvolveu várias teorias e métodos para lidar com as 

pessoas que escapavam à ordem estabelecida. Ora, não podemos pensar em 

ordem sem fazermos referência, ao mesmo tempo, à idéia de desordem: 

toda ordem gera desordem. Ao longo da modernidade, a própria sociedade 

passou a ser, de forma contundente, alvo de projetos que tinham vários 

objetivos, como por exemplo, controlar a vida dos trabalhadores do recente 
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mundo industrializado. Ao longo do caminho para a realização de qualquer 

projeto é esperado a produção de refugo, de partes indesejadas; e quando 

pensamos em projetos sociais, o “refugo”, o “lixo”, ou seja, a parte 

indesejável que deve ser descartada e levada para longe da luz da ribalta 

são parcelas significativas de seres humanos. Se relermos a impressionante 

obra de Michel Foucault Vigiar e punir (Vozes, 2008) encontraremos nela 

referências a projetos de instituições correcionais que tinham como 

objetivo o controle das pessoas internadas, controle esse que começava a 

partir de cada corpo humano tomado individualmente. Muitas dessas 

instituições tinham um objetivo de corrigir o comportamento dos 

indigentes através de atividades pedagógicas e punitivas, e visavam uma 

possível reinserção social. 

 

ARGUMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

Com o passar do tempo, a questão da reinserção social não se mostrou algo 

que se possa esperar do sistema prisional. Separação social requer 

isolamento. Significa limitar e controlar formalmente os contatos entre as 

pessoas, afetando uma das condições mais essenciais para os 

relacionamentos humanos: a capacidade de intimidade e trocas simbólicas. 

Segundo Foucault (2008), nos últimos duzentos anos, percebeu-se 

mudanças significativas no sistema penal e sua relação com o crime. A 

primeira grande mudança foi o fim dos suplícios; transformar a execução de 

um condenado em espetáculo público, adiar sua morte durante a tortura 

foi uma prática lentamente abandonada. Outra alteração importante foi 

relativizar as condutas criminosas: nem todo crime mereceria a pena capital 

ou o mesmo tempo de confinamento. Roubar ou cometer injúrias não são 



I Congresso Nacional de Psicanálise, Direito e Literatura 

 413

condutas de mesma gravidade como um assassinato. O próprio papel dos 

atores envolvidos na prática jurídica se alterou: o juiz divide com outros 

profissionais a responsabilidade da aplicação de uma pena. Médicos, 

psicólogos e outros especialistas (junto com todo o aparato de agentes 

carcerários) entram em cena para ampliar e tornar mais complexo o 

processo de julgamento, condenação e cumprimento das penas. 

 

 A preocupação crescente, a partir dessas e outras mudanças refletiu-se no 

objetivo da aplicação das penas: elas devem ter um efeito mais moral do 

que físico. Não que os sofrimentos físicos e abusos deixem de acontecer, 

mas, formalmente, não é uma prática instituída. A pena deve ter a 

capacidade de causar algum efeito subjetivo. Não deve apenas cercear a 

liberdade, mas deve permitir o desejo de reparação por parte do 

condenado e possibilidade de futuras mudanças de conduta em caso de 

retorno ao convívio social mais amplo. Goffman (2005) descreve aquilo que 

ele denominou instituições totais [...] “como um local de residência e 

trabalho onde um grande número de indivíduos com situação semelhante, 

separados da sociedade mais ampla por considerável período de tempo, 

levam uma vida fechada e formalmente administrada” (p.11). Fora das 

instituições totais, as pessoas normalmente trabalham, se divertem, 

participam da vida familiar em ambientes diferentes e na companhia de 

grupos distintos. Dentro das instituições totais, todas as atividades são 

feitas dentro de um mesmo ambiente, na presença das mesmas pessoas, sob 

a coordenação de uma administração central. Os relacionamentos 

interpessoais não são os mesmo experimentados fora dos muros das 

instituições totais; novas regras de conduta e convívio – e, claro, as relações 

de poder - se fazem necessárias para a adaptação e tais regras são 
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diferentes daquelas vistas normalmente na sociedade. A partir dessa 

realidade, uma instituição total, como uma prisão, por exemplo, exige 

adaptação comportamental de seus internos, não uma adaptação social, 

mas mudanças que estão de acordo com a realidade da instituição. 

Portanto, além de banir as pessoas do convívio social, as prisões não 

conseguem oferecer condições – nem físicas, nem administrativas, nem 

relacionais – para real compreensão da conduta criminosa e nem para 

suprimir as possíveis causas dos motivos que possam ter levado a qualquer 

tipo de transgressão.  

 

Aparentemente, as instituições totais não substituem 

algo já formado pela cultura específica; estamos diante 

de algo mais limitado do que aculturação ou 

assimilação. Se ocorre mudança cultural, talvez se refira 

ao afastamento de algumas oportunidades de 

comportamento e ao fracasso para acompanhar 

mudanças sociais recentes no mundo externo. Por isso se 

a estada do internado é muito longa, pode ocorrer, caso 

ele volte para o mundo exterior, o que já foi 

denominado “desculturamento” – isto é, 

“destreinamento” – que o torna temporariamente 

incapaz de enfrentar alguns aspectos de sua vida diária 

(GOFFMAN, 2005, p.23).           

 

No século XVII, na cidade de Amsterdã (BAUMAN, 1998) foi idealizada uma 

casa de correção para indigentes. O projeto se preocupava com uma 

possível reabilitação daqueles que foram obrigados à segregação. O 
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projeto, por vários motivos, não obteve sucesso. É possível discutir se algum 

sistema de confinamento e prisão ao longo da modernidade teve, na 

prática, o objetivo de reinserir ou de capacitar pessoas para um futuro 

retorno ao convívio social. O ponto de vista que sustento, neste artigo, é 

que as prisões na atualidade são verdadeiras fábricas de banimento social, 

cuja principal função – na prática - é anular as possibilidades de uma 

satisfatória reinserção social. Nelas, os indivíduos são despidos das 

qualidades mais essenciais requeridas em uma vida social ampla. Um 

exemplo desse tipo de prisão é a penitenciária de Pelican Bay no Estado da 

Califórnia, E.U.A.  

 

 

A prisão de Pelican Bay, segundo uma entusiástica 

reportagem do Los Angeles Times de 1º de Maio de 

1990, é “inteiramente automatizada e planejada de 

modo que cada interno praticamente não tem contato 

direto com os guardas ou outros internos”. A maior 

parte do tempo os internos ficam em “celas sem janelas, 

feitas de sólidos blocos de concreto e aço 

inoxidável...Eles não trabalham em indústrias de prisão; 

não tem acesso a recreação; não se misturam com os 

internos”. Até os guardas são trancados em guaritas de 

controle envidraçadas, comunicando-se com os 

prisioneiros através de um sistema de auto falantes” e 

raramente ou nunca vistos por eles. A única tarefa dos 

guardas é cuidar para que os prisioneiros  fiquem 

trancados em suas celas – quer dizer, incomunicáveis, 
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sem ver e sem serem vistos. Se não fosse pelo fato de 

que os prisioneiros ainda comem e defecam, as celas 

poderiam ser tidas como caixões (BAUMAN, 1998, p.116) 

 

 

 De acordo com Bauman (1998) é possível perceber um aumento das prisões 

e da população carcerária ao redor do mundo de uma maneira geral. A 

questão da segurança pública é uma preocupação obsessiva e constante de 

vários Estados e faz parte da agenda de todos os políticos que desejam 

despertar a atenção dos eleitores. A economia globalizada requer a 

flexibilidade do mundo do trabalho e dos mercados transnacionais, mas isso 

representa apenas uma parte da questão. Flexibilidade significa esperar 

que os trabalhadores aprendam e acostumem com a idéia de mudança e 

efemeridade de seus serviços; é esperar que sejam versáteis competitivos e 

deixem questões como a ética do trabalho para segundo plano; e 

principalmente – que arquem sozinhos com as conseqüências quando seus 

serviços não forem mais exigidos ou quando puderem ser feitos por 

trabalhadores em outras cidades ou países por um preço mais baixo.  

 

Uma análise sóbria da globalização da economia e das informações não 

pode ser feita sem levar em conta as conseqüências humanas desse 

processo. A internacionalização da economia exclui muitas pessoas – na 

verdade a maioria da população do planeta – dos benefícios diretos que ela 

pode oferecer. 

 

    Comentando a descoberta feita no último Informe da 

ONU sobre o Desenvolvimento de que a riqueza total dos 
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358 maiores “bilionários globais” equivale à renda 

somada dos 2,3 bilhões mais pobres (45 por cento da 

população mundial), Victor Keegan chamou o 

reembaralhamento atual dos recursos mundiais de “uma 

nova forma de roubo de estrada”. Com efeito, só 22 por 

cento da riqueza global pertencem aos chamados “países 

em desenvolvimento”, que respondem por cerca de 80 

por cento da população mundial (BAUMAN, 1998, p.78) 

 

 

Partes significativas de seres humanos destituídos de condições de desfrutar 

da mobilidade espacial e econômica são alvo de preconceito e, aos poucos, 

canalizam as tensões e angústias existenciais dos segmentos mais abastados 

e privilegiados do mundo global. Os excluídos fazem parte do “refugo” 

humano produzido diariamente pelo processo de globalização e como o 

Estrado de bem Estar Social encontra-se em franca decadência, a pobreza e 

a degradação social vem se tornando uma “questão” de segurança pública 

e não de assistência social.  

 

 

  As pessoas supérfluas estão numa posição em que é 

impossível ganhar. Se tentam alinhar-se com as formas 

de vida hoje louvadas, são logo acusadas de arrogância 

pecaminosa, falsas aparências e da desfaçatez de 

reclamarem prêmios imerecidos – senão de intenções 

criminosas. Caso se queixem abertamente e se recusem a 

honrar aquelas formas que podem ser saboreadas pelos 
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ricos, mas que, para eles, os despossuídos, são mais como 

veneno, isso é visto de pronto como prova daquilo que a 

“opinião pública” (mais corretamente, seus porta-vozes 

eleitos ou auto-proclamados) “já tinha advertido” – que 

os supérfluos não são apenas um corpo estranho, mas 

um tumor canceroso que corrói os tecidos sociais 

saudáveis e inimigos jurados do “nosso modo de vida” e 

“daquilo que respeitamos” (BAUMAN, 2005, p.55) 

 

 

Cada vez mais, percebe-se o Estado deslocado em direção ao papel de 

polícia: garantir um mínimo de ordem pública para que o capital local e/ou 

internacional possa ser investido e gerar lucros. Não é por acaso que 

questões que envolvam segurança pública e questões que envolvam 

refugiados ou imigrantes estejam no topo da agenda política dos 

governantes de vários países. Como a economia global necessita cada vez 

menos da intervenção política estatal para fluir, o Estado precisa reafirmar 

seu poder e nada melhor do que mostrar que algo palpável está sendo 

feito, e um dos melhores meios para se fazê-lo é concentrar-se em assuntos 

que envolvam a segurança física das pessoas. A mídia normalmente se 

encarrega de mostrar cenas de violência urbana, atos praticados pelos 

habitantes locais, normalmente habitantes de guetos onde se encontram 

pessoas destituídas de qualquer esperança, e de como as autoridades locais 

estão fazendo “de tudo” para lidar com essas pessoas que se “recusam” a 

se conformar com a nova ordem global estabelecida. Não podemos nos 

esquecer de que uma das conseqüências adicionais da globalização é a falsa 

idéia de criminalização da pobreza (BAUMAN, 2005), como se “ser” pobre 
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fosse um crime, ou como se a criminalidade estivesse ligada, 

necessariamente, à pobreza.  

 

Os guetos urbanos são um reservatório para o “refugo” local da 

globalização, assim como também o são os campos de refugiados ao redor 

do mundo. O gueto é uma estrutura espacial e cultural que consegue, ao 

mesmo tempo, reunir pessoas em um espaço físico aberto, sem muros, mas 

isoladas de outros grupos sociais. O gueto, na verdade, é uma prisão sem 

muros, onde as pessoas estão confinadas, sejam por sua realidade 

econômica ou étnica. 

 

Um gueto (...) combina o confinamento espacial com o 

fechamento social: podemos dizer que o fenômeno do 

gueto consegue ser ao mesmo tempo territorial e social, 

misturando a proximidade/distância física com a 

proximidade/distância moral (...) Tanto o 

“confinamento” quanto o “fechamento” teriam pouca 

substância se não fossem complementados por um 

terceiro elemento: a homogeneidade dos de dentro, em 

contraste com a heterogeneidade dos de fora. Através 

da longa história do gueto, assim como no gueto negro 

norte-americano, seu arquétipo de hoje, o terceiro 

elemento foi fornecido pela separação etno-racial 

(BAUMAN, 2003, p. 105)  
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Acredito que o sistema prisional – e seu vertiginoso incremento tanto em 

número, quanto em recursos tecnológicos – seja parte da indústria que 

“remove” partes consideradas inassimiláveis da sociedade e não um sistema 

preocupado em transformar a pena a ser cumprida em momentos de 

reflexão e atividades úteis que oferecem condições de um possível retorno 

ao seio da sociedade. Talvez este seja um dos grandes desafios éticos do 

mundo contemporâneo: encontrar um lugar digno para o ser humano e sua 

singularidade em um mundo dominado por interesses econômicos globais.  

 

Criminalizar a pobreza e transformar os destituídos em uma questão de 

polícia é uma tendência, no mínimo, perigosa. O preconceito e o mal-estar 

dentro da sociedade contribuem para que a violência seja uma maneira 

privilegiada de expressão. Freud argumenta que o ser humano civilizado 

troca a satisfação incondicional de seus impulsos por uma parcela de 

segurança. A palavra fundamental dessa idéia é troca; ela remete a uma 

idéia de via de mão dupla, uma espécie de acordo entre o individual e seu 

meio coletivo. O que aconteceria quando uma parcela – nada desprezível – 

da população é excluída de meios dignos de sobrevivência? O que 

aconteceria com os laços e pactos sociais (para não dizer do compromisso 

com a coletividade) se a segurança existencial tão esperada pelas pessoas 

não é devidamente correspondida pela comunidade? O mal-estar vivido 

individualmente em qualquer civilização é exacerbado no mundo 

contemporâneo, pois os padrões e estilos de vida reverenciados no mundo 

globalizado não estão, de maneira alguma, ao alcance de todos, mas à 

disposição de uma pequena parcela de privilegiados. O acesso a boas 

condições de saúde, escola, moradia e emprego é desproporcionalmente 

distribuído, mas não deixam de ser bens sonhados pela maioria das pessoas.          
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CONCLUSÕES 

 

 No mundo contemporâneo, o sistema prisional revela um lado perverso de 

nossa estrutura social: a criminalidade é vista, com freqüência, como uma 

questão de segurança apenas. O crime parece ser, realmente, um fenômeno 

complexo e multideterminado e deve ser discutido abertamente por 

especialistas de várias áreas do conhecimento e pela sociedade como um 

todo. O crescimento da população carcerária revela a fragilidade social de 

lidar com as pessoas tidas como “desviantes” e mostra como é difícil adotar 

uma postura justa de compreensão e punição. Se a conduta criminosa deve 

ser punida para garantir a idéia de ordem e coesão social, ela também deve 

ser avaliada de forma contundente, pois a interdependência parece ser 

uma das vicissitudes do mundo globalizado. A exclusão de uma parcela 

significativa da população do planeta dos meios legítimos de produção cria 

um contingente de pessoas que podem eleger o crime como possível 

maneira de sobrevivência, de acesso a bens de consumo e também para dar 

um significado para uma existência sem perspectivas. Condutas criminosas 

não devem ser vistas como advindas de uma suposta e absoluta escolha 

pessoal; a realidade sócio-histórica deve ser sempre levada em conta para 

oferecer uma visão mais completa do crime e para a implementação de 

possíveis medidas punitivas que não sejam desumanizantes. 

 

Humanizar requer escuta; escuta daquilo que é particular, daquilo que é 

singular, ou seja, escuta daquilo que é da ordem do desejo. Freud, através 

da Psicanálise, revelou que os caminhos escolhidos por um sujeito para a 

satisfação pulsional possuem uma história. Essa história, seja ela trágica ou 
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não, diz respeito não apenas de uma pessoa em particular, mas do meio 

social que a recebeu desde o momento do nascimento. Se por um lado, o 

indivíduo faz escolhas únicas perante a vida, o social estipula e oferece 

modelos aceitáveis de escolha. Quando escolhas individuais são 

consideradas desviantes – como o crime, por exemplo – surge um momento 

privilegiado para a própria sociedade refletir sobre seus princípios e seus 

valores. É também um momento privilegiado para a escuta de uma história 

singular. Quando Lacan, no Seminário 17, colocou a Psicanálise como um 

dos discursos fundamentais presentes na civilização, não foi por acaso. A 

Psicanálise faz cada um se colocar diante de si como sujeitos responsáveis 

pelo seu desejo. Ao se analisar uma conduta criminosa, nunca é demais 

lembrar que existe alguém que fez uma escolha e a fez por um motivo que 

apenas ela é capaz de dizer. O sistema prisional, tal como é instituído, 

raramente abre espaço para escutar aquilo que é constantemente revelado 

pelo discurso das pessoas envolvidas com ele, seja os internos, seja os 

agentes penitenciários, o que é lamentável, pois muitas histórias são 

perdidas nesse processo.   

 Abrir espaço para um dizer e uma escuta singulares. Pode ser um novo re-

começo.   
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PALAVRAS-CHAVE: amor, desejo, gozo. 

 

Quem quer que leia História de uma alma, onde Teresa de Lisieux (1873-

1897) relata sua vida, não poderá deixar, católico ou não, de ficar cativado 

por esta figura feminina, grande na sua singeleza. Santa Teresinha, como é 

mais conhecida no mundo católico, não se distinguiu por feitos 

portentosos, a exemplo daqueles santos dotados de dons e carismas 

extraordinários. Sua história, mesmo quando ingressa na vida religiosa, em 

1888, passa-se na mais completa obscuridade. Seu nome, decerto, não 

ultrapassava os muros do Carmelo de Lisieux, na França, onde viveu reclusa 

por pouco mais de 9 anos. Todavia, logo após sua morte, ocorrida em 1897, 

este mesmo nome se espalhou nos quatro cantos do mundo, à conta, não 

tanto de seus milagres, que, logo, fervilharam, mas da simplicidade e 

inocência de uma vida que teve como lema a pequenez, que transparece, 

de forma emblemática, na sua mística, que ela denomina “pequena via”. O 

amor, o desejo e o gozo místico são marcos distintivos desta via, traçando, 

ao mesmo tempo, o perfil de Teresa, como sobressai em sua autobiografia. 

Esta se prestou, pois, à perfeição, para o projeto do autor do presente 

trabalho de estabelecer um diálogo entre Teresa de Lisieux, através desta 

tríade - o amor, o desejo e o gozo –, e a Psicanálise, que explorou, 

exaustivamente, no seu âmbito, estas idéias. Para tanto, o trabalho em 

questão foi dividido em três tempos. No primeiro, fez-se uma pequena 

apresentação da vida de Teresa de Lisieux. No segundo, acenou-se para o 

significado que estas três idéias têm na teoria psicanalítica, segundo o 

magistério de Freud, Lacan e alguns de seus intérpretes. Finalmente, partiu-

se em busca, no terceiro, de um encontro, à guisa de conclusão, entre os 
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dois primeiros. As páginas que se seguem dão a medida do êxito, ou não, 

da empreitada.  

 

I - No que toca à vida de Teresa, o que chama a atenção, desde logo, é a 

sua prodigiosa memória. Lembra-se, perfeitamente, por exemplo, da 

primeira comunhão da terceira de suas irmãs, Leônia (eram cinco, ao todo: 

Maria, Paulina, Leônia, Celina e a própria Teresa, a caçula das filhas do casal 

Luis e Zélia Martim), quando não tinha, ainda, dois anos e meio completos. 

Segundo ela, esta memória privilegiada era uma graça de Deus, como o era 

o fato de tê-la cercado de amor desde a mais tenra idade, tanto quanto o 

de ter plantado esta semente no seu próprio coração, criando-o amoroso e 

sensível (TERESA, 2008, 92). Trata-se, na verdade, de um tema, o do amor, 

que perpassa toda sua vida, adquirindo, cada vez mais, nuanças religiosas, à 

medida em que mergulhava, de corpo e alma, nos mistérios da fé. Sob este 

aspecto, é interessante notar que uma de suas primeiras recordações, como 

salienta na sua autobiografia, prende-se a uma resolução que tomou ao 

ouvir, com freqüência, naquela época, que Paulina, a segunda de suas 

irmãs, seria religiosa. A resolução, que se lhe gravou para sempre, aos dois 

anos de idade, aproximadamente, e que veio a se cumprir cerca de treze 

anos depois, foi vazada em termos bem singelos, como convinha à sua 

idade: Eu também serei religiosa... (TERESA, 2008, 33). Esta idéia toma vulto 

e, apesar de todas as dificuldades, adentra, em 9 de abril de 1888, quando 

contava, só, 15 anos de idade, para o Carmelo de Lisieux, um convento das 

carmelitas na cidade francesa de Lisieux (Teresa nascera a 2 de janeiro de 

1873, em Alençon, também na França, mudando-se para Lisieux, com a 

família, em 1877, logo após a morte da mãe). Sem embargo, trilha uma via 

própria, mística, pautada por uma atitude infantil diante de Deus, a quem 
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se entrega, confiantemente, qual uma criancinha ao pai, como aparece, 

muito claramente, nesta sua afirmação, ao se dirigir à sua irmã Maria, a 

mais velha das irmãs, que, no convento, adotou o nome de Maria do 

Sagrado Coração: Jesus sente prazer em mostrar-me o único caminho que 

leva para esta fornalha divina e esse caminho é a entrega da criancinha que 

adormece sem receio no colo do pai...(TERESA, 2008, p. 166)  

 

E é com esta mesma atitude que ela dá o seu último suspiro, vitimada por 

uma tuberculose, numa noite de quinta-feira, em 30/9/1897. Suas últimas 

palavras, proferidas um pouco antes, fizeram eco àquilo pelo qual sempre 

vivera: ‘Oh! Eu o amo...’ Um instante após: ‘Meu Deus...eu... vos amo!’ 

(TERESA, 1986, 275) 

 

II – Amor... Esta é a deixa para entrar em cena Freud, que, ao falar de amor, 

está falando, ao mesmo tempo, em sexualidade. Para ele, não há como 

separar um da outra. Para o psicanalista de Viena, no entanto, o conceito 

de sexualidade é bem abrangente, pautando-se a sua normalidade pela co-

existência, nela, de duas correntes, a terna e a sensual, por trás das quais 

eriçam-se as moções pulsionais, capazes, por si sós, de engendrar uma 

teoria do amor, ou erótica, nas pegadas de Platão. O amor (‘o amor 

platônico’) é nostalgia do Absoluto, tensão transcendente para o mundo 

meta-empírico, força que impulsiona para o retorno à nossa existência 

originária junto aos deuses. (REALE, 1990, p. 153). Situadas entre o psíquico 

e o somático, estas moções pulsionais, ou, simplesmente, pulsões, não ficam 

nada a dever ao mito do amor platônico. O próprio Freud declarou, nas 

Novas Conferências Introdutórias sobre Psicanálise, precisamente na 
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Conferência XXXII, que trata da Ansiedade e vida pulsional (1933), que A 

teoria das pulsões é, por assim dizer, nossa mitologia. (FREUD, 1933, p. 98)  

 

É verdade que Eros, em Freud, pode ser considerado como patológico, 

sendo, como é, a outra face do ódio. Amor e morte, Eros e Tânatos, bem a 

modo do Amor ou Amizade (philía) e do Ódio ou Discórdia (neîkos), como 

causa da união e da separação dos elementos (REALE, 1990, p. 60), como 

queria Empédocles, filósofo grego do século V a.C. Ambas as forças agem, 

segundo este filósofo, e ao contrário do que se poderia pensar, articulada e 

dialeticamente, já que a exclusividade de qualquer das duas é contrária à 

existência como tal.  

 

Esta visão dualista não é nova. Quase toda a filosofia antiga está 

perpassada por ela. Mais modernamente, Hegel a retomou e deu-lhe uma 

nova roupagem, dialética, que, sob certos aspectos, assemelha-se à dialética 

platônica, à proporção em que ambas objetivam uma escalada das idéias, a 

de Platão com vistas a uma Idéia suprema, e a de Hegel a um Espírito 

absoluto, ou Deus, que, autoconhecendo-se, conhece e concretiza todas as 

coisas e a Idéia ‘se concretiza, se produz e compraz eternamente’. (REALE, 

1990, p. 158). Nesta mesma linha, Marx, para quem a dialética de Hegel 

estaria de cabeça para baixo, assume-a, material e historicamente, para, 

numa perspectiva, essencialmente, política, salientar a necessidade do 

conflito, da oposição, consubstanciada na luta de classes, como móvel da 

história, que culminará na sociedade perfeita, o comunismo, síntese final 

dos opostos.  
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Freud, porém, não está tão certo de um apaziguamento último e sintético 

entre as duas forças opostas que sugere, Eros e Tânatos, mas, de qualquer 

modo, deixa em aberto a questão. 

 

Numa linha estritamente psicanalítica, Lacan chega, praticamente, às 

mesmas conclusões sobre o amor, que podem ser resumidas numa única 

afirmação sua: l’insuccès de l’inconscient c’est l’amour. (LACAN, apud 

KAUFMANN, 1996, p.35) Talvez por este motivo, a transformação do amor 

em desejo, através da análise, se revista de um interesse tão crucial, já para 

o indivíduo, já para a sociedade. É hora, pois, de abordar o conceito deste 

último, que ocupa, para Lacan, o epicentro, mesmo, deste furacão chamado 

Psicanálise.  

 

No que se refere a Freud, basta dizer que o desejo nasce de uma 

experiência de satisfação originária, tal como descrita no Projeto para uma 

Psicologia Científica (1950) e reafirmada no capítulo VII da Interpretação 

dos Sonhos, mediante o exemplo do bebê faminto que, embora grite e 

esperneie, não tem como extinguir o estímulo da fome, cuja tensão só é 

aplacada pelo auxílio materno, que, ao oferecer-lhe o seio, proporciona-lhe 

uma vivência de satisfação. De acordo com ele,  

 

Um componente essencial dessa vivência de satisfação é 

uma percepção específica (a nutrição, em nosso 

exemplo) cuja imagem mnêmica fica associada, daí por 

diante, ao traço mnêmico da excitação produzida pela 

necessidade. Em decorrência do vínculo assim 

estabelecido, na próxima vez em que essa necessidade 
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for despertada, surgirá de imediato uma moção psíquica 

que procurará recatexizar a imagem mnêmica da 

percepção e reevocar a própria percepção, isto é, 

restabelecer a situação da satisfação original. Uma 

moção dessa espécie é o que chamamos de desejo; o 

reaparecimento da percepção é a realização do desejo, e 

o caminho mais curto para esta realização é a via que 

conduz diretamente da excitação produzida pelo desejo 

para uma completa catexia da percepção. (FREUD, 1900, 

p.594-5) 

 

 

Neste trecho se resume, pode-se dizer, toda a teoria do desejo de Freud, 

que Lacan desenvolve a partir da falta que isso implica. A teoria do desejo 

de Lacan, portanto, como já o era a de Freud, é uma teoria da falta, daí 

porque o desejo, como frisam um e outro, jamais pode ser satisfeito, mas, 

só, realizado, como nos sonhos. De objeto em objeto o desejo desliza como 

que numa série interminável, numa satisfação sempre adiada e nunca 

atingida. (GARCIA-ROZA, 1995, p. 139). O mesmo GARCIA-ROZA, na obra 

da qual foi extraída esta citação, FREUD e o Inconsciente (1995), lembra que 

tanto Freud quanto Lacan, este mais incisivamente, foram influenciados por 

Hegel, especialmente no que pertine à teoria do desejo deste, embora haja, 

neste ponto, uma diferença fundamental entre eles: o desejo, em Freud e 

Lacan, é inconsciente, ao passo que, em Hegel, não o é.  

 

A dialética de seu surgimento, porém, guarda uma semelhança enorme nos 

três, que concordam com o fato, primordial, de que o sujeito surge 
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somente a partir do Desejo (GARCIA-ROZA, 1995, 141), pela transformação 

do objeto a que visa, negando-o e conservando-o, a um só tempo. No 

entanto, o desejo verdadeiramente humano só surge diante de um objeto 

não-natural, que não é outro que não o próprio desejo. Assim, desejar o 

desejo do outro é o que distingue o homem enquanto tal. Mas um passo a 

mais tem que ser dado, para que o processo dialético nisso implicado se 

complete. Há que haver, necessariamente, o reconhecimento de um desejo 

humano por outro desejo humano. E para que isso se faça, sem o 

desaparecimento de um dos dois sujeitos envolvidos na relação, há que 

haver a mediação do simbólico. Aqui, exatamente, é que surge a grande 

contribuição de Lacan, que explicitou, sob este aspecto, o que estava 

implícito em Freud, através do Fort-Da. O objeto ao qual esta expressão se 

refere, como explicou o primeiro, sai do âmbito natural e assume a 

condição de signo, inserindo-se na linguagem. A palavra, então, substitui a 

coisa, passando a ser, ela própria, esta coisa.  

 

Tudo isso, saliente-se, passa-se a nível inconsciente, porque, como se disse, 

o desejo, para ambos os psicanalistas, é inconsciente, o que leva Lacan 

àquela sua afirmação que, hoje, tornou-se emblemática: o inconsciente é 

estruturado como linguagem.  E esta linguagem, do sujeito inconsciente, 

manifesta-se como formações sem sentido para o sujeito consciente. Para 

este, trata-se, como se expressa Lacan, de um discurso do Outro, 

coincidente, pelo que se pode inferir,  do que se disse, com a lei do desejo, 

razão pela qual toda relação a um outro é a relação ao Outro, o que 

significa dizer que ela é regulada pela ordem inconsciente (CLÉMENT, apud 

GARCIA-ROZA, 1995, p. 211), que é, ao que se pode ver, a ordem do verbo, 

do mesmo jeito que o consciente o é da ação. Neste contexto, não é difícil 
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perceber que o verbo evoca os primórdios, como, numa outra perspectiva, 

místico-religiosa, apregoa, solenemente, João Evangelista: 

 

NO INÍCIO ERA O VERBO, E O VERBO ESTAVA VOLTADO PARA DEUS, E O 

VERBO ERA DEUS. (JOÃO, 1,1) 

 

Enfim, o gozo. Como se formou este conceito na Psicanálise? Pelo que se 

sabe, Freud usou o termo, pela primeira vez, ao se referir, no primeiro de 

seus Três Ensaios sobre a Teoria da Sexualidade (1905), ou seja, aquele que 

aborda As Aberrações Sexuais, ao comportamento dos invertidos, 

esclarecendo que os invertidos absolutos, ou seja, aqueles cujo objeto 

sexual só pode ser do mesmo sexo (FREUD, 1905, p. 129), são incapazes, no 

caso dos homens, de extrair do ato sexual normal, quando chegam a 

praticá-lo, qualquer gozo. Esta mesma perspectiva é assumida 

relativamente aos chistes, cuja comunicação, consoante ao que se lê no 

capítulo V de Os chistes e sua relação com o inconsciente (1905), 

proporciona gozo. Nestes dois eventos, gozo e prazer se misturam. Entanto, 

num  trabalho posterior de Freud, Além do princípio do prazer (1920), o 

gozo, ligado à compulsão à repetição - que se revela, por isso, mais 

pulsional -, vai num sentido contrário, de desprazer. Esta compulsão, 

pontua ele, constitui algo que parece mais primitivo, mais elementar e mais 

pulsional do que o princípio de prazer que ela domina. (FREUD, 1920, p. 34)  

 

Não custa notar, de conseguinte, a ambigüidade que permeia este 

conceito. Prazer, de um lado, e desprazer, de outro. Trata-se, neste último 

caso, de um excesso que se transmuda em dor, sofrimento. Num horizonte 

assim, nublado, mais fácil será assumir, de vez, este dualismo (prazer-
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desprazer) e enlaçar o conceito de gozo ao de masoquismo, com 

implicações sexuais ou não. Pode-se, muito bem, admitir isso ao se 

constatar que, por mais que um gozo cause sofrimento, pelo que excede ao 

princípio do prazer, ele continua sendo procurado. A idéia de uma 

equivalência entre o bem kantiano e o mal sadiano, que Lacan defende em 

seu artigo Kant com Sade, está bem próxima disso. Ali, ele  

 

pretende mostrar que o gozo se sustenta pela 

obediência do sujeito a uma ordem – quaisquer que 

sejam sua forma e conteúdo – que o conduz, 

abandonando o que acontece com seu desejo, a se 

destruir na submissão ao Outro. 

 (ROUDINESCO, 1998, p. 300) 

 

 

É nesta mesma linha de raciocínio que Lacan retoma o mito do pai da 

horda primeva, pai originário, pai simbólico, para dizer que os homens, à 

conta deste pai não estar submetido à castração, partilham a fantasia de 

um gozo absoluto. Mas, exatamente por estarem a ela, castração, 

submetidos, sob a forma de ameaça, esta fantasia nunca chega a se 

concretizar. Resultado disso é que o gozo, para o homem, é, sempre, fálico, 

ou seja, relativo, ligado que está à linguagem, cuja entrada, de acordo com 

Lacan, traduz uma perda. Mas o que o homem perde em gozo ganha em 

saber, o que traz à lembrança, quase intuitivamente, no plano místico-

religioso, a queda do homem narrada no Gênesis, por não ter resistido ao 

fruto proibido da árvore do conhecimento. 
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E a mulher? Para ela, existe a possibilidade de um gozo sem limites? Gérard 

Pommier, psicanalista francês, responde a isso, afirmativamente, e de 

maneira magistral, no rastro do gozo suplementar de que fala Lacan, 

referindo-se ao gozo feminino, no seu livro A Exceção Feminina – os 

impasses do gozo (1997), chamando a atenção, no capítulo cinco do 

mesmo, para o gozo místico. Conforme acentua, ali, a união com Deus é 

comunhão do corpo (POMMIER, 1997, p. 68), como dá testemunho Santa 

Ângela de Foligno: ‘Neste conhecimento da cruz, foi-me dado um tal fogo 

que, de pé perto da cruz, despojei-me de todas as minhas vestes e me 

ofereci toda a ele’. (ÂNGELA DE FOLIGNO, apud POMMIER, 1997, p. 68) 

Neste mesmo sentido, Teresa d’Ávila, que, em 1559, escreve: 

 

‘Vi um anjo ao pé de mim (...) Ele tinha em suas mãos 

um longo dardo de ouro cuja extremidade de ferro 

trazia, creio, um pouco de fogo. Parecia que ele o 

mergulhava diversas vezes em meu coração e o 

enterrava até as entranhas (...) A dor era tão viva que eu 

gemia e tão excessiva a suavidade dessa dor que não se 

pode desejar que ela cesse. Dor espiritual e não corporal, 

embora o corpo não deixe de nela tomar parte, e 

mesmo muita’.  

(TERESA D’ÁVILA, apud POMMIER, 1997, p. 68) 

 

 

POMMIER afirma que, nestes casos, a mística se reúne à vacância que 

comporta o Outro da linguagem, esse fundamento sem fundo que seu 

consentimento deixa aparecer. (POMMIER, 1997, p. 69) Sua passividade, 



I Congresso Nacional de Psicanálise, Direito e Literatura 

 435

nesta experiência, é total, passividade que tem muito a ver com a 

feminilidade, que está aquém das lições dos mestres, mas o que ela atinge 

em sua relação com Deus está além do que podem esperar alcançar os 

homens. (POMMIER, 1997, p. 71)  Por isso, o gozo da mulher reside para 

além do homem, escapa à sua medida, ainda que o falo permaneça, senão 

um ponto de apoio, ao menos esse termo graças ao qual um pai inacessível 

é desejado em vão. (POMMIER, 1997, 72) Como é óbvio, este estado não 

está vedado ao homem, mas, se este quiser desfrutá-lo, não pode, de modo 

algum,  manter um papel viril em face de Deus. (POMMIER, 1997, p. 74) É 

como se sua alma estivesse presa numa metáfora feminina (ibidem), como 

atesta o ‘cântico espiritual’ de S. João da Cruz: 

 

   ‘Onde vos ocultastes 

   Ó bem-amado e por que me deixastes a gemer? 

   Como o cervo fugistes 

   Após me haver ferido 

Saí atrás de vós a clamar, e havíeis partido’.(JOÃO DA 

CRUZ, apud POMMIER, 1997, 74) 

 

 

A alma do homem substitui o corpo da mulher, nestes arroubos místicos. 

Porque apenas sua alma é mulher diante de Deus, e não seu corpo ou seu 

pensamento. (POMMIER, 1997, p. 74) Quer se trate de um homem ou de 

uma mulher, no entanto, estes arrebatamentos são, via de regra, marcados 

pelo sofrimento, auto-infligido ou não, como declara outra mística, 

Hadewijch d’Anvers: ‘O amor vive, bem o sei, das muitas mortes que 

suporto’. (POMMIER, 1997, p. 66)  E deles, arrebatamentos, nada se sabe, 
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como sublinha Lacan no Seminário 20 (1972-1973), ao se referir ao êxtase 

de Teresa d’Ávila imortalizado numa escultura de Bernini:  

 

...basta que vocês vão olhar em Roma a estátua de 

Bernini para compreenderem logo que ela está 

gozando, não há dúvida. E do que é que ela goza? É 

claro que o testemunho essencial dos místicos é 

justamente o de dizer que eles o experimentam, mas 

não sabem nada dele. (LACAN, 1973, p. 103) 

 

 

E Lacan conclui com uma pergunta, que será, também, a nossa, ao final 

deste tempo: Esse gozo que se experimenta e do qual não se sabe nada, 

não é ele o que nos coloca na via da ex-sistência? E por que não interpretar 

uma face do Outro, a face Deus, como suportada pelo gozo feminino? 

(LACAN, 1973, p. 103) 

  

No próximo, tentar-se-á promover, como já se adiantou, uma aproximação 

entre a mística,  particularmente a de Teresa de Lisieux, e a Psicanálise, pela 

mediação desta tríade: amor, desejo e gozo. 

 

III - Neste terceiro e último tempo, construir-se-á um percurso que vai do 

amor ao gozo, passando pelo desejo, sob os significados em que aparecem 

nos dois primeiros capítulos, nos campos da mística e da Psicanálise, de tal 

modo que, ao fim, privilegiando um dos três elementos desta tríade como o 

grande promotor da articulação pretendida, far-se-ão as considerações 

finais. 
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Do amor se diz que é o móvel do mundo. E o será, sem dúvida, embora o 

que assim se denomina assuma variegadas roupagens, dependendo de 

quem e sob qual ótica o diz. Mesmo sob a perspectiva psicanalítica, ou, 

melhor, sob o seu crivo, esta afirmação pode ser verdadeira, se se levar em 

conta a sua genuína natureza, patológica, tal como aponta a Psicanálise, e, 

principalmente, de que o amor, sob a forma de amor transferencial, é o 

que possibilita a análise. 

 

 Freud consagrou muito do seu tempo ao tema, a partir do substrato sexual  

deste, convergindo seu pensamento, a este respeito, para o que se pode 

considerar uma pequena suma dele: o amor se compõe de duas correntes, a 

sensual e a terna. Isso se aplica a todos. E Teresa não constitui exceção, 

ainda que a palavra amor, em seus lábios, se revista de um matiz religioso. 

Não se pode pensar neste sentimento a não ser na relação. E mesmo 

quando ela dirige este sentimento a Deus – e ela o faz com uma freqüência 

muito grande -, o fato é que ele, o sentimento, não se despe das 

características humanas de que se acha imbuído. 

 

 O máximo que se pode dizer, sob este aspecto, o que não é pouco, é que, 

em Teresa, o amor se acha desviado de seus objetivos sexuais, abarcando 

todos os homens, à maneira de um S. Francisco de Assis. 

 

 O criador da Psicanálise pode fazer restrições a este tipo de amor, mas o 

certo é que, no plano das relações humanas, ele denota um alto grau de 

desenvolvimento psicológico, capaz de influenciar, positivamente, quem 

quer que dele se acerque, num crescendum que tende a abraçar toda a 
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civilização. Freud é pessimista relativamente a isso, consciente da existência, 

na cultura, de pulsões agressivas e autodestrutivas, as pulsões de morte, 

que atuam em sentido contrário. Para ele, o resultado da luta entre estes 

dois ‘Poderes Celestes’ constitui uma incógnita.  

 

O autor deste trabalho, porém, é mais otimista, sobretudo face a figuras do 

porte de uma Teresa de Lisieux, ou de uma Teresa d’Ávila, ou, ainda, mais 

recentemente, de uma Teresa de Calcutá, dentre muitas outras. Para ele, o 

dualismo freudiano, presente, aqui, na forma de um conflito entre Eros e 

Tânatos, não passa de uma dialética necessária e estrutural, que permite, 

em cada movimento, superar este conflito em direção a novos patamares 

culturais. Vida e morte, afinal, constituem duas faces de uma mesma 

moeda.  

 

Sob este aspecto, torna-se oportuno lembrar a palestra do estimado 

professor Geraldo Majela Martins, ocorrida a 25/10/2008, no anfiteatro do 

Pátio Savassi, em Belo Horizonte, quando ele aventou um possível encontro 

entre Freud e Jorge Luis Borges, escritor argentino. Segundo o seu 

magistério, o ponto comum que os distingue dos seus contemporâneos 

reside no fato de ambos, o psicanalista e o escritor, verem a mulher 

enlaçada com a figura da morte, na medida em que esta é equivalente 

daquela, ou da feminilidade. Para Freud, especificamente, resta desta algo, 

neste laço, a que não se pode atribuir significante algum. E este algo, como 

dirá Lacan, com mais ênfase, é o gozo. Mas isso será desenvolvido mais 

adiante, quando se aportar à questão do gozo. Por enquanto, basta dizer 

que morte e vida se confundem na mulher, à proporção em que esta nos 

nutre e nos devora, a um só tempo, como salienta Serge André em seu livro 
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O que quer uma mulher? (1991) Esta polarização, transportada para a 

cultura, dá bem uma idéia do quanto estava Freud equivocado ao 

confrontar, de forma inconciliável, Eros e Tânatos.  

 

A saída, neste caso, nos moldes propostos por ele, seria transformar o amor 

em desejo, pela via analítica, o que, supostamente, evitaria este confronto. 

O sujeito desejante, portanto, seria o único sujeito, a levar a lógica do 

pensamento freudiano até suas últimas conseqüências, capaz de 

estabelecer uma trégua entre os dois poderes em meio aos quais se debate 

a civilização. Na visão de Teresa, contudo, o amor, tal como o encara, é 

tudo. É salvífico. Nos seus manuscritos, é a palavra mais enunciada. Teresa, 

inclusive, morre com ela nos lábios. E o alvo deste amor é, via de regra, 

Jesus, a quem ela se dirige como se fosse uma criancinha. Trata-se de um 

amor idealizado, transfigurado pela religião, que não guarda qualquer 

relação com o amor de que fala a Psicanálise, nas suas duas vertentes, a 

sensual e a terna. Portanto, não é por este lado que se poderá estabelecer 

um diálogo entre esta ciência e a mística teresina.  

 

O desejo, pois, deve entrar em cena, para dar continuidade ao intento de se 

entabular este diálogo. E, aqui, o desafio se afigura mais difícil, porque o 

desejo, na Psicanálise, é inconsciente, e reflete uma falta, uma falta 

primordial, que estrutura o sujeito como sujeito desejante. Não tem nada a 

ver com o desejo referido no dia-a-dia, que, de fato, traduz uma vontade. 

Esta, se conhece, porque pode ser representada. Aquele, não.Todas as vezes 

em que Teresa fala em desejo, de conseguinte, o que ela está expressando, 

sob a ocular psicanalítica, é, nada mais, nada menos, uma vontade, mesmo 

que se volte, exclusivamente, para a esfera místico-religiosa, e, mais 



I Congresso Nacional de Psicanálise, Direito e Literatura 

 440

precisamente, para o êxtase místico. De resto, o desejo insere-se na ordem 

simbólica, o que equivale a dizer que se lhe pode atribuir um significante, 

um nome, o que não ocorre com o Deus do êxtase místico, que, situando-se 

para além da linguagem, está, também, para além do desejo. Uma 

afirmação de Teresa d’Ávila, citada por POMMIER  em seu livro A exceção 

feminina – os impasses do gozo (1997), dá, bem, feitas as necessárias 

transposições, uma medida disso, senão veja-se: ‘O desejo está lá, ardente, 

eterno; mas Deus é mais alto que ele, e os braços erguidos do desejo jamais 

alcançam a plenitude.’ (TERESA, apud POMMIER, 1997, p. 67) 

 

Destarte, o desejo não se presta, tampouco, para o encontro almejado. 

Amor e desejo, na mística teresina, falam de coisas bem diferentes daquelas 

a que a Psicanálise alude com os mesmos vocábulos. Conseqüentemente, a 

não ser que o gozo aflore, nessa altura, como o grande articulador, os 

esforços para o diálogo entre uma e outra terão sido baldados. Os próximos 

parágrafos o dirão. 

 

Ao se falar, pouco antes, sobre o fato de a mulher e a morte se implicarem, 

a questão do gozo, decorrente daí, como algo que escapa à fala, neste laço, 

ficou em aberto. Retomando-se-a, agora, põe-se em cena, pari passu, o 

Complexo de Édipo, no âmbito do qual o gozo se insinua, quer o 

masculino, quer o feminino. Uma alusão a isso já foi feita quando se 

acenou, quase ao fim do segundo tempo, para o mito do pai da horda 

primeva, hipótese antropológica, sustentada por Freud, a fim de justificar a 

exigência do Édipo para todo ser humano. E, naquela oportunidade, se 

afirmou, com base nesta hipótese, que o gozo, para o homem, é, sempre, 

fálico, dada a conexão com a linguagem. Ao mesmo tempo, garantiu-se a 
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exceção feminina, neste aspecto, à conta do gozo suplementar (e não 

complementar) que lhe é inerente, o que elucidaria o gozo místico aos 

olhos da Psicanálise. Este seria um gozo para-além do fálico. Portanto, para-

além da linguagem, o que importaria num total desconhecimento a seu 

respeito. Pode-se, deste modo, experimentá-lo, mas, jamais, fazê-lo objeto 

de um discurso, como atestam algumas mulheres, inclusive místicas. Lacan o 

chama de gozo do ser, para contrapô-lo ao gozo fálico. Salienta, no 

entanto, que este ser não precede a linguagem, como se poderia pensar, no 

rastro de Platão e Aristóteles. Antes, é dela conseqüência, porque, como 

reforça ANDRÉ, sem o significante, nada existiria, nem mesmo o ser. 

(ANDRÉ, 1991, p. 217) 

 

Assim, conquanto se coloque o verbo nos primórdios, como proclama João 

Evangelista, referindo-se a Cristo, que é o Verbo que se fez carne e habitou 

entre nós e nós vimos a sua glória; glória essa que, Filho único cheio de 

graça e de verdade, ele tem da parte do Pai (JOÃO, 1: 14), o ser, ou o Pai, 

ou, mesmo, a categoria da transcendência, como diz o saudoso Pe. 

Henrique Vaz na sua Antropologia Filosófica (1992), lhe está mais além, 

numa dimensão oculta, sobre a qual nada se sabe. Esta realidade nos é 

imposta pelo verbo, ou, o que dá no mesmo, pela linguagem. Não há como 

recusar esta linha de raciocínio. 

 

Colocadas as coisas nestes termos, pode-se, muito bem, dizer que o Deus de 

Teresa, a quem ela dirige constantes votos de amor, é este ser de que fala 

Lacan. E que Jesus, a quem ela recorre com não menor freqüência, é o 

Verbo que a conduz, pela palavra, ao Além-da-Palavra, ao Pai, ao ser, 

enfim. E é na comunhão com este, nesta fornalha divina (TERESA, 2008, p. 
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166), que ela se extasia, gozando o amor. Um gozo feminino, um gozo 

místico, como o admite Lacan quando, reportando-se à estátua de Teresa 

d’Ávila de Bernini, diz: ...basta que vocês vão olhar, em Roma, a estátua de 

Bernini para compreenderem, logo, que ela está gozando, não há dúvida. 

(LACAN, 1973, p. 103) 

 

Neste ponto, a mística e a Psicanálise se encontram. Tollitur quaestio. 
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Palavras chaves: pai, lei, Deus 

 

A partir da leitura de Moisés e o Monoteísmo (1939) - um dos últimos 

textos escritos por Freud antes de sua morte - interessa-nos questionar se 

neste controvertido ensaio, cuja escrita se assemelha a um romance, 

podemos reconhecer uma mudança de perspectiva no que tange ao papel 

ocupado pelo pai, instância reguladora da lei, no interior da teoria 

psicanalítica.     

1) A escrita de Moisés: Freud e a constatação  

da queda dos ideais.  

O caráter excêntrico de Moisés e o Monoteísmo é ponto pacífico 

entre os estudiosos. No conjunto da obra freudiana este livro se destaca 

como um estranho no ninho. O próprio formato do texto já surpreende: 

são três ensaios de tamanhos bem diferentes. Há dois prefácios localizados 

no início do terceiro ensaio e um último prefácio situado na parte final 

também do terceiro ensaio. Freud excede em recapitulações e repetições. O 

texto é desorganizado e desigual. Como observa Gay, “a obra é uma 

produção curiosa, mais hipotética que Totem e Tabu, mais desalinhada do 

que Inibições, Sintomas e Angústia, mais ofensiva que O futuro de uma 

ilusão” (Gay, 1989, p. 546). Quais seriam as explicações para tal fato? Há 

quem considere a decrepitude de Freud como o fator responsável pela 

produção de um texto tão confuso. Mas há textos freudianos produzidos 

neste mesmo período que primam pela clareza e objetividade. É o caso de 

Esboço de Psicanálise (1940a - [1938]) escrito imediatamente depois. O que 
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nos leva a concluir “que os motivos desta apreciável desorganização devem 

ser buscados em complexas circunstâncias, tanto externas como internas, 

que marcaram a redação desta obra singular” (Morano, 1991). Peter Gay 

considera que todos esses aspectos desiguais que encontramos no livro não 

devem ser considerados como sinais de senilidade por parte de Freud: “(...) 

ler ‘Moisés e o Monoteísmo’ é participar de sua feitura, das pressões 

internas e políticas que operavam sobre Freud naqueles anos, e captar ecos 

de épocas anteriores, menos angustiantes” (Gay, 1989, p.546).  

As circunstâncias externas que marcam a construção de Moisés 

podem ser sucintamente descritas: a sucessão de distúrbios políticos na 

Áustria que culminaram na ocupação alemã nazista de Viena e a migração 

forçada de Freud para a Inglaterra. É evidente que toda essa conjuntura 

política da sociedade vienense foi sendo estabelecida gradativamente e 

Freud já colhia os efeitos dessas transformações. Ao longo da leitura de 

Moisés também recolhemos esses efeitos. A questão judaica ganha relevo 

em virtude da ascensão do nacional socialismo. Numa carta a Arnold Zweig, 

Freud afirma que “em vista das novas perseguições”, ele começou a se 

questionar: “como o judeu veio a ser e por que atraiu sobre si esse ódio 

imortal?” (Gay, 1989, p.547). As respostas a essas questões irão figurar em 

Moisés. Para muitos, o livro é um acinte ao povo judeu. Mas Freud à sua 

maneira forja uma hipótese capaz de explicar o caráter especial do povo 

judeu. Não é nosso interesse aprofundar e discutir as relações de Freud com 

o judaísmo. Basta, no entanto, registrarmos que Freud manteve por toda a 

vida um forte sentimento de identidade judaica. “Freud acreditava que 

havia algum elemento fugidio e indefinível que o tornava judeu” (Gay, 

1989, p.543). No prefácio à tradução hebraica de Totem e Tabu, ele afirma 

que se lhe perguntassem o que restou nele como judeu – uma vez que em 
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sua vida não havia o mais leve traço de observância religiosa – ele 

responderia: “uma parte muito grande, e provavelmente, a própria 

essência” (Freud, 1996/1913, p. 19). Embora deixasse claro que era um 

homem completamente secular, isso não o impedia de afirmar que o 

judaísmo tinha uma significação emocional para ele. Paradoxalmente, era 

ateísta e judeu. Qualquer fé religiosa, incluindo-se aí a judaica era tratada 

como tema de estudo psicanalítico. Neste sentido, poderíamos nos indagar 

se neste momento, pressionado pela escalada do anti- semitismo, a questão 

de Freud ao escrever Moisés era circunscrita a esta temática: Por que Hitler? 

Por que os judeus atraem tanto ódio? Por que resistem? Em nossa opinião 

esta é uma chave de leitura significativa, mas que não deve ser tomada 

isoladamente, e sim, deve ser articulada a outros aspectos presentes no 

texto, sobretudo aspectos teórico-clínicos. Como assevera Lacan, não há 

dúvidas que Freud considerava que o “maior interesse da história judaica” 

era o de “ser o veículo da mensagem de um Deus único” (Lacan, 1959-1960, 

p.214). Devemos ainda assinalar que quando o terceiro ensaio de Moisés foi 

publicado, a Áustria já havia sido invadida pelos nazistas e Freud muito a 

contragosto se refugiara na Inglaterra. Como observa Miller, o terceiro 

ensaio vem à tona, num momento em que:  

Os ideais científicos (...) que prometiam um futuro de 

racionalidade e de tolerância, se revelavam não passarem 

de semblantes (...) a mensagem de Freud permaneceu 

então como um memento estranho (...) para que 

saibamos que continuamos ligados à religião. Há algo da 

religião que não cessa de se escrever (Miller, 2004, p.9).   
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Ou seja, a escalada do anti-semitismo por toda a Europa lançava 

sombras sobre o futuro e definitivamente sepultava os ideais otimistas 

destacados por Freud em O futuro de uma ilusão (1927). Ainda sobre as 

circunstâncias que envolviam Freud quando da escrita de Moisés é preciso 

destacar que a figura de Moisés havia fascinado Freud durante toda a vida. 

Muito tempo antes de começar a escrever seu ensaio, em 1909 tinha 

comparado Jung a um Josué que “tomaria parte da terra prometida da 

psiquiatria, ao passo que ele, Freud, o Moisés estava destinado a vislumbrá-

la à distância” (Gay, 1989, p.547). Em 1914, publicou um pequeno artigo 

intitulado O Moisés de Michelangelo1 onde discorria sobre a magnitude da 

estátua produzida pelo artista e suas possíveis significações.  

Para Gay, a escrita de Moisés era mais que uma obsessão para Freud, 

era também um refúgio. Muitas vezes ele vacilou quanto à publicação de 

seus ensaios. O material histórico que dispunha não era suficiente para 

sustentar uma construção confiável e ao mesmo tempo ele estava 

consciente ao colocar em xeque a história lendária do povo judeu de todos 

os inconvenientes que viriam. Freud “concebera seu Moisés e o 

Monoteísmo num desafio, redigiu-o em desafio e publicou-o em desafio”. 

Era a postura que julgava adequada a um descobridor durante toda a vida 

contrário à ‘maioria compacta’” (Gay, 1989, p.584).  

2) O grande homem Moisés, o nome de um herói.   

Moisés pode ser em muitos aspectos sobreposto em continuidade às 

considerações freudianas realizadas em Totem e Tabu (1913). O tema do 

assassinato será central em ambos os trabalhos. No primeiro ensaio, 

intitulado Moisés um egípcio, a intenção freudiana era introduzir sua 

hipótese sobre a origem egípcia de Moisés, i.e., comprovar a origem 
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estrangeira do principal representante da religião judaica. Como já 

dissemos, o momento histórico era terrivelmente desfavorável aos judeus 

com o recrudescimento do nacional socialismo por toda a Europa. A 

justificativa de Freud para levar adiante uma iniciativa desta natureza, em 

um período tão delicado, parece em princípio alinhar-se com seu espírito 

cientificista. Neste espírito, ele afirma que “privar um povo do homem de 

quem se orgulha como o maior de seus filhos não é algo a ser alegre e 

descuidadamente empreendido” (Freud, 1996/1939, p.19), mas essa razão 

não é por si só suficiente para que a verdade seja posta de lado.  Que 

verdade estaria em jogo para Freud? Por que Moisés tem que ser um 

egípcio? Despojar um povo de seu principal representante é deixá-lo sem 

pai? Merece destaque ainda essa condição de estrangeiro, aquele que está 

em posição de exceção.   

Freud baseia sua hipótese sobre a origem egípcia de Moisés a partir 

da análise etimológica do nome ‘Moisés’. Ele constata que este nome deriva 

da palavra egípcia ‘mose’ que significa ‘criança’. Destaca ainda a estreita 

relação existente entre um nome e sua origem étnica. Segundo a história 

bíblica a princesa egípcia batiza Moisés com este nome porque ele significa 

“que foi tirado das águas”. Mas, contesta Freud, por que uma princesa 

egípcia daria um nome hebraico a uma criança? Vários pesquisadores 

enfatizaram a origem egípcia deste nome2. No entanto, nenhum estudioso 

concluiu a partir daí que além do nome, o próprio Moisés devesse ele 

também ser egípcio. Para Freud, tal fato provavelmente se deu em função 

do respeito à tradição bíblica. Da análise etimológica, Freud prossegue em 

sua investigação buscando interpretar a lenda do nascimento de Moisés 

segundo o modelo proposto por Otto Rank em sua obra o Mito do 

nascimento do herói. 
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O segundo ensaio intitulado Se Moisés fosse egípcio trata da 

transmissão da religião mosaica. De saída Freud percebe que há uma 

contradição entre a religião egípcia e a religião mosaica. A religião egípcia 

era marcadamente politeísta. Atos, encantamentos, amuletos mágicos 

dominavam o serviço dos deuses. A crença em outro mundo e a 

conseqüente negação da morte derivada daí eram as principais 

características da religião egípcia. Já a religião mosaica era monoteísta, 

havia um Deus onipotente, nenhuma imagem deste Deus deveria ser feita, 

seu nome não poderia sequer ser pronunciado. Apesar da completa 

contradição entre as duas religiões, Freud apresenta outra via capaz de 

lançar luz sobre seu problema.  Houve uma época na XVIII dinastia por 

volta de 1375 a.C. em que o Egito havia se transformado em um império 

mundial e um jovem faraó havia subido ao trono, seu nome era Amenófis 

IV.  Amenófis havia se convertido ao culto solar de On que concebia a idéia 

de um Deus universal. Posteriormente, Amenófis IV muda seu nome para 

Akhenaten e funda a religião de Aten. Essa religião foi imposta a seus 

súditos egípcios. Era um monoteísmo estrito – esse seria o primeiro registro 

de monoteísmo na história. Merece destaque o fato de que não havia 

adoração do sol como um objeto material e sim como símbolo de um ser 

divino cuja energia se manifestava em seus raios. “Não é o próprio corpo 

celeste que é adorado, mas o ser que nele se revela” (Erman, 1905, p.66 

apud Freud, 1939, p.35). O reinado de Akhenaten teve a duração de apenas 

17 anos. Logo após a sua morte em 1358 a.C. essa religião, deixou de existir, 

a memória de Amenófis foi legada ao esquecimento. A religião de Aten é 

semelhante à religião mosaica em aspectos importantes. Ambas 

professavam um monoteísmo estrito e não acreditavam em uma vida 

depois da morte. Outro dado digno de nota: o hábito da circuncisão foi 
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comprovadamente um costume estabelecido entre os nativos egípcios. 

Baseando-se nessa conjuntura Freud dá mais um passo e conclui que Moisés 

não deve ter oferecido aos judeus apenas uma nova religião, mas também 

o mandamento da circuncisão. A religião mosaica seria, neste caso, 

tributária da religião egípcia de Aten, já que ambas assemelhavam-se em 

aspectos marcantes (Freud, 1996/1939).    

Freud supôs que Moisés deveria ter sido integrante da corte de 

Akhenaten e que depois da morte do rei, ainda muito “inconformado e 

imbuído da religião” de Aten decidiu fundar um novo reino, levando 

consigo os ensinamentos da religião que o povo egípcio desprezou (Freud, 

1996/1939, p.42).  Mas para que essa hipótese seja plausível é preciso 

adiantar o êxodo dos judeus no Egito em um século. Além disso, o Moisés 

retratado por Freud como legislador, líder, político, educador, enérgico e 

ambicioso contrasta, e muito, com o Moisés da tradição bíblica. Há uma 

passagem da Bíblia que contradiz essa imagem de Moisés com um homem 

poderoso. Estamos nos referindo ao episódio apresentado no livro do 

Êxodo, quando o Senhor pede a Moisés para ir conversar com o Faraó em 

seu nome. Moisés sente-se inseguro, adverte ao Senhor que não sabe falar 

com eloqüência: “tenho a boca pesada e a língua também”. O Senhor 

sugere que Aarão, irmão de Moisés, vá acompanhá-lo nessa missão. O 

curioso é que Freud vai se utilizar dessas informações para fortalecer seu 

argumento central. Se Moisés não falava com eloqüência é porque ele era 

estrangeiro, era egípcio e não tinha domínio do idioma dos hebreus. Para 

Freud, Moisés era um “Grande homem”. Essa construção que faz do Moisés 

freudiano um grande homem não é sem finalidade. Lembremos que o 

título original de seu ensaio é “Der Mann Moses und die monotheistische 

religion” – O Homem Moisés e a religião monoteísta. Freud precisava de 
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um Grande homem para explicar a origem da religião monoteísta, um 

homem que fosse capaz de introduzir a idéia de um Deus único.  

É preciso marcar aqui este antagonismo entre o múltiplo 

desordenado e o Um. Em contraste com a religião monoteísta, tínhamos 

uma verdadeira profusão de deuses e deusas, templos eram 

constantemente erguidos e novos cultos continuamente surgiam. Como 

vimos anteriormente o reinado de Akhenaten foi a primeira forma de 

monoteísmo estrito, a idéia de unidade estava delineada na representação 

do sol. Mas esse germe ainda incipiente do monoteísmo, não se 

desenvolveu e logo após a morte de Akhenaten “o formigamento dos 

temas religiosos se multiplica, mais no Egito do que em outros lugares, o 

pandemônio dos deuses controla a situação e o leme, e aniquila essa 

reforma” (Lacan, 1959-1960, p.212). É Moisés quem concretizará o 

monoteísmo. Como ele conseguiu realizar tamanha empreitada? Moisés foi 

capaz de formar um povo e transmitir uma religião que passou a ser 

professada por todos. Há uma seção inteira na segunda parte do terceiro 

ensaio, intitulada ‘Grande Homem’. Nela Freud discute quais seriam as 

condições necessárias para afirmarmos que um homem é um ‘grande’ 

homem e designa como traço fundamental a capacidade de influenciar as 

pessoas através de uma forte personalidade e das idéias que representa. As 

massas têm necessidade de uma figura de autoridade que possa ser 

admirada.  

Já aprendemos com a psicologia dos indivíduos qual é a 

origem dessa necessidade das massas. Trata-se de um 

anseio pelo pai que é sentido por todos, da infância em 

diante, do mesmo pai a quem o herói da lenda se gaba 



I Congresso Nacional de Psicanálise, Direito e Literatura 

 455

de ter derrotado. E pode então começar a raiar em nós 

que todas as características com que aparelhamos os 

grandes homens são características paternas, e que a 

essência dos grandes homens, pela qual em vão 

buscamos, reside nessa conformidade. A decisão do 

pensamento, a força de vontade, a energia da ação 

fazem parte do retrato do pai – mas, acima de tudo, a 

autonomia e a independência do grande homem, sua 

indiferença divina que pode transformar-se em 

crueldade. Tem-se de admirá-lo, pode-se confiar nele, 

mas não se pode deixar de temê-lo, também. Deveríamos 

então a ser levados a entender isso pela própria 

expressão: quem, senão o pai, pode ter sido o grande 

homem?  

(Freud, 1996/1939, p.131. Grifo nosso).   

Neste sentido, Moisés foi um verdadeiro pai para os judeus, 

libertando-os da escravidão no Egito e afiançando que eles eram os filhos 

eleitos por Deus. É digno de nota que, já em 1914 em seu Moisés de 

Michelangelo, Freud apresenta uma interpretação de que a estátua de 

Michelangelo não retrataria a ira de Moisés ao quebrar as tábuas da lei e 

sim um momento de ponderação “de modo que a estrutura gigantesca, 

com a sua tremenda força física, torna-se apenas uma expressão concreta 

da mais alta realização mental que é possível a um homem, ou seja, 

combater com êxito uma paixão interior pelo amor de uma causa a que se 

devotou” (Freud, 1996/1914, p.237). Nada mais condizente com o protótipo 

de herói.   
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Segundo Miller, a busca pelo grande homem foi premente na idade 

da ciência, na exata medida em que os efeitos homogeneizadores do 

discurso da ciência convocam a exceção, torna-se necessário que ao menos 

um seja diferente. “Quem fez nascer o culto do grande homem na idade da 

ciência foi este inglês genial, reacionário, romântico, Carlyle, que infectou a 

todos com a doença do grande homem” (Miller, 2004, p.11). Essa lógica do 

grande homem é totalmente acolhida por Freud, constatamos sua presença 

em O futuro de uma ilusão, quando se anuncia a tese de que a cultura 

somente se consolida a partir da coerção e da renúncia pulsional. Para 

tanto, é necessário a influência de um líder que se sobressaia da grande 

maioria.  

Não é somente pela repetição, pela pressão social que a 

inculcação da norma, da renúncia se realiza. Para Freud, é 

preciso haver alguém que pague com sua pessoa (...) a 

interdição funciona sobre a identificação (...) há em Freud 

um certo desdém pelas massas. Ele atravessou um tempo 

de grandes movimentos de massas. Isso não impede que 

do ponto de vista psíquico, ele as considere inertes, como 

não chegando à renúncia pulsional caso não haja alguém, 

não um sujeito, mas sim uma pessoa, uma personalidade, 

um falasser, ou seja, alguém vivo. Aliás, esse é o 

pressuposto para que possa acontecer o que ele chama 

de assassinato: é preciso alguém vivo implicado na 

questão (Miller, 2004, p. 12).    
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É sobre o pano de fundo da questão pulsional que devemos situar o 

grande feito de Moisés. Retratado como líder político, legislador e 

educador, Moisés foi responsável por mostrar a seu povo que Deus não era 

um totem, um animal, uma criatura híbrida. Deus era irrepresentável. A 

proibição mosaica de adorar Deus em uma forma visível significou um 

avanço em intelectualidade3. Deus era uma lei que deveria ser seguida e, 

portanto a relação estabelecida com Ele era uma relação de ordem moral. 

Neste sentido, trata-se de um ultrapassamento do imaginário. Para Alemán 

(2006), Moisés foi um grande homem porque mudou as relações com o 

Outro. O Deus de Moisés é esvaziado de imaginário e se transforma em 

uma instância puramente simbólica. O grande homem induziu seu povo a 

renunciar à satisfação para constituir a nação de Israel. Não há cultura se 

não houver uma barreira, um limite à satisfação e para Freud, este limite é 

sempre colocado por alguém que está em um lugar de exceção. O próprio 

Freud reconhece, no entanto, que não deveríamos creditar a constituição 

do monoteísmo apenas a uma pessoa. No caso de Israel, os profetas 

cumpriram um importante papel de reviver e restabelecer a tradição. 

Apesar dessa ressalva é inegável a função de destaque atribuída por ele ao 

‘Grande’ homem na gênese do monoteísmo.   

Em seu Moisés Freud busca responder de que maneira a mensagem 

monoteísta judaico-cristã ingressou em nosso mundo. É assim que vemos 

surgir mais um mito freudiano sustentado na idéia de assassinato. 

Novamente, uma elaboração sobre o lugar do Pai. Para nossos fins nesta 

discussão, interessa-nos assinalar as diferenças existentes entre o Moisés 

Egípcio e o Moisés Midianita. O Moisés egípcio era um grande homem, 

definido por Freud como legislador, líder, político, educador, enérgico e 
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ambicioso. É este Moisés que transmite a religião dos judeus. Este Moisés é 

assassinado por seu povo em um levante, uma vez que a religião professada 

por ele, herdada do faraó egípcio Akhenaten, impunha uma série de 

renúncias pulsionais. Alguns séculos depois na região vulcânica de Meribá-

Cades, encontramos a figura do Moisés Midianita, a quem o Deus Javé 

havia se revelado. Esse Deus, em nada se assemelhava ao Deus adorado 

pelo Moisés egípcio. Tratava-se de um Deus mesquinho, sedento de sangue 

que vagava pela noite. Para Freud, então, o Deus-único teria se formado tal 

qual um sintoma, conciliando as diferenças existentes entre o Deus Javé e o 

Deus de Akhenaten.  Os elementos da religião professada pelo primeiro 

Moisés (egípcio) que fora assassinado, ressurgiram com o passar do tempo 

impondo suas características ao Deus Javé adotado pelos judeus.  

 

3) Um Deus misturado 

É preciso assinalar aqui uma modificação na concepção da idéia de 

Deus. Se em O futuro de uma ilusão (1927) Deus era imaginado como um 

pai protetor que levaria conforto e segurança a seus filhos e essa seria a 

fonte principal da necessidade religiosa; agora em Moisés trata-se de um 

Deus misturado. Diante do desamparo, há um Deus protetor, mas ao 

mesmo tempo esse mesmo Deus surge como um ente terrível, feroz e 

violento, totalmente fora do simbólico. O Deus que o Moisés egípcio 

representava era completamente diferente do Deus Javé idolatrado pelo 

Moisés Midianita. Esses Deuses distintos mesclam-se na composição do Deus 

único do monoteísmo judaico-cristão. Para Teixeira,    

A versão pacificante e benigna de um Moisés egípcio 

aponta para a vertente do Pai como princípio de 
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regulação simbólica, exemplificada na interdição do culto 

à imagem e na espiritualidade de Deus Aton [Aten], a 

versão suplementar de um intransigente e irascível 

Moisés madianita [midianita] vem expor, na ferocidade 

do Deus Yahvé [Javé] que ele representa, o que há de 

real para além da mediação simbólica, a violência da Lei 

(Teixeira, 2007, p.109). 

Essa modificação introduzida na própria composição de Deus – duas 

figurações que se misturam e se confundem – não é sem conseqüências 

para pensarmos o estatuto do pai no interior da teoria psicanalítica. Lacan 

destaca que há um lado obscuro e pouco conhecido do Moisés midianita. 

Ele lamenta que Freud não tenha feito qualquer menção em seu ensaio 

sobre o diálogo existente no livro do Êxodo entre Deus e Moisés 

(midianita). Neste diálogo, junto à sarça ardente, Moisés afirma que irá 

comunicar aos filhos de Israel que ele foi enviado por Deus. E questiona: 

“se me perguntarem, qual é o seu nome, o que devo dizer?” A resposta de 

Deus teria sido: “Diga a eles que Eu sou o que sou”. Lacan se detém na 

análise desse fragmento e conclui que um Deus que se apresenta assim, é 

um Deus que se apresenta como escondido e destaca o paradoxo de que as 

tábuas da lei advêm de um Deus impossível de representar:  

Esse Deus escondido é um Deus ciumento. Parece muito 

difícil dissociá-lo daquele que, na mesma roda de fogo 

que o torna inacessível, faz, diz-nos a tradição bíblica, 

com que os famosos dez mandamentos sejam ouvidos 
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pelo povo reunido em sua volta sem poder transpor certo 

limite (Lacan, 1959-1960, p.213). 

Ou seja, o Deus que enuncia a Lei é um Deus escondido, 

irrepresentável. A lei que ele apresenta é pura enunciação. Lacan critica o 

modo como a resposta proferida por Deus foi traduzida. Essa interpretação 

equivocada segue vigente ainda hoje e engendrou uma forma de se 

conceber Deus e o problema do Ser na história da teologia. O engano 

apontado por Lacan, é que quando interpelado sobre seu próprio nome, 

Deus não teria respondido: “Eu sou aquele que é” e sim “Eu sou o que 

sou”. Como vimos, “eu sou o que sou” é uma resposta obscura, escondida, 

que não se deixa revelar por inteiro. Já “Eu sou aquele que é” é uma 

resposta que confirma a existência de Deus como uma entidade, um ser que 

simplesmente é. Esse Deus que se apresenta como um ente, um ser 

supremo, seria o Deus dos filósofos, um Deus que cumpre uma função 

garantidora da ordem, da correspondência entre representações subjetivas 

e impressões objetivas, como se fosse possível uma perfeita equivalência. 

Em contrapartida, esse Deus que não se deixa revelar, surge como 

paradoxal: é um Deus, que, por exemplo, pede Abraão que sacrifique seu 

filho Isaac. Essa dimensão resgatada por Lacan, de um Deus escondido, é 

tributária da duplicação feita por Freud da figura de Moisés. O Moisés 

midianita lidava com um Deus obscuro, mesquinho, ciumento. E conforme 

observa Mandil, Lacan estava interessado em saber como ocorreu na 

tradição judaico-cristã “a passagem do Deus poderoso e ciumento das 

montanhas de Canaã para a figura única de Deus-Pai” (Mandil, 2003, p.79). 

Saber como essa mudança se processou é saber sobre a própria constituição 

de nosso mundo e de nossa subjetividade. Um mundo organizado em torno 
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do Um. Como observa Alemán (2006), o monoteísmo entrou no mundo e 

não saiu nunca mais. Nosso modo de apreensão do mundo é condicionado 

por essa construção de um Deus único.  

Um deus único que é, ao mesmo tempo, o senhor do 

mundo e o que dispensa a luz que anima a vida, assim 

como difunde a clareza da consciência. Seus atributos são 

os de um pensamento que regula a ordem do real. Esse é 

o Deus de Akhenaton (Lacan, 1959-1960, p.220).  

Mas vejamos bem, é aqui que precisamos recuperar o sentido da 

crítica lacaniana ao nome de Deus como sendo “Eu sou aquele que é”. 

Trata-se de um debate com a teologia e sua excessiva ontologização da 

figura de Deus (Regnault, 2003). Para Mandil, essa discussão poderia ser 

reduzida à seguinte pergunta: “diante da ‘demasiada incerteza’, suscitada 

pelo nome de Deus, seria a constituição de um Ente Supremo sobre esse 

lugar a única resposta possível?” (Mandil, 2003, p.76). Parece-nos que toda 

a história forjada por Freud em seu Moisés relativiza o lugar de Deus como 

Ente Supremo. Para Teixeira, ao problematizar a unidade desse 

personagem, Freud a percebe e nos convida a percebê-la como um sintoma, 

uma formação de compromisso a conciliar exigências de direções distintas 

(Teixeira, 2007, p.109).  

Lacan, ao assinalar o lado obscuro do Moisés midianita, estaria 

demonstrando que o “lugar de Deus-pai é resultante da confluência entre 

o Deus único, regulador da ordem do real, e o Deus paradoxal que se 

apresenta com o nome “Eu sou aquele que sou” (Mandil, 2003, p.79). A 

conseqüência extraída dessa confluência é que o lugar de Deus não seria 
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todo, absoluto e completo, e sim traria a marca de um furo, impossível de 

preencher. A divisão da própria idéia de Deus é formulada por Regnault do 

seguinte modo: 

O eterno, o perfeito, o infinito governa o universo, mas 

eu, vocês, Israel, adoramos um Senhor. O primeiro 

governa tudo. O segundo não é adorado par-tout, pois 

talvez nem vocês, nem eu… e existem Infiéis, Gentis, etc. 

Só é ciumento o segundo. O primeiro é Deus de tudo, o 

segundo, Deus do não-todo (Regnault, 1985, p. 38). 

Essa idéia de um Deus furado pode sim ser derivada das 

considerações freudianas feitas em seu Moisés. Freud faz ecoar o 

assassinato do Moisés egípcio no assassinato de Cristo e ambos remontam 

ao assassinato do pai primevo. “É na medida em que o assassinato 

primordial do grande homem vem emergir num segundo assassinato, o do 

Cristo, que, de alguma forma o traduz e o traz à luz, que e a mensagem 

monoteísta se termina” (Lacan, 1959-1960, p.214). Ao atrelar à gênese do 

monoteísmo judaico-cristão ao assassinato do pai primevo, Freud preserva a 

potência do Pai? Ou em alguma medida o pai se enfraquece? Segundo 

Cristina Marcos, Freud ao mesmo tempo em que dessacraliza o pai 

transformando-o em homem, em personagem histórico, em estrangeiro, 

“ele o situa na origem da crença em Deus, vendo na religião a nostalgia do 

pai. A partir de sua escrita, ele dessacraliza o pai, mas, pelo seu assassinato 

e sua deformação, ele o eleva na figura de Deus, imagem sublimada do 

pai” (Marcos, 2006, p.105). Há ao mesmo tempo uma valorização e uma 

desconstrução do pai. Ainda conforme Cristina Marcos: 
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 Os deslocamentos operados no texto, as ambigüidades, 

as duplicidades e as lacunas podem ser lidas como a 

tradução da morte na escrita. Ora, o assassinato é aí 

cometido como uma operação textual, através dos 

deslocamentos e das modificações dos textos sagrados e 

da tradição. Freud modifica, mata, deforma a tradição, 

em um movimento de apropriação (Marcos, 2006, p.105).  

Neste sentido podemos afirmar que a escrita de Moisés e o 

Monoteísmo acaba por desconstruir o pai, ao demonstrar através da 

hipótese do assassinato de Moisés, a formação sintomática do pai. O 

resultado dessa operação evidencia o lado estruturante da lei, ao mesmo 

tempo em que revela a violência fundadora da lei.  
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“ De uma maneira geral, nossa 

civilização é construída através da 

repressão das pulsões. Cada individuo 

cede um pedaço de sua propriedade, de 

seu território soberano, de suas 

tendencias agressivas e reivindicativas 

de sua personalidade; e é desta cessão 

que provém a propriedade cultural 

comum; ideológica e material.”  

(Freud,1908) 

  

 Valores comuns seria esta a palavra chave para a consolidação de um 

direito internacional, deixando assim de ser-lo ? Tornando-se assim um 

grande direito comum ? Uma regra comum ? O velho jus gentis ? 

 É necessário relembrar que o direito aplicado esta calcado em uma 

técnica, em um certo espaço, em um certo tempo. As construções 

legislativas se não aspiram a eternidade, ao menos aspiram uma certa 

duração. Desta maneira para uma construção internacional legislativa, de 

aspecto obrigatório e executório faz-se necessário um pacto civilizador 

entre os sujeitos internacionais: os Estados. Conseqüentemente assim como 

no individuo, os Estados se vêem perante a cessão de sua soberania, que 

seja de suas propriedades, de suas particularidades, para a formação de um 

mecanismo comum. Nesta mesma transposição dos conceitos de Freud, a 

formação do Direito Internacional se vê num incansável jogo entre as 

vontades estatais mediante seus governos que mediam as aspirações 

internacionais e as aspirações internas de seu Estado-nação.  
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 Os indivíduos nascem dentro de um “estado” (BADIOU,2009), 

espacial e temporal, hoje países, aonde se moldam para o convívio pacifico, 

dentro de critérios de aceitação. Em que a derrapagem pressupõe punição, 

individuo-sociedade; (CECCARELLI,2001). Singular-coletivo; sujeito-

sociedade; pulsão-cultura.  

Sendo assim,  quando se busca valores comuns, para a construção de 

um pacto o qual seja; confronta-se algo interno ao externo. Pulsões e real 

(fato existente), vontade soberana e esfera internacional. 

 Ou seja, ao alinhavarmos o estado democrático de direito 

contemporâneo à um estado temporal fruto de certas projeções do mundo 

das idéias que repousa na alegoria de Platão, temos uma lógica comum, 

uma trindade sempre constante e presente.  

 O lá, o cá e um certo transitar.  

 Para esclarecer uma tentativa de busca, ou procura de valores 

comuns, através de uma sociedade internacional que vislumbra uma futura 

comunidade, e da proposição da base de tais valores; buscamos 

primeiramente uma análise do individuo (Estado) suas necessidades e 

vontades – de que forma se organiza, sua possibilidade dentro de suas 

várias possibilidades em sociedade. A dor do transitar entre idéia, estado 

(tido) e possíveis.  

 Assim como a análise, a interação de uma sociedade internacional; 

observamos por vez em Guimarães Rosa que o ir por vezes nos demanda 

uma certa dor, e este ir surge em estruturas quase sempre tidas como 

certas, num incerto. Sendo assim, a busca de valores comuns por muitas 

vezes esta centrada em caminhos margeados na incompreensão do outro, 

intolerância e na mudança que certamente chega para todos – mas não em 

mesma hora.   
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1. METÁFORA DO PAI, PULSÃO, LEI E BUSCA PELA 

NORMATIZAÇÃO 

 

“Nosso pai era homem cumpridor, ordeiro, 

positivo; e sido assim desde mocinho e menino, 

pelo que testemunharam as diversas sensatas 

pessoas, quando indaguei a informação. Do que 

eu mesmo me alembro, ele não figurava mais 

estúrdio nem mais triste do que os outros, 

conhecidos nossos. Só quieto. Nossa mãe era 

quem regia, e que ralhava no diário com a gente 

— minha irmã, meu irmão e eu. Mas se deu que, 

certo dia, nosso pai mandou fazer para si uma 

canoa”. ( ROSA, 1988)   

 

Desde os primeiros ensaios sobre a teoria do inconsciente, Freud 

sempre se preocupou em ressaltar que a vida em sociedade implica em 

renúncia pulsional, ou seja, que existe um problema de co-habitação entre 

pulsão e cultura. Em “Totem e Tabu” ele nos mostra que um grupo não 

pode viver em sociedade se não for regido por organizações, códigos, leis, 

proibições, interditos – que passam necessariamente pelo sexual  – o que 

seria a condição mínima para o estabelecimento do laço social. Dentro do 

mito freudiano, o laço social seria estabelecido através da veneração 

totêmica, uma vez que o totem se torna o significante do grupo. O Totem 

consiste em um objeto vivo, em geral animais, escolhido como mítico pelo 

grupo. Neste mesmo texto Freud fala sobre o papel do pai morto que esta 
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introduzido no inconsciente: O “pai totêmico” freudiano representaria a 

lei, a castração no Édipo. Assim, a castração traduziria as restrições dos 

processos civilizatórios e poderia ser compreendida como limite, como não 

completude, e como a entrada no universo simbólico. Nesse sentido, 

consistiria também na “entrada” na renuncia pulsional exigida pela cultura, 

o que seria condição mínima para o estabelecimento do laço social e 

manutenção dos processos civilizatórios -  sem a qual o sujeito não teria 

acesso ao universo simbólico.   

A própria cultura é fundada sob a repressão pulsional e construída 

sobre esta renuncia. Lembremos então que as renuncias estão presentes em 

todos os tipos de organização cultural, mas elas se dão de formas distintas, 

dependendo da época, da cultura - e do caso à caso, de cada sujeito. 

Para existirmos em tanto que sujeitos, desde muito cedo temos que 

aprender a abrir mão de algo em nós, reger e lidar as vontades, ocultar 

algo de nós, muitas vezes de nós mesmos, para que a vida em grupo seja 

possível. Porém sempre existe algo que escapa, que denuncia essa verdade 

que ninguém quer saber. 

Sabe-se que um estado soberano para ser reconhecido em tanto que 

tal, preencha alguns pré-requisitos em que não entraremos na questão, mas 

de forma mais simples deverão vestir-se de soberania nos moldes atuais. 

Para que isso ocorra, internamente para com seus indivíduos então sujeitos, 

ele necessita de regras, de uma organização social e de um código que o 

organize em atribuições de competência,capacidade e limites. As leis 

internas de cada estado dentro dele são soberanas. Mas em se tratando da 

relação do Estado com um outro Estado? Ou de uma organização cultural e 

social frente à outra? Tais diálogos quase sempre necessitam e resultam na 

criação de novos códigos, novas organizações, leis, novos olhares 
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dependendo das tensões causadas – o que levaria ao apelo à uma 

“instância superior” ? Após algo que transborda dentro de um soberano, 

ou um soberano entre outros. Ou seja, a relação de um Estado com demais 

estados passa necessariamente pelo Outro.  

Para que os estados se relacionem é igualmente necessário que 

abram mão de seus interesses – que controlem suas pulsões – para 

estabelecer um laço (social) com os demais estados. É preciso que algo 

intervenha, que adeqüe o Estado e seu código, enquanto interno, para que 

ele tenha possibilidades de dialogar com os demais. 

Assistimos a uma cessão em doses homeopáticas de soberania, que 

para alguns é indivisível, o que seja, a aproximação estatal desenvolve-se de 

maneira defensiva, e conservadora.   

Tal operação tenderia a ser mais bem sucedida e menos dolorosa 

frente a Estados dispostos, detentor de memórias, inscrito de alguma forma 

em um paradigma de abertura, ponto que teria de ser existente  na 

história. A história é sempre do registro do simbólico – a história suposta – 

sempre construída na narrativa a posteriori. A experiência analítica 

direciona o individuo na construção simbólica da história de sua 

existência... o que traz à tona “novas verdades” - empurra o impossível em 

direção do possível, abrindo possibilidade para novas mediações. Um 

Estado que se interessa pela narrativa de sua história se beneficia de sua 

maior legitimidade, o que ao mesmo tempo lhe abre possibilidade de 

buscar novas fronteiras. Desde sempre observa-se  uma tentativa em se 

construir uma história, mesmo daquela que não é simbolizada, que é escrita 

em mito.  

  Como formar uma lei internacional única entre sujeitos que são 

Estados em que cada um tem sua lei interna, suas vontades próprias, 
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interesses. Então para compreender a busca de valores comuns dentro de 

um cenário internacional é necessário também se deparar com a existência 

de diferentes paradigmas. Cada Estado é estruturado não somente em suas 

leis, mas também conta com o suporte de uma ordem simbólica que lhe é 

particular.  

 A grande dificuldade da constituição de um direito internacional esta 

fundada na questão da soberania dos estados e da cessão da mesma. 

Pequenos reinos formando um grande reino, ou se é feudal ou se é um 

grande reino. Primeiramente agora vamos explicar o que seria um 

paradigma para depois demonstrarmos porque os estados modernos não se 

adeqüam facilmente à estruturação de um direito internacional. 

  

2. PARADIGMA – SUJEITOS INTERNACIONAIS – O “ESTADO” DO 

DIREITO 

 

 Como já introduzido o direito tal como é moldado, reza pela 

segurança, o que acarreta conservadorismo frente a incapacidade humana 

do direito à análise caso por caso, o que em nosso ver poderia surgir apenas 

da consciência de algum valor comum, ainda desconhecido, quiçá utópico 

para muitos, e de vez em quando na incerteza dos outros muitos. 

 Quanto menos pontos em comuns existentes entre seus partícipes, 

mais rígida e severa é a lei.  

 No cenário atual temos Estados que se interagem.  

Para a busca de valores comuns entre eles é primordial a busca de 

outros pontos em comuns, de algo em comum, para a construção de um 

algo maior, num esquecimento automático de um “Estado anterior” . 
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 Sendo assim, a compreensão do que seria paradigma é interessante 

para a idealização de um direito internacional abrangente como o mesmo 

se propõe:  

  Partimos da palavra paradigma, e quem nos explica tal conceito é o 

professor Arthur Diniz em seu livro “ Os Novos Paradigmas do Direito 

Internacional Público” (DINIZ,1995) em que se preocupa em traçar uma 

objetiva e esclarecedora linha de conceituação da palavra. 

 Começando sua definição pelos dicionários de Filosofia, em especial o 

de Abbagnano citado na obra, a referência da palavra “Paradigma” esta 

atrelada a utilização por Platão enquanto o mundo dos seres eternos seria 

“modelo”, do qual o mundo sensível seria a “imagem” do “modelo”. Em 

Aristóteles, na mesma lógica utiliza o mesmo termo no sentido de 

“exemplo”.  

 Christophe Grzegorczyk ( in:DINIZ, 1995 ) em “Avaliação Crítica do 

Paradigma na Ciência do Direito”, aborda que o termo “paradigma” pode 

vir com conceituações diversas. A primeira, antiga, ligada a Platão, tem a 

acepção de um exemplo, ou de um modelo dado a fins propedêuticos, 

sendo um objeto “mais fácil” compreensível o qual a inteligência possa 

examinar e ter como base para a análise antes de abordagens mais 

complexas. È uma forma de metáfora pedagógica.  

 Não obstante podemos considerar os mitos na sociedade grega como 

uma “entourage” disciplinadora do inexplicável. 

 Vemos também em “O Mal-Estar na civilização”, Freud 

(FREUD,2002) se propõe a representar a cultura da mesma forma que o 

inconsciente: como um empilhamento de estratos onde o passado e o 

presente co-existem, assim eles nos mostra a dinâmica de conservação do 

psiquismo. Na construção de uma analogia com a arqueologia da cidade de 
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Roma, em que o que foi destruído ainda pode ser visto, e leva tal idéia para 

o campo da cultura. Para ele, a própria cultura seria uma fábrica de traços 

mnémico e de lembranças que não cessam de agir no tempo presente. 

Paradigma oculto? Segundo Freud, seja no plano individual, ou coletivo, o 

passado se encontra no presente. Mas para enxergarmos a Roma antiga 

seria preciso tomar distancia, olhar de fora. Assim como os paradigmas.  

 

“E talvez o observador tivesse apenas 

que mudar a direção de seu olhar ou a posição 

que ele ocupa para permitir o surgimento de 

uma ou outra visão”.  (Freud, [1930] 2002, p.12)  

 

 Na obra de Thomas Kuhn  (KUHN,2003)  a “A estrutura das 

Revoluções Cientificas” retomou o termo em sua acepção moderna, 

segundo Kuhn o paradigma significa uma “matriz disciplinar”, uma esfera 

de avaliações, generalizações de processos científicos, métodos e regras 

utilizadas por uma comunidade cientifica. Tal conceito também esta 

associado às pesquisas de Maturana, H. e Varela, F. Tais autores 

transportaram a nova acepção para o domínio das Ciências Sociais, através 

de evidências obtidas em suas pesquisas no campo da fisiologia do sistema 

nervoso. Mostrando que o cérebro e a visão, dão maior importância para a 

percepção de elementos essenciais para a vida dos animais, em questão 

foram analisados os sapos. Chegando a uma solidariedade “biologia” em 

que somos todos parte de uma universalidade viva.  

 Concepção importante não para um novo doutrinamento, ou 

modelagem paradigmática, e sim para compreendermos de que o universo 

em que estamos pode nos proporcionar muito mais do que acreditamos e 
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do que realmente vemos, e acreditamos que exista. Tais descobertas, e 

transposição das mesmas para a esfera do Direito Intencional vislumbra um 

descortinamento de paradigmas e preconceitos existentes como barreiras 

para o entendimento de povos e Estados. 

 Apesar do paradigma constituir-se então em um pano de fundo 

tacitamente compartilhado. A sua percepção e uma certa compreensão 

paradigmática, se mostra imprescindível para a mudança e reformulação de 

direitos mais abrangentes, dentro da busca de valores comuns.  

 

 “O interesse pelos Direitos Humanos 

e pelo meio ambiente esta 

desenvolvendo um campo propicio ao 

surgimento de uma nova idéia de vida, 

isto é, associada à idéia de uma sintonia 

existencial, em que busquemos o 

paradigma da igualdade da raça 

humana, apoiado na harmonia 

existencial”. (DINIZ,1995 ) 

 

 

 Desta forma o que temos que entender, é como efetuar a transição 

de estados pós-westphalianos adequados para a aceitação e transmutação 

para uma nova sintonia existencial.  

  Juridicamente, os Tratados de Westphalia podem ser considerados 

como o ponto de partida de toda uma evolução do direito internacional 

contemporâneo.     
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 É a partir deste ponto da formação dos Estados Modernos que é 

interessante ressaltar Jacques Maritain (MARITAIN,1950)  quando este 

aponta o erro basilar dos Estados modernos, ou seja, a continuação  da 

centralização do poder em uma figura soberana, ou seja a evolução estatal 

aqui, já nasce atrelada ao absolutismo do passado. Esta forma de governo 

mais uma vez será um desafio, um paradigma a ser rompido para a 

modelação de um estado mais maleável a idéias e ideais distintos em um 

mesmo governo.  

 A Inglaterra mostra-se pioneira também quanto ao parlamentarismo, 

uma forma dentro do Estado pós-westphaliano de descentralização do 

poder. Pode-se dizer que a Inglaterra foi o berço do parlamentarismo 

moderno, sendo o primeiro país a limitar os poderes de seu monarca. 

Atualmente o Conselho dos Lordes é a Câmara dos Lordes ou Câmara Alta 

para os ingleses.   

 Reiterando então que podemos ver aqui um pioneirismo na tentativa 

da descentralização do poder em apenas uma figura soberana. E 

poderemos correlacionar tal evolução ao ensaio europeu na formação da 

União Européia, e seu respectivo parlamento. Dando espaço a uma nova 

dinâmica.  

 O que é necessário explicitar, é que assim como o individuo tem sua 

matriz pautada em inconsciente, e a relação dos direitos e indivíduos 

também teria uma matriz, é esclarecedor a percepção de velhos 

paradigmas, mesmo que isto não implique num despertar para o que não 

vemos. A noção de mutabilidade é básica para um ser humano, mais 

solidário e mais tolerante.  

O direito internacional hoje, muito longe de estar pautado em 

valores, atua em um cenário de sujeitos conservadores tementes à suas 
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respectivas soberanias. Uma disputa de quem impõe mais o seu molde 

interno ao outro. Um grande jogo de poder num paradigma de papel 

moeda e do “brand new” mercado virtual. 

 Mais uma vez volto no ponto básico do direito como técnica, que 

busca sua perenidade de acordo com a sua realidade estatal. Dar direitos ao 

homem é colocar o Direito a serviço de sua liberdade. As prerrogativas 

humanas tornam-se então direitos humanos, tendo assim um status 

jurídico. Assim supondo, o caso implica, por um lado, na existência de um 

Estado de Direito, que podemos definir como a situação de um Estado que 

respeita o direito ou os direitos, ou seja, o suposto respeito do Direito pelo 

poder político e a submissão da administração a um controle jurisdicional, 

posto pelo principio da legalidade, ou melhor da “juridicidade”. 

 De outro lado, dar direitos ao homem supõe igualmente que estes 

sejam acoplados a “Sociedade de Direito”, ou “Estado de Direito”, ou seja, 

o respeito do Direito por todos agentes da vida social, e por todas as 

pessoas, morais ou físicas, publicas ou privadas.  

 Na esfera internacional, a prerrogativa da construção de uma ordem 

internacional esta intrinsecamente ligada às vontades estatais. O que torna 

a transposição do direito interno para o direito internacional também uma 

técnica, visivelmente inadequada e cheia de lacunas. Estados impondo 

valores, e não em busca de pontos em comum.  

A consciência paradigmática, afasta sentidos rigorosos, que são 

necessidades de técnicas, também necessárias, porém acessórias.  
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3 – VALORES COMUNS  

 

 

 O direito internacional esta em constante movimento, assim como o 

direito interno, somado a consciências buscando mudar a direção de seu 

olhar. Talvez este seja o grande desafio dos direitos, internos, externo, 

internacional, um velho jus gentis.  

 Uma compreensão paradigmática mostra-se importantíssima para um 

entendimento da técnica do direito e da busca de sua finalidade comum, 

seu valor comum, aproximando-se assim de um direito natural, de um bem 

comum platônico, mesmo que intransponível do mundo das idéias cada vez 

mais abrangente, expansivo de natureza.  

Os paradigmas  não são tocados em seu presente, carregados de 

resistência, os Estados expõem seus interesses, necessidades, até mesmo 

suas falhas – dizem de seus sintomas, mas jamais se deixam tocar em suas 

fantasias.  

O sintoma na psicanálise diz de um desejo que não anda bem, a 

psicanálise traduz o sintoma como uma tentativa de obturar a falta deixada 

pela marca da castração, de certa forma ele “denuncia” a existência de 

renuncias pulsionais impostas pela cultura, ou seja, ele atesta o problema 

de coabitação entre pulsão e cultura. O trabalho de análise toca o sintoma 

rapidamente, mas não a fantasia. Diferentemente do sintoma, a fantasia 

evidencia algo estático. Dentro da teoria psicanalítica a fantasia pode ser 

entendida como aquilo que permite com que suportemos o mundo: a 

fantasia sustenta o desejo, mas nos impede de viver a realidade, apesar 

porta um caráter relativamente organizador da vida fantasmática. A 

fantasia diz respeito à consistência do sujeito, representando uma resposta, 
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uma segurança. Ela designa a vida imaginária, a maneira pela qual o sujeito 

se representa à si mesmo. Lacan (LACAN, 1966) nos chama atenção para a 

função defensiva da fantasia, ela seria um modo de defesa contra a 

castração, pois ela busca conter o advir do acontecimento traumático.  

O trabalho de analise toca o sintoma rapidamente, mas não sua 

fantasia, mas ao longo do processo analítico toca a posição do sujeito face 

à sua fantasia. Na verdade a travessia da fantasia é tida como o que marca 

o final de uma análise. Mesmo que essa travessia porte um caráter 

“libertador”, ela traz a tona o desmoronamento  da consistência edificada 

por ela, deixando o sujeito duvidoso, mas ao mesmo tempo permite ao 

sujeito de abrir mão daquilo que acreditava lhe oferecer um complemento 

de ser.  

Segundo Paul Lauren Assoun (ASSOUN,1984) os mitos consistem em 

fantasias coletivas – paradigmas intocados? 

Os Estados querem resolver os seus problemas – mas não querem se 

deixar tocar a fundo – sem maiores mudanças, nada de rompimentos 

paradigmáticos.  Quem se atreve à desafiar a soberania de um Estado? 

 Mas se o que não enxergamos não existe para que o vislumbrar ? 

Simplesmente porque o eterno não é estático, e mesmo que o estático 

signifique conforto basta nascer, para perceber a sua volatilidade. Assim, 

como nos ensinam os gregos, mesmo os físicos, a expansão é inevitável. E 

acrescentamos que a “dor” talvez possa ser reduzível.   

  Apesar da conclusão de Delmas-Marty (DELMAS-MARTY, 2007) em 

sua obra não ser nada otimista em que a proposição de valores comuns se 

mostra como atitude ousada em um mundo intolerante. Um mundo a 

nosso parecer comunicável, mas não comunicante. É necessário afirmar que 



I Congresso Nacional de Psicanálise, Direito e Literatura 

 481

para a construção de um direito internacional em moldes humanos deve-se  

sentir o eterno fora do imutável. O eterno não é estático. 

  E na busca de um valor comum se vislumbrarmos um dentro da 

esfera dos estados nações, valor transformador nada mais explicito e real 

que os trechos de Fernando Pessoa em vida que é paradigma. Num amor 

utópico porém real, em imaginário e literário amor; 

 

“Que foi real em nós? 

Que houve em nós de sonho? 

De que Nós fomos de que voz 

O duplo eco risonho 

Que unidade tivemos? 

O que foi que perdemos?  

 

Nós não sonhamos. Eras 

Real e eu era real. 

Tuas mãos - tão sinceras… 

Meu gesto - tão leal… 

Tu e eu lado a lado… 

Isto… e isto acabado…” 

 

 Que seja acabado, mas que seja  em mudado, firmado em 

solidariedade, trocas solidárias. Um possível dentro de tantas 

possibilidades, basta transpor.   

Não estático como o eterno. Um expandir que não seja apenas ir. Um 

valor comum mutante em eterno, fraco de vez em quando. Presente em 

presente. Isto é indiscutível.  
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 E num que seja eterno enquanto dure, tem-se o direito,  

 Na construção do direito internacional as diversas ciências humanas 

se mostram indispensáveis para uma construção sensível dentro da 

intolerância. Mediação, tolerância e sensibilidade seriam talvez os valores 

para a compreensão de um corpo tão fechado para seu inconsciente, e um 

caminho para os que buscam a convivência, uma certa “harmonia 

existencial”.  
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PALAVRAS-CHAVE:PSICANÁLISE, SUBLIMAÇÃO,PROCESSO CRIATIVO. 

              

 “Ela[a psicanálise] não reconhece  

o direito de extraterritorialidade de qualquer fenômeno, 

 seja ele qual for, nem reconhece a existência de santuários.” 

  

  Jean Laplanche, A sublimação 

 

 

O presente trabalho é parte dos resultados de uma pesquisa 

realizada na Universidade Federal de Minas Gerais, sob a orientação da 

professora Ana Cecília Carvalho e do professor Guilherme Massara Rocha, 

do Departamento de Psicologia, acerca dos limites da sublimação e o 

processo criativo. Esse projeto teve o apoio, no período de 2004 a 2007, de 

duas bolsas da fundação Fapemig e três bolsas de Iniciação Científica pelo 

CNPq. As integrantes da pesquisa, entre bolsistas e colaboradoras foram: 

Lívia Santiago Moreira, Mariana Camilo de Oliveira, Priscila Ramalho 

Drummond, Nívea de Fátima Gomes e Elisa de Santa Cecília Massa. 

A escrita literária é, frequentemente, considerada benéfica ou 

terapêutica. No entanto, permanece intrigante o fato de que o escritor não 

se encontra destituído de sofrimento. Sob a luz da teoria psicanalítica, 

tentaremos compreender os limites do processo criativo, tomando como 

eixo a sublimação. Para tal, procuramos percorrer o desenvolvimento do 

tema da sublimação nos textos freudianos e investigamos, a partir do 
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conceito pesquisado, aspectos que apontam para a função da escrita na 

obra de duas autoras: a brasileira Ana Cristina César e a americana Anne 

Sexton.  

O conceito de sublimação empregado por Freud para descrever a 

arte e o processo criativo é definido como um dos destinos da pulsão - 

alternativo ao retorno ao eu, recalque e reversão ao seu oposto. Na obra de 

Freud é possível encontrar considerações mais otimistas _ na qual a 

sublimação refere-se a um “destino nobre” da pulsão sexual. Neste 

primeiro momento da teorização, a sublimação permitiria que o conflito 

entre a sexualidade e as pulsões agressivas fosse apaziguado, escapando ao 

recalque. A sublimação aparece diversas vezes na teoria freudiana, 

aproximando-se de noções como formação reativa, sintoma, ou inibição 

quanto à meta. Posteriormente, formulações apontam para a presença de 

uma outra ordem pulsional no interior desse processo, nomeada por Freud 

como pulsão de morte. Esta pulsão relaciona-se com a destrutividade e a 

desorganização dos processos psíquicos. Nesse sentido, ao depararmo-nos 

com a vida e a obra de alguns escritores suicidas, sobretudo aqueles que se 

mataram em um período de intensa produtividade literária, somos levados 

a reconhecer algo disfuncional nesse processo. O conceito de sublimação 

impõe-nos então um desafio: retomar a metapsicologia da sublimação sob 

os pontos de vista dinâmico, econômico e sistemático – e assim entender 

sua articulação no interior do campo literário. Neste estudo examinamos o 

limite representacional da escrita literária a partir da biografia e da obra 

das escritoras, já que a sublimação, nesses casos, parece não ter detido a 

pulsão de morte (a questão torna-se ainda mais complicada ao considerar 

que a sublimação não seria apenas capaz de deter a pulsão de morte, mas 

que a traz no seu interior, como será discutido ao final). Tomando em 
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consideração a singularidade e o limite das transformações ocorridas entre 

a vida e o texto dessas autoras, o método utilizado neste estudo afasta-se 

da patografia (que utiliza a obra e os dados biográficos para compor uma 

espécie de diagnóstico do psiquismo do autor) e das abordagens que, ao 

pretenderem uma autonomia do texto, ignoram o intrincamento entre a 

vida do autor e sua obra. Tendo em vista, portanto, a importância da 

história das autoras para a compreensão do funcionamento psíquico no 

processo criativo, vejamos a singularidade de cada trajetória e a maneira 

como se manifesta no texto. Faremos alguns apontamentos biográficos 

sobre a vida de cada uma das autoras, e procuraremos demonstrar pontos 

de contato entre o texto dessas autoras e a teoria psicanalítica acerca da 

sublimação. 

 

II. 

             

[…] suicides sometimes meet                                     

raging at the fruit, a pumped up moons,    

leaving the bread they mistook for a kiss,    

leaving the page of a book carelessly open,           

something unsaid, the phone off the hook    

and the love, whatever it was, an infection.    

 

[...]suicídios às vezes encontram, 

furiosos ante o fruto, uma lua recém-nascida 

deixando o pão que confundiram com um beijo, 

deixando a página de um livro      

descuidadosamente aberta, 
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algo não-dito, o fone fora do gancho 

e o amor, seja lá o que fosse, uma  infecção. 

 

A poeta Anne Gray Harvey Sexton nasceu em 9 de novembro de 

1928, em Massachusetts. Filha de uma escritora frustrada, durante sua 

adolescência recebeu o apoio afetivo de sua tia-avó, Nana, que morava em 

sua casa, de cuja morte Anne Sexton nunca se recuperou. Casou-se aos 19 

anos com Alfred Sexton, com quem teve duas filhas. Após estes 

nascimentos, Sexton sofreu depressão pós-parto, sendo internada em 

hospitais psiquiátricos intermitentemente, a partir de então, por tentativas 

de suicídio.  

O analista de Anne Sexton acreditava que ela precisava reconhecer 

algum talento que desse um certo sentido à sua vida, e por isso sugeriu que 

ela escrevesse poemas. Após esta sugestão Anne Sexton começa a escrever. 

O estilo ousado, dramático e intenso de Sexton, juntamente ao primor 

formal de seus poemas, tornaram-na uma poeta extremamente respeitada. 

O ano de 1974 foi a fase de maior intensidade de sua criação literária 

e reconhecimento público. Ainda assim, em 4 de outubro, após almoçar 

com uma amiga , Sexton rápida e discretamente se asfixiou com monóxido 

de carbono em sua garagem.  

Alguns elementos recorrentes no texto de Sexton nos conduzem a 

pistas sobre seu estilo e a função da escrita para a autora. É curioso 

observar, por exemplo, as freqüentes alusões às suas internações e ao seu 

tratamento psicoterápico, tendo em vista o fato de que passa a escrever 

efetivamente após a indicação de seu analista e, ao mesmo tempo, que 

afirma não dizer a verdade em sua análise, mas sim nos poemas. O poema 

“Said the poet to the analyst” [Disse o poeta ao analista], tem início com: 
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“My business is words” [Meu negócio é palavras] e, posteriormente: “Your 

business is watching my words. But I admit nothing” [Seu negócio é assistir 

minhas palavras. Mas eu não admito nada].  

No decorrer de sua obra, Anne Sexton apresenta notáveis 

modificações: a forma é, cada vez mais, deixada de lado sendo o uso do 

verso livre mais freqüente; a apresentação das idéias de maneira menos 

organizada e outros elementos nos fazem julgar que talvez, estivesse mais 

difícil dar os contornos da métrica e da rima aos afetos. Embora críticos e 

biógrafos freqüentemente refiram-se à escrita como algo organizador no 

caso de Sexton, capaz de realizar uma certa contenção, parece-nos difícil 

delimitar até que ponto tenha exercido tal função e adiado o trágico 

desfecho ou a tenha colocado cada vez mais em contato com certos 

elementos até então calados. Seguem alguns de seus poemas referentes ao 

fazer poético e à morte: 

 

 

But suicides have a special language.    

Like carpenters they want to know wich tools.        

They never ask how build.   

      

[Mas os suicidas têm uma linguagem especial 

Como carpinteiros eles desejam saber quais ferramentas  

Nunca perguntam como construir.] 

 

 

 

I was born        
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doing reference work in sin, and born                                                               

confessing it. This is what poems are.    

 

[Nasci      

Fazendo trabalho de referência ao pecado, e nasci 

Confessando-o. É isto que os poemas são] 

 

 

The tongue, the Chinese say,     

is like a knife:      

it kills whithout drawing blood   

 

[A língua, dizem os chineses, 

É como uma faca afiada: 

Mata 

sem derramar sangue] 

 

Depression is boring, I think     

And I would do better to make   

Some soup and light up the cave.    

 

[A depressão é um saco, penso 

e seria melhor se eu fizesse 

um pouco de sopa e iluminasse a caverna.] 

 

A woman like that is not ashamed to die.                  

I have been her kind.                                                                           
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[Uma mulher assim não teria vergonha de 

morrer 

Eu sou deste tipo.] 

 

Oh starry starry night!      

This is how       

I want to die 

 

[Oh, noite estrelada! 

É assim que quero morrer] 

 

III. 

Nos estudos sobre Ana Cristina César descobrimos que apesar de ser 

uma referência no cenário da literatura brasileira, havia uma escassez de 

dados da sua biografia. Esta constatação é curiosa, uma vez que é possível 

acessar seus arquivos pessoais e entrar em contato com as pessoas de seu 

convívio. Ana Cristina César nasceu em 02 de junho de 1952, na cidade do 

Rio de Janeiro. Ana C.C. e se considerava alguém “marcada para 

escrever”.Aos quatro anos já ditava poemas que tinham seus registros 

feitos pelas mãos de sua mãe. Aos sete anos, tem suas primeiras poesias 

publicadas. Formada em letras, desempenhou intensa atividade jornalística 

e editorial. No início de 1982, Ana Cristina César entra num processo 

depressivo que aos poucos se agrava. É lançado, então, o livro A Teus Pés, 

seu único livro de poemas lançado em vida reunindo inéditos e publicações 

anteriores, que obtém enorme sucesso. O estado emocional alterado era 

percebido pelos amigos que admiravam e compartilhavam da inovação 
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trazida pelo estilo sempre desafiador da escrita de Ana C.C. Continuava a 

escrever cartas e poesias ao mesmo tempo em que enfrentava suas crises. 

Após iniciativas de luta contra a depressão como retornar a dar aulas, Ana 

Cristina César em setembro de 1983 tenta o suicídio na praia da Barra. Em 

outubro, Ana C.C. põe fim à sua vida ao pular da janela do sétimo andar do 

apartamento de seus pais. A linguagem de Ana Cristina César, resiste a 

ondas e fórmulas fáceis – queria a palavra depurada, decantava as coisas e 

sabia que extrair o sublime do cotidiano não é tarefa das mais fáceis. 

(MUTARELLI apud LIMA,1993) .  

Ana C.C. parecia ter uma certa consciência trágica: “um texto é só um 

texto”, ao mesmo tempo em que deixa transparecer a vontade de que a 

mensagem contida nas pesadas areias da linguagem pudesse alcançar um 

interlocutor e traduzir seu desejo. Dizia: “Infelizmente ou talvez felizmente 

– é esse o mistério [...] um texto é só texto, ele não é pele, ele não é mãos 

tocando, ele não é hálito, ele não é dedos [...]” (CÉSAR,1992;201). 

Simultaneamente, em suas poesias, vemos que o esforço interpretativo que 

a autora 

exige aponta para mais funções do texto: 

Por afrontamento do desejo 

insisto na maldade de escrever 

mas não sei se a deusa sobe à superfície 

ou apenas me castiga com seus uivos. 

Da amurada deste barco 

Quero tanto os seios da sereia. (1) 
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Nos poemas a seguir fica patente a necessidade da escrita para Ana 

C.C. e, simultaneamente, verificamos a emergência de alguns elementos 

mortíferos ou que atestam a maneira como o processo criativo os evoca: 

A poesia pode esperar? 

(…) Não, a poesia não pode esperar 

 

Olho muito tempo o corpo de um poema  

Até perder de vista o que não seja corpo 

E sentir separado dentre os dentes 

Um filete de sangue  

Nas gengivas (2) 

 

as palavras escorrem como líquidos  

lubrificando passagens ressentidas 

 

Os poemas são para nós uma ferida. (3) 

 

O seguinte poema, por sua vez, adquire um caráter 

assustadoramente premonitório ao depararmo-nos com a maneira como se 

deu o desfecho de sua vida. Trata-se, aparentemente, de uma 

“previsibilidade a posteriori”, que aponta para a inevitabilidade do curso 

tomado pela vida da poeta ao mesmo tempo em que os elementos que 

compõem sua história já podiam ser encontrados, mas só teriam sentido 

após a ocorrência dos fatos. 

 

[...]Ela ficando olhando pela janela 

O dia inteiro o olho, o pé, a janela 
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Em cima em baixo pelos lados da janela 

Ela ficava olhando pela janela 

Um dia ela cansou de olhar e fechou a janela 

mas era dura e não fechava a janela 

Ela ficava olhando pela janela 

às vezes tentava mas logo se esquecia da janela 

que sempre aberta com um olho e um pé a janela 

Ela ficava olhando pela janela 

até que um dia seus pensamentos dissociaram a janela 

que caiu inteiriça, e era uma janela caída 

Ela ficava olhando pela janela 

que não era, nem existia como janela: 

Ela ficava olhando pelo buraco (4) 

 

Ana C.C. questiona-se acerca do próprio limite representacional da 

linguagem no trecho a seguir: 

Será que a linguagem pode expressar alguma coisa a respeito do mundo e 

do meu próprio ser? Será que o verso é virgem? Ou será o nada? Ou 

meramente espuma? (5) 

 

IV. 

Anne Sexton e Ana Cristina César nos fornecem pistas acerca da 

maneira como se dá o processo criativo uma vez que muitos de seus escritos 

eram auto-referenciais ou confessionais. Ana C.C. não tinha, propriamente, 

um projeto literário e Sexton, por sua vez, passa a escrever de maneira 

contundente após a indicação de seu psiquiatra. Sendo assim, pensamos o 

entrelaçamento entre a escrita e o sofrimento psíquico das poetas. Não 
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pretendemos equiparar o “eu” do autor com o eu-lírico, mas devemos ter 

em vista que diversas são as vozes no texto. Apesar de variadas, estas vozes 

podem falar de algumas motivações do próprio autor, levando-nos a 

reconhecer uma possível relação entre alguns significantes e a vida do 

poeta.  

Apesar do aparente paradoxo entre o irrepresentável da pulsão de 

morte e sua representação através da poesia, verificamos que os elementos 

mortíferos podem emergir no texto através da repetição, desfragmentação 

e de uma espécie de sombra que paira sobre a obra. A sublimação não tem 

como finalidade única a dessexualização dos objetos. Ela traz consigo, 

também, aspectos disfuncionais. A pulsão sexual, bem como a pulsão de 

morte, emerge no processo criativo assim como nas demais atividades 

humanas. Os elementos presentes são os mesmos no sintoma, no sonho e 

na sublimação. A diferença reside em como esses elementos se arranjam. A 

psicanálise não pode se eximir diante do fenômeno artístico, já que este 

pode ser entendido como um tratamento estético àquilo que já constitui o 

sujeito. Diferentemente do sintoma que ao ser interpretado se desfaria, a 

obra resiste.  

A sublimação é definida no Vocabulário da Psicanálise de Laplanche 

e Pontalis como um desvio do alvo e do objeto sexual da pulsão em direção 

a objetos socialmente valorizados. Por conseguinte, é necessário ter em 

vista, como vimos nesta mesma obra, que a sublimação não é um conceito 

moral e sim metapsicológico (1970;638). Entendemos que uma das 

prerrogativas da sublimação é sua tendência a formar laço social por meio 

de produções compartilháveis. Laplanche nos relembra da preocupação de 

Freud em não fazer um uma “filosofia de valores”, que pouparia a criação 

artística da interpretação que leva em conta o caráter sexual dessas 
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produções. A idéia de sublime contida no termo, se compreendida como 

um campo de sacralização, tornaria o conceito antianalítico.(Laplanche, 

1989;99)  

O ponto de resistência a ser superado é, como vimos, a destituição do 

caráter moral no que tange aos fenômenos artísticos. A obra de arte, que 

parecia ser o último reduto imune ao pulsional, encontra ali, onde o 

apolíneo parecia ter triunfado, o horror do caos dionisíaco.  

Com o advento da segunda teoria das pulsões todos os conceitos - 

bem como a sublimação- devem ser repensados, já que o alcance do 

inconsciente é muito maior do que se poderia supor anteriormente. A 

pulsão de morte é então, fundamental para o entendimento da 

sublimação, já que essa se trata de uma dessexualização, que retira a libido 

do objeto através de um desligamento que deixa o ego à mercê do pólo 

desorganizado da pulsão, o mortífero. Essa concepção é 

surpreendentemente clara em O Ego e o Id : “o trabalho de sublimação do 

ego resulta numa desfusão dos instintos e numa liberação dos instintos 

agressivos no superego, sua luta contra a libido expõe-no aos perigos de 

maus tratos e morte.” (FREUD,1974;73). 

Por isso a sublimação se encontra num limite tênue entre o funcional 

e o destrutivo. Ou seja, o artista está necessariamente em um ponto de 

tensão. Nas autoras estudadas, a escrita foi capaz de fazer um contorno, ao 

mesmo tempo em que trouxe à tona elementos destrutivos presentes no 

psiquismo. A escrita pode acontecer apesar da dor, e, simultaneamente, a 

provocar.  

O ponto de convergência entre os tópicos desse encontro foi 

indicado, conforme vimos, como sendo a textualidade, e sua capacidade de 

dar forma, existência e sentido ao ser humano e ao mundo. Certamente 
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esse aspecto foi observado por aqueles que consideram a sublimação uma 

saída feliz, um destino nobre aos impulsos mais demoníacos. Contudo, é 

curioso notarmos que esse “poder da palavra”, ponto que une os três 

campos de saber presentes nessa discussão_ a psicanálise, o direito e a 

literatura, parece abranger outro aspecto um tanto quanto inesperado: a 

palavra traz em si a capacidade de curar, de dar contorno, e ao mesmo 

tempo traz à tona aspectos destrutivos para aquele que a profere em seu 

texto. Conforme a citação do jurista Loysel na apresentação do Congresso, 

a palavra ‘é aquilo que nos une, o que garante o caráter humano, e é nesse 

sentido que já poderíamos suspeitar que ela traga consigo algo de 

perigoso. Assim, o fim trágico dessas autoras aponta para o que talvez seja 

outra importante intersecção entre os temas aqui discutidos: não é possível 

garantir, nem ao menos antever qual será o destino daquele que se 

aventura por essas “pesadas areias da linguagem”. 
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Notas: 

 

*As obras de Ana Cristina César foram reagrupadas e republicadas após sua 

morte. Dessa forma, “Cenas de Abril” é parte integrante da edição de 1992 

de A teus pés, e “Escritos em Londres” é parte da edição de 1985 de 

Inéditos e dispersos. 

1 Extraído de “Cenas de Abril”. 

2 Extraído de “Cenas de Abril”. 

3 Extraídos de “Inéditos e Dispersos”. 

4 CÉSAR.“Inéditos e Dispersos”. 

5 CÉSAR. “Escritos em Londres”, 1988, p. 157-8. 
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Doença mental – justiça do Trabalho - Psicanálise 

O homem contemporâneo não é mais o mesmo; o mundo mudou, 

juntamente com suas expectativas. Se antes éramos impulsionados pelo 

significante mestre, vindo do Outro como uma orientação que incluía o 

singular, hoje fazemos parte de uma grande massa. O traço particular, o 

traço unário1 está diluído e tudo passou a ser explicado pela neurociência, 

que descreve a vida emocional das pessoas, seus hábitos e preferências em 

termos de serotonina, dopamina, etc. É o exagerado oferecimento da 

ciência ao psíquico, num discurso da quantificação que negligencia as 

diferenças. 

Ao nascer, a linguagem incide sobre o ser humano e separa seu ser 

do campo da natureza, possibilitando uma brecha para que ele se mostre 

como particular, como sujeito, e cada qual a seu modo. Entretanto, o 

mercado comum tem contribuído para a perda da singularidade ao 

preparar e oferecer objetos que pretensamente iriam eliminar a humana 

dor de existir, prometendo falsas esperanças de se encontrar a completude.  

Atualmente, suporta-se cada vez menos o desamparo e concorda-se 

cada vez mais em se tornar um número nos protocolos e a se sujeitar ao 

que está pronto, ao consenso, às decisões coletivas para em troca não ter 

que se responsabilizar pelas próprias decisões e assim poder demandar, via 

judiciário, a reparação pelo dano causado, que entende ser sempre do 

outro. A particularidade desaparece e as decisões não são mais sustentadas. 

É o consenso que decide, num savoir-faire pronto para ser consumido, que 
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anula o sujeito no um- a- um. O saber passa, então, a ter um novo estatuto. 

O sujeito, à mercê do mercado, recebe um nome, uma marca, um destino a 

ser seguido e uma terapêutica supostamente adequada ao seu caso, vinda 

de um gestor a serviço de uma ideologia farmacêutica que se diz parceira 

da saúde publica. Não há mais saúde; todos são doentes e sofrem de 

alguma síndrome passível de medicação.  

A criação do desejo, a particularidade do sujeito criada a partir da 

aceitação do traço que vem do pai está prontamente sendo substituída 

pelo mercado, onde o imperativo da troca prevalece. O que é bom para um 

passa a ser bom para todos. Os objetos são lançados no mercado numa 

espantosa velocidade, num discurso sem limites, sem barreiras, onde não há 

a diferenciação entre os objetos comuns de troca e o chamado objeto a2, 

objeto causa do desejo. O objeto de consumo não questiona nossa 

castração, nem aponta nossa angústia, mas transforma o consumidor num 

dejeto do discurso gestor que convida ao gozo3. O sigiloso, o enigma do 

objeto desaparece com o rebaixamento da função paterna que, com sua lei 

não submete mais o gozo ao desejo. A época do desvelamento aponta o 

desaparecimento do sentimento de vergonha. Pode-se assistir ao Big 

Brother e ver “tudo” o que se passa na casa; também as escolas infantis têm 

na quantidade de câmeras dispostas em todos os locais um chamativo aos 

pais que “tudo” podem ver de seus filhos, durante “todo” o tempo que 

estão fora de casa. A palavra perde poder e com isso a relação do sujeito 

com o simbólico se modifica. Conseqüentemente, a imagem assume sua 

primazia: “Como foi seu dia na escola?” “Você já não viu tudo?” - responde 

o filho ao pai.  
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Entretanto, o sujeito surpreende. Ele é aquele que, por mais que 

pertença a uma classe, jamais se adequará inteiramente a ela; deixa 

escapar, mesmo que identificado a um grupo, a singularidade de seu ser e 

aí, o programado, o arranjado, o pré-definido não se sustentam mais. Seu 

sintoma aparente pode, então, ser comum aos membros do grupo, mas, sua 

forma de gozar, absolutamente única. 

A DOENÇA MENTAL NO PROCESSO TRABALHISTA 

A doença mental trouxe aos processos trabalhistas dificuldades em 

função de alguns equívocos como, por exemplo, a introdução da chamada 

“neurose do trabalho”, a afirmação pelos peritos de nexo causal do 

trabalho em muitos adoecimentos e a utilização inadequada nos laudos de 

nomenclaturas retiradas dos manuais psiquiátricos; aspectos que vêm ao 

processo e dificultam o entendimento do magistrado.  

A doença mental ganhou destaque e exagerada atenção. Talvez, no 

momento, esteja entrando no espaço que a LER/DORT ocupou por tanto 

tempo nos processos trabalhistas; foram cerca de duas décadas de uma 

avalanche de ações e condenações muitas vezes equivocadas, onde os 

inadequados ambientes de trabalho tinham menos importância do que os 

adoecimentos que provocavam. Lamentável a constatação de que tais 

ambientes somente puderam ser alterados frente à enorme quantidade de 

afastamentos por doença do trabalho e não pela sua impropriedade.  

Hoje, as doenças mentais têm tido o mesmo holofote nas demandas 

trabalhistas. 
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A psicanálise descreve um tipo de identificação em que o sujeito 

molda seu eu de acordo com o aspecto daquele que tomou como modelo. 

Tal identificação se dá por meio de um sintoma e ocorre com o objetivo de 

fazer com que o sujeito se sinta parte de um determinado grupo. É 

bastante comum encontrarmos nos processos judiciais laudos que 

desconsideram o efeito da identificação sobre os sintomas de seus membros 

e, por isso, afirmam haver doenças características de determinadas 

atividades profissionais porque acreditam na “neurose do trabalho” e 

menosprezam a complexidade da subjetividade humana, atendo-se apenas 

ao quadro clínico fenomenológico. 

Freud exemplifica esse tipo de identificação com um relato de um 

caso em que uma das moças de um internato, ao receber de alguém por 

quem estava enamorada uma carta que lhe despertou ciúme, reagiu a ela 

com uma crise de histeria e algumas de suas amigas, que conheciam a 

situação, também reagiram da mesma forma. “A identificação por meio de 

um sintoma tornou-se assim um sinal de um ponto de coincidência entre os 

dois egos...”(FREUD, 1921,p.136). 

Nos processos que incluem pedidos de dano moral, o acento tem 

recaído sobre a doença mental, com a exagerada utilização de termos 

retirados dos manuais de psiquiatria. Estamos vivendo um perigoso 

momento em que se julga muito mais em função da doença do que dos 

atos abusivos e desrespeitosos de algumas chefias sobre seus subordinados, 

fazendo surgir o exagero de que onde há doença, há assédio. 

Independentemente de haver adoecimento ou não, é necessário investigar 

o abuso para puni-lo, pois, caso contrário, não serão consideradas as 



I Congresso Nacional de Psicanálise, Direito e Literatura 

 507

demandas daqueles que sofreram assédio, mas que, por questões de sua 

subjetividade, não sucumbiram diante do agressor.  

Em prol da civilização, para se manter protegido e sobreviver, o 

homem abre mão de sua satisfação e, em função dessa troca, sobra sempre 

um resto de gozo, transformado em sintoma. Não há homem sem sintoma. 

Não há homem sem sofrimento. O homem goza independentemente de 

qualquer conflito. Padece com o sonho do hedonismo contemporâneo, não 

consegue frear a pulsão de morte e culpa o outro pelo seu mal-estar, sua 

privação, seu fracasso. Sente-se vítima daquele que, aos seus olhos, tem o 

que lhe falta para ser feliz e lhe pede reparação. Entretanto, seu 

sofrimento não cede às melhores tentativas dos psicoterapeutas, dos 

juristas, dos educadores, do judiciário. Não lhe faltam tentativas de 

cuidado. Será ele vítima ou responsável?  

A QUESTÃO DO DIAGNÓSTICO 

Parece-me de fundamental importância a abertura para um debate 

sobre a saúde do trabalhador, em vários aspectos como as questões de 

saúde mental, o assédio moral, os laudos periciais, entre outros. 

Acompanho há cinco anos os juízes do trabalho em sala de audiência 

e assisto cotidianamente as questões que chegam aos processos, travestidas 

de lides trabalhistas, quando, na verdade, são relacionadas a afetos 

intensos, de outra ordem. Presencio a angústia do juiz que decide, num 

contexto processual, sem muitas vezes possuir, mesmo na presença de 

laudos periciais, dados que efetivamente o auxiliem.  
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Muitos são os equívocos, em se tratando de doença mental. 

Inicialmente, a confusão entre quadro clínico e estrutura clínica. Dizer de 

um sintoma clínico é dizer muito pouco de um sujeito, que possui sua 

singularidade na forma de estar no mundo. É possível uma analogia do ser 

humano com um quadro. A tela, o principal, como sendo a estrutura 

psíquica e a moldura, como o sintoma. A moldura muda de forma, de cor, 

de acordo com a vontade e o modismo, mas a tela permanece a mesma, já 

que o ser humano é imutável quanto a sua estrutura. Entretanto, no atual 

império dos manuais e das estatísticas os termos oriundos do modismo das 

sintomatologias substituem a particularidade humana e passam a 

representar os sujeitos. Dizer simplesmente que se está diante de uma 

depressão, por exemplo, pode significar quase nada. Não há dúvida de que 

sempre existiram os estados depressivos que, no entanto, na clínica, dizem 

de uma história subjetiva particular. Uma depressão pode ser uma mera 

tristeza, um fracasso, uma decepção, um luto pelo falecimento de um ente 

querido ou, até mesmo, um quadro grave de melancolia, presente numa 

estrutura psicótica.  

O deságüe de novos medicamentos no mercado para os novos males 

da civilização, onde todos são medicados ou se automedicam, tira do 

sujeito a oportunidade de se implicar no seu estado. Basta que ele se 

encaixe numa das descrições presentes nos manuais e tratados de 

psiquiatria (o que me parece não ser difícil) e prontamente a ciência lhe 

oferece o alívio por meio de uma prótese química. Porém, permanece o 

vazio de quem se encontra desorientado quanto aos seus desejos e 

extraviado de seus ideais.  
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A INVENÇÃO DO TRANSTORNO PÓS-TRAUMÁTICO 

Com o fim da tradicional ordem patriarcal, as identificações estáveis, 

que antes orientavam e situavam o sujeito, cedem lugar à incerteza e aos 

modos de satisfação autônomos que estimulam o sujeito a se fazer e se 

nomear como um estilo de vida. Daí, serem constantes expressões como “eu 

sou toxicômano”, “eu sou anoréxico”, “eu sou deprimido”, etc. São estilos 

de individualismo que tentam imaginariamente dar segurança aos 

ameaçados em função da incerteza do mundo atual; são filhos de 

significantes mestres de uma época de modismos que não se orientam mais 

pelo Nome-do-Pai, organizador do gozo. Em conseqüência, o sujeito se 

desamarra do laço com o Outro e se vê liberado ao mortífero do gozo 

pulsional. Não há mais limites e a vida se organiza em torno do medo. A 

ciência, que tudo descreve e programa por meio de cálculos dos riscos 

possíveis, aparece no lugar da autoridade paterna. Em meio a esse mundo 

de causalidade programada, aquilo que surpreende, que é impossível de se 

programar, torna-se trauma.  

Pode-se entender o trauma como um acontecimento que traz a 

contingência, a irrupção do real sobre as representações simbólicas que o 

sujeito tinha até então.  

A atenção sobre o estudo do trauma iniciou-se a partir das 

experiências com os doentes de guerra. Observou-se que os pacientes com 

perturbações psíquicas e que eram retirados dos campos de batalha e 

levados para os hospitais na retaguarda, dificilmente retornavam à batalha. 

Concluiu-se, portanto, que, para aproveitar ao máximo as potencialidades 

dos soldados, os hospitais deveriam se deslocar com os regimentos, o que 
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foi feito pelos russos na guerra russo-japonesa de 1904-1906. A partir daí, 

inicia-se o tratamento precoce na dianteira da neurose de guerra, para 

tentar utilizar ao máximo o potencial dos soldados. 

Após a 1ª guerra mundial, Sigmund Freud se manifestou 

absolutamente contra os métodos utilizados pelos psiquiatras do exército 

alemão que forçavam a volta dos soldados para a frente de batalha, por 

meio de métodos rígidos, como aplicação de choques elétricos e sugestão. 

As perturbações psíquicas advindas da situação bélica, do horror do 

enfrentamento, do temor da morte e da mutilação foram tratadas como 

um problema moral, de debilidade do caráter, passível de medidas firmes e 

repressivas. Os psiquiatras ingleses utilizaram métodos mais brandos, de 

discussão em grupo, que originaram, mais tarde, os Alcoólicos Anônimos. 

A guerra do Vietnã trouxe mudanças. Os psiquiatras se preocuparam 

com medidas de prevenção como manter os soldados em constante contato 

com as famílias, com os colegas e com sua forma habitual de diversão, mas, 

mesmo assim, eles voltaram aos EUA completamente abatidos, com sérios 

transtornos de ansiedade, depressão, toxicomania, revoltados com os 

superiores e insultados pela população por sua conduta anti-social de 

atrocidades cometidas. Houve uma grande força dos movimentos 

antibélicos para que os veteranos recebessem um tratamento especial e um 

novo diagnóstico: Síndrome do Stress pós-traumático. A intenção era 

desfocar o contexto psicológico e pessoal dos soldados para denunciar o 

traumático da guerra. Os veteranos deixaram, portanto, de ser vistos como 

psicopatas e ofensores, para serem tratados como traumatizados. A 

síndrome pós-traumática legitimou sua condição de vítima e os livrou de 



I Congresso Nacional de Psicanálise, Direito e Literatura 

 511

qualquer culpa moral. Os programas assistenciais se encarregaram, a partir 

de então, de lhes dar reconhecimento e compensação, a ponto de ser 

interessante um diagnóstico de transtorno pós-traumático. O trauma ganha 

popularidade a ponto de pouco importar o significado subjetivo da 

experiência para o sujeito.  

O TRAUMA PARA A PSICANÁLISE 

As neuroses de guerra, assim como as situações de repetição de cenas 

desagradáveis, foram motivo de estudo para Freud, após a 1ª guerra 

mundial, por apontarem algo até então enigmático da natureza humana. 

 

(...) não só encontraremos coragem para supor que existe 

realmente na mente uma compulsão à repetição que 

sobrepuja o princípio do prazer como também ficaremos 

agora inclinados a relacionar com essa compulsão os 

sonhos que ocorrem nas neuroses traumáticas e o impulso 

que leva as crianças a brincar.”(FREUD, 1920, p.36) 

A observação da tendência do ser humano de, entre outras coisas, 

repetir cenas desagradáveis possibilitou a elaboração do conceito de pulsão 

de morte, como aquilo que, na busca do prazer, promove um mais-além, da 

ordem do desprazer, que Jacques Lacan veio mais tarde a denominar gozo. 

O homem não se contenta com a baixa quantidade de energia no aparelho 

psíquico que dá a sensação de prazer e extrapola, tendendo sempre ao 

mínimo de tensão, ao primevo estado inorgânico do organismo. Na busca 

do prazer, vai além e encontra o prazer na dor. Faz sempre o mesmo 
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percurso, repete o mesmo caminho já conhecido, sonha os mesmos sonhos, 

remete-se à situação em que o evento traumático ocorreu. Nem tudo é 

libido. Há a pulsão de morte.  

A vida aponta a morte e então a função paterna nos põe a trabalho, 

dificultando a compulsão à repetição, que visa ao gozo traduzido como 

mal-estar para o sujeito. O pai é o responsável por mostrar ao filho o 

caminho do desejo, por meio de uma operação simbólica que organiza o 

campo do gozo. Porém, se o pai declinou, estamos mais indefesos e 

desamparados, entregues às abundantes ofertas de satisfação do mercado 

que promete a “felicidade” do gozo imediato. A pulsão de morte passou, 

portanto, a prevalecer e a fragilidade do sujeito, diante do seu medo, o faz 

recorrer ao Estado, onde o juiz ocupa o lugar do pai. 

Para Freud, a ansiedade presente nas neuroses traumáticas é uma 

reação ao perigo, mas a uma situação de perigo interno, que remete à 

própria constituição do sujeito humano. 

 

“Seria mais verdadeiro dizer que se criam sintomas a fim de 

evitar uma situação de perigo cuja presença foi assinalada 

pela geração da ansiedade. Nos casos que examinamos, o 

perigo em causa foi o de castração ou de algo remontável à 

castração”. (FREUD, 1925, p. 152). 

E acrescenta: 
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(...) “pareceria altamente improvável que uma neurose 

chegasse à existência apenas por causa da presença 

objetiva do perigo, sem qualquer participação dos níveis 

mais profundos do aparelho mental” (FREUD, 1925, p. 153). 

 

 

Na época do “trauma generalizado”, em que não se pode contar 

com a consistência do Outro, com a garantia do pai, o trauma vem apontar 

aquilo que é da ordem do imprevisível, do real sem lei, sem ordem, daquilo 

que pode aparecer a qualquer momento. O traumático remete à castração, 

à falta estrutural de todo ser humano e encontra ressonância na 

subjetividade, na própria constituição do sujeito; o trauma está na causação 

do sujeito. Remete também a um acontecimento inassimilável, inesperado, 

trazido pelo encontro do sujeito com a morte, com a mutilação, com a 

maldade do Outro. 

A ciência insiste em fazer existir a causalidade programada e tudo o 

que não é programado se converte em trauma. Todavia, é importante 

salientar que não é necessária a guerra e o terror para que o sujeito se veja 

exposto a algo que traumatiza sua vida. Existem episódios menores que o 

tocam profunda e bruscamente e o colocam diante do insuportável e do 

sem sentido. 

O horror do traumatismo, independentemente de ser coletivo ou 

singular, tem sua importância frente à leitura que cada um faz desse 

acontecimento causador de pura angústia e também na decisão de cada um 
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de tomar, na beira do abismo do trauma, um novo caminho. A atuação do 

profissional de saúde mental dependerá, então, de sua orientação clínica e 

de sua ética. Poderá oferecer a possibilidade de um tratamento que 

privilegie a escuta e permita ao paciente se interrogar e se implicar nos seus 

acontecimentos ou oferecer apenas uma prescrição farmacológica que o 

libere de sua responsabilidade.  

A psicanálise observa as diferenças encontradas em cada uma das 

reações dos sujeitos frente ao evento traumático e conclui que elas são 

absolutamente particulares. A clinica deixa claro que cada um elabora o 

mesmo acontecimento de forma diversa. Traumático para um, sem maiores 

conseqüências para outro. Não há uma reação padrão entre os organismos 

afetados, ao contrário do que dizem os manuais norte americano DSM IV e 

europeu CID 10 que reduzem o trauma a um fundamento biológico, 

universal e transcultural; resposta de pura homogeneização dos sujeitos. 

Éric Laurent propõe a criação de uma nova categoria: a Síndrome do 

Stress pré-traumático. O trauma é o protagonista da nossa atualidade 

selvagem e nos coloca sempre em alerta. Estamos na época da violência, do 

terrorismo, da perda dos ideais, da segregação, do mal que pode surgir a 

qualquer momento. O trauma é o mundo do nosso tempo. Ele faz um 

comentário após os traumáticos acontecimentos de 11 de março de 2004 

em Madri e 11 de setembro de 2001 em Nova York: (...)”fue el encuentro 

con la voluntad absolutamente mala de um Otro que solo quiere la 

muerte” (E.Laurent, 2004, p.49) 

Com a psicanálise de orientação lacaniana aprendemos que, apesar 

da conturbada vida atual, é possível perguntarmos sobre o lugar que 
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ocupamos no mundo, se queremos estar nesse lugar e de que forma. Isso, 

apesar de conscientes da dor que toda existência comporta. 

CASO 1- ASSÉDIO SEXUAL OU UMA CENA PERVERSA CONSENTIDA? 

O processo 00298-2007-021-03-00-7-4 exemplifica bem o quadro atual das 

salas de audiência trabalhista, onde muitas vezes o juiz se vê angustiado 

diante de uma procissão de reclamados e reclamantes que querem se 

mostrar, lucrar com o dano moral, exibir sua tirania sobre o empregado e 

observar, com satisfação, a surpresa de um magistrado frente a situações 

inusitadas e de difícil manejo, que as atuais demandas oferecem ao 

judiciário. 

Trata-se de uma reclamante que vem à justiça pedir dano moral por 

assédio sexual do diretor da empresa onde trabalha. Junta aos autos fotos 

bastante comprometedoras, onde o reclamado encontra-se masturbando e 

em pleno gozo sexual. Segundo ela, as fotos foram tiradas por seu celular, 

durante um encontro íntimo que tiveram.  

A audiência iniciou-se bastante tensa e em segredo de justiça. A 

alegação da defesa era a de que a reclamante estava se vingando do 

reclamado por este ter colocado um fim no relacionamento que 

mantinham. Foram ouvidas testemunhas que trabalham na empresa; todos 

homens e demonstrando um certo sarcasmo para com a situação. 

Relataram que a reclamante “se oferecia” para todos os que exerciam 

cargos de chefia, tendo tido, inclusive um caso amoroso com o presidente 

da empresa, no passado. Uma das testemunhas era o confidente da 

reclamante e deixou claro seu ressentimento, como as outras, por não ter 
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tido a oportunidade de ser um de seus amantes. Disse que a reclamante 

comparecia à empresa, vestida com blusas minúsculas e calças muito baixas 

e apertadas que deixavam à mostra suas roupas intimas. Ela cuidava da 

limpeza da reclamada durante as reuniões técnicas, tendo para isso que se 

abaixar, o que fazia com que seu corpo fosse visto por todos. Não havia 

nenhuma censura quanto a isso; pelo contrário, todos participavam dessa 

exibição. Todos coniventes e não sem interesse na visão do corpo da 

funcionária, bem como na possibilidade de dele se deleitarem. A 

reclamante, até então, numa postura de consentimento, se mostra 

ressentida, não pelo seu papel de objeto a ser usado, mas por ter sido 

excluída da empresa, ou seja, da cena perversa. 

Durante a audiência, a juíza, não mais acreditando em assédio 

sexual, se surpreende com a lamentável situação em que uma jovem mulher 

se oferece sexualmente aos superiores, em troca de pequenas vantagens e 

de poucas recompensas materiais. 

As relações entre os seres estão profundamente modificadas. A 

perversão se apóia no discurso jurídico e na extensão do contrato, onde 

dois itens passam a ser critérios indicativos: duas pessoas maiores e 

aquiescentes. Contanto que certas práticas aconteçam entre dois adultos 

que a elas consintam, então nada deve ser feito. O gozo sexual não é mais 

sensível ao império do pai e não se submete à sua lei. Paradoxalmente, o 

campo das práticas sexuais perversas se reduz, mas o campo da perversão 

aumenta, na medida em que passa a englobar toda sorte de relação que 

inclua o não consentimento de uma das partes. Aí, o poder hierárquico se 
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torna suscetível de punição, com o conseqüente aumento de demandas que 

envolvem assédio moral e sexual.  

Qual a atuação de um magistrado numa situação como essa em que 

as relações subjetivas contribuem para a complexidade dos atuais processos 

judiciais? A saída encontrada pela juíza do caso me pareceu bastante 

interessante: oficiou o Ministério Público do Trabalho “para tomar as 

providências cabíveis, tendo em vista o nocivo ambiente de trabalho”. Nada 

mais poderia ser feito por um magistrado.  

Estamos na sociedade do sintoma. A psicanálise introduz o termo 

sinthoma e o diferencia de sintoma. Sinthoma diz respeito à forma com o 

sujeito convive com o seu modo de gozo sem por ele ser destruído; é seu 

viés particular, como estabelece o laço social, sua maneira própria de 

vivenciar o fato de ser mortal, de lidar com o resto que sobra da operação 

que transforma o humano em sujeito. O sinthoma é singular. Em 

contrapartida, o sintoma está presente nos manuais e estatísticas, inclui a 

fenomenologia aparente, não envia o sujeito à sua particularidade e não é 

determinado pela estrutura; é a moldura do quadro. No caso da 

reclamante, podemos pensar sobre sua posição de objeto a ser usado e 

gozado pelo Outro e, no caso do reclamado, sobre um sujeito que goza 

perversamente de uma prostituta no trabalho; fora de casa. 

Proferir uma sentença, baseando-se nos dados das estatísticas, dos 

manuais, do senso comum, nos sintomas constantes nos laudos periciais 

que, muitas vezes desconsideram as soluções subjetivas que cada um 

encontra para lidar com suas questões existenciais, pode ser um erro. Em se 

tratando de sujeitos humanos, nem tudo é o que parece.  
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A profissão juiz exige mais do que simplesmente a aplicação da 

teoria, visto tratar-se de uma prática em que é necessário privilegiar o 

detalhe e o singular, que se encontram além das aparentes evidências. Em 

se tratando de conflitos, há o sujeito, há a variedade e, com ela, a surpresa. 

A decisão, então, requer muitas vezes que o caráter pragmático das 

aparências ceda lugar à atenção para com a variabilidade da experiência, 

para com os transtornos trazidos à prática judiciária pelos elementos de 

novidade.  

 

 

CASO 2- QUANDO A NÃO RESPOSTA À EXPECTATIVA TRAZ CONSIGO A 

POSSIBILIDADE DE SAÍDA 

O processo 686/065 contém pedido de dano moral de R$400.000,00. 

Trata-se de uma empregada da Caixa Econômica Federal que, frente a 

fatores organizacionais como pressão da chefia, ameaças de transferência, 

horas extras freqüentes, alega ter “desencadeado inicialmente um quadro 

compatível com reação aguda ao stress e transtorno de adaptação que 

evoluiu posteriormente para a esquizofrenia”, diagnóstico confirmado pelo 

perito nomeado. A juíza do processo em questão me fez a seguinte 

pergunta: “Somos tão frágeis assim a ponto de desenvolvermos uma 

esquizofrenia? Deferi o pedido de perícia, mas não estou satisfeita com o 

laudo”. 

O sujeito, banhado na linguagem e, portanto, constituído a partir da 

significação oferecida pelo Outro, desliza na cadeia de significantes e se 
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deixa por eles representar. O psicótico, na sua rigidez, carente de simbólico, 

se adere à materialidade da letra e se congela como um objeto de gozo do 

Outro. Ele simplesmente é o que é, sendo-lhe impossível uma mudança de 

estrutura; afinal, o quadro é o mesmo, apesar das aparentes mudanças de 

molduras. Daí, a meu ver, a inadequação do primeiro parecer pericial que, 

ao invés de afirmar o desenvolvimento de uma esquizofrenia, poderia 

melhor ter se referido a um desencadeamento de uma patologia que 

esteve lá desde sempre com aquele sujeito. O sofrimento da reclamante é 

evidente, bem como o desconhecimento do perito médico acerca do 

mundo da saúde mental. Ao atestar o nexo causal ocupacional, 

desconsiderou o fato de que a presença de doença mental num sujeito não 

implica necessariamente em desencadeamento de crise e nem em 

responsabilização de outros. No caso em questão, a natureza da tarefa 

desempenhada, que requer capacitação, atenção e muita responsabilidade, 

é, por si só, um fator de risco para uma estrutura psíquica frágil. O equívoco 

está no fato de se entender sempre como culpa do empregador os casos de 

desencadeamento de crise em funcionários, o que talvez possa vir a 

contribuir para a discriminação e o preconceito de sujeitos com 

determinados tipos de patologias que não seriam, a partir daí, alvo de 

contratação pelo mundo do trabalho; a eles caberia apenas um lugar na 

doença, como bem disse o segundo perito nomeado: “crente na sua 

invalidez e na responsabilidade da empregadora sobre seu quadro - todos 

dizem que a doença é decorrente do trabalho - a autora nunca se 

perceberá melhorada”. 

A importância de uma sentença judicial está no fato de possibilitar à 

reclamante não se aprisionar à significação dada pelo Outro, não 
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permanecer identificada à doença, numa posição de vítima da reclamada, 

mas sim em poder vislumbrar uma melhoria do seu quadro, o que nenhuma 

quantia financeira seria capaz de proporcionar.  

A autora, que apresentou crises desde 1995 até finalmente vir a ser 

aposentada por invalidez em 2001, não teve acesso durante esses nove anos 

a nenhum tratamento psicoterápico regular que lhe desse suporte. Ficou à 

mercê dos diagnósticos classificatórios, dos medicamentos e, acima de tudo, 

da expectativa de culpabilização da empresa pelo seu sofrimento. Em 

conseqüência, teve sua vida profissional e familiar desfeita, além da 

cronificação e do agravamento de sua doença. Vítima não da empresa, mas 

de vários profissionais de várias áreas que, ou desconhecendo seu caso, ou 

tratando-a como um paciente a mais, ou dando-lhe equivocadas 

esperanças, não se atentaram para os perigos a que se pode expor uma 

pessoa. Surpresa e provavelmente bastante decepcionada com a sentença 

que decidiu por negar o nexo causal, tem agora duas possibilidades de 

saída: tentar sua inserção social numa nova posição subjetiva ou optar por 

continuar pelo viés do inesgotável da demanda. 

 

“Acho importante salientar à reclamante que ela tem 

uma vida pela frente, sendo ainda jovem (45 anos), com 

dois filhos para criar, mesmo que sejam adultos e por 

isso ela deve buscar a cura da doença ou a sua melhora, 

através de tratamentos adequados ao caso, 

independentemente do resultado deste processo e, 

desse modo, ser feliz (...) Quem sabe para isso ela deva 
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desvencilhar-se da idéia de culpabilidade da CEF pela 

sua doença? (...) A frágil estrutura de sua personalidade 

não a impede de ter um trabalho, de ser útil, de poder 

desempenhar os afazeres do lar, de enfrentar o 

cotidiano, de dar conta das frustrações, enfim, de ter 

ânimo e disposição para viver, desde que tratada sua 

doença”.  

 

O gozo impera nos laços sociais contemporâneos. Muitas técnicas 

trazidas de outras ciências vêm ao campo do jurídico para tentar acalmar a 

angústia dos conflitos, com seus manuais, seus protocolos, suas estatísticas, 

mas os sujeitos têm pontos resistentes, pontos de exceção às regras que os 

enquadramentos e as classificações não abarcam. O universal das normas 

não é suficiente para o exercício da magistratura hoje e a intervenção no 

particular, com seus detalhes, faz-se necessária, motivo pelo qual o juiz dos 

tempos atuais, não deve se iludir na busca de fórmulas prontas, sobretudo 

por saber que o inconsciente insiste e faz com que o essencial escape 

sempre do controle. 
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Notas 

1. A noção do termo Unário,introduzida por Freud e redefinida por 

Jacques Lacan como significante mestre (S1), refere-se à marca de um 

discurso do mestre, que carrega a insígnia do poder e forma o núcleo 

do ideal do eu, orientador do sujeito. Para Lacan, unário quer dizer: 

não dois (pas deux); não há dois iguais. Em oposição a binário, esse 

significante aponta que o sujeito não é comparável, não é 

homogêneo; ele é apenas separado, único.  

2. Jacques Lacan descreveu o objeto a como sendo da ordem daquilo 

que não se presta à dialética, porque não se submete à significação do 

Outro. É possível uma analogia com a placenta: algo perdido no 

nascimento e que não é nem da mãe, nem da criança. Uma perda 

resistente a qualquer nomeação e que diz respeito ao mais intimo do 

sujeito. “Aquilo de mais eu-mesmo por ter sido cortado de mim” e 

que se relaciona ao desejo. 

3. Sigmund Freud constatou que o ser humano não se contenta com o 

prazer, indo mais além do princípio do prazer e o resultado acaba 

sendo a dor e o desprazer. Esse “prazer dolorido” é o que Jacques 

Lacan denominou gozo. Refere-se a um excesso porque expressa a 

satisfação paradoxal advinda do sintoma, ou seja, um sofrimento que 

deriva da satisfação.  

4. http:// www.ng.trt.gov.br 

5. http://www.mg.trt.gov.br 
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RESUMO:  

 

O presente texto mete-se na práxis da hermenêutica criadora, a partir da 

analise da peça Prometeu Acorrentado de Ésquilo, para discutir e verificar a 

aplicabilidade de conceitos de filosofia contemporânea, como as teorias de 

vigilância, poder capilar e soberania a partir de Michel Foucault, a teoria 

pragmatista de lealdade a partir da concepção do conceito de self, segundo 

orientação de Richard Rorty e, ainda, discutir emancipação, conhecimento e 

tirania.   

 

1. - Prólogo e resumo da peça Prometeu Acorrentado de Ésquilo:  

 

Quando aceitamos o convite dos organizadores do livro para tecer esse 

artigo, não queríamos simplesmente apresentar algo de nossas pesquisas 

pregressas, que já estivesse em andamento, mas sim construir algo 

inteiramente novo e dedicado à professora Miracy Gustin. Naturalmente, 

nos servimos das áreas da filosofia em que de algum modo estamos 

embrenhados, a hermenêutica e o pragmatismo, mas sabíamos que o 

núcleo do novo trabalho deveria gravitar em torno dos marcos de trabalho 

e ensinamentos da professora, seu compromisso com a emancipação, com a 

autonomia e, principalmente, com a clareza e ‘luminosidade’ de suas 

conclusões. Surgiu-nos, então, a imagem do ‘fogo libertador’ de Prometeu.  
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Eis que a escolha do mito de Prometeu se deu, sobretudo, pela 

instrumentalização emancipadora contida na metáfora do ‘fogo’, que 

possibilitou aos humanos cultivar as artes, as ciências, libertando-se da 

condição primitiva de animais para alcançar a condição humana. O fogo 

possibilitou a emergência da civilização e, nesse sentido otimista, contido 

nos propósitos de Ésquilo, da emancipação e libertação do homem. Essa 

analogia nos pareceu muito adequada pelo que entendemos do trabalho 

da professora Miracy. É discutível, porém, se numa interpretação mais 

restrita aos propósitos de Ésquilo, Prometeu poderia ser pensado como um 

‘emancipador’, porque ao dar ao homem o fogo e o ensinar as artes, ele se 

projetaria como “autor da arte humana”, como está no verso 505. Mas não 

precisamos nos manter no aprisco do ideário do autor, inserido no seu 

próprio tempo. Como expõe Gadamer, “onde se trata de compreender e 

interpretar textos lingüísticos, a interpretação, no médium da própria 

linguagem, mostra com clareza o que a compreensão é sempre: uma 

apropriação do que foi dito, de maneira que se converta em coisa própria” 

(GADAMER,1997: 580). É exatamente isso que vamos fazer: converter os 

fragmentos da dramaturgia grega para pensarmos nossos próprios 

enfrentamentos sociais e políticos. Ou, mais precisamente, pensar como o 

ideal civilizador de Prometeu, aquele que pensa antes, está ligado à luta 

política contemporânea e o quanto precisamos da coragem do rebelde que, 

leal aos seus propósitos filantrópicos, desafiou a tirania, incorrendo em 

crime.   

  

A peça de Ésquilo1 se passa no locus da Pena, a região desolada da Cítia, 

onde nasceu o ferro (v. 395). O Titã é acorrentado sobre o pico ínvio de 

uma rocha onde deverá padecer pela eternidade a suportar as queimaduras 
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do sol flamejante, (v. 30) e ter o fígado diariamente devorado por uma 

águia (v. 35), reconstituído durante a noite, para renovar incessantemente 

o ciclo de tortura. Como preconiza Hefesto a Prometeu: “Permanecerás 

numa vigília dolorosa, sempre em pé, sem conseguir dormir nem dobrar os 

joelhos. Terás tempo bastante aqui para externar teus gemidos sem fim e 

vãs lamentações” (vs. 45/50, MK2). Prisão e tortura perenes configuram 

talvez a mais dura pena do imaginário literário; o herói maior, o libertador 

da humanidade, como retribuição a maior das penas teve. O alto preço 

pago reflete a coragem, a convicção e a firmeza de propósitos do Titã que, 

mesmo sabendo (previdente) de tudo que passaria, rouba o fogo 

civilizador, privilégio dos deuses, e compartilha-o com os homens. Do 

desenvolver desta peleja, dos enfrentamentos entre deuses e divindades, 

extraímos nossas metáforas para discutir, a partir da hermenêutica criativa 

e da teoria da linguagem, a emancipação, a luta política e a teoria da 

justiça como preceitos para uma teoria da sociedade sob o prisma da 

filosofia do direito.    

 

Resumo da Peça:  

 

Na cena inicial, entram Hefesto, deus do fogo, e as divindades Poder 

e Força arrastando o titã Prometeu. Vigiado por esses últimos, 

Hefesto, contrariado e constrangido, acorrenta-o ao topo de um 

rochedo, na desértica Cítia. Momento em que é dado ao 

entendimento do leitor as causas do cumprimento da pena: 

Prometeu havia passado às mãos humanas o ‘fogo do Olimpo’, 

matriz de todas as técnicas, libertando-os da condição de animais. 

Este ato teria insuflado a ira de Zeus, que o condena ao suplicio 
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eterno, para que aprenda “a resignar-se humildemente ao mando 

soberano de Zeus poderoso, deixando de querer ser bem feitor dos 

homens” (v. 10, MK). Zeus o pune por estender aos humanos o 

privilégio dos deuses. Pelas palavras de Hefesto, “um deus desteme a 

ira dos outros deuses, honrando além do justo o ser humano” (v.25, 

T&A). Hefesto não concorda com a punição do rebelde, mas sob a 

vigilância das divindades auxiliares de Zeus, Poder e Força, cumpre 

coagido sua missão (v. 20), “Sofro em surdina por teus males, 

Prometeu!”, diz Hefesto depois de prender-lhe os braços (v. 90, MK). 

Prometeu, aquele que ousou entregar os privilégios divinos aos 

efêmeros, fala sobre sua indignação e conta: “Em certa ocasião 

apanhei e guardei no oco de uma férula a semente do fogo roubado 

por mim para entregar à estirpe humana, a fim de servir-lhe de 

mestre das artes numerosas, dos meios capazes de fazê-la chegar a 

elevados fins” (v. 140/145, KM3). O deus filantropo “detestado por 

Zeus, seu inimigo, por haver amado demais os homens” (v. 155, KM) 

recebe a presença das Oceanides, ninfas do mar que compõem o 

coro. Elas, despertadas pelo ‘martelo de Hefesto’ que estalava contra 

os ‘cravos de aço’ (v. 170), criticam os infames elos que o prendem ao 

rochedo por força do novo poder absoluto que ocupa o Olimpo, 

destruindo a majestade das antigas leis (v. 190). Mas se declaram 

aterrorizadas, dominadas de temor pungente, em face do cruel 

destino de Prometeu (v. 240). Zeus consolidou seu poder absoluto 

graças a Prometeu, que o auxiliou na guerra dos titãs, quando 

sucumbiram Cronos e os demais titãs, lançados então ao Tártaro. 

Depois, Zeus desejou extinguir a raça humana e substituí-la por outra 

inteiramente nova (v. 310), mas Prometeu e mais ninguém se opôs ao 
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desejo do tirano, como ele mesmo proclama: “apenas eu a defendi; 

livrei os homens indefesos da extinção total” (v. 315, MK). Prometeu 

comete depois dois outros atos: livra os homens do medo da morte 

dando-lhes esperanças vãs nos corações (vs. 330/335) e 

posteriormente lhes dá o ‘fogo luminoso’ (passagem dos vs. 335/340). 

O aprendizado e a prática das artes são motivo para os tormentos 

sem alívio, impostos a Prometeu, que agira ciente da punição. “Por 

amor aos homens, por querer ajudá-los, procurei, eu mesmo, meus 

próprios males” (v. 355, KM). Chega então Oceano, o titã que se 

manteve afastado durante a guerra dos titãs, o neutro. Aconselha-o 

a curvar-se (vs. 410/415). Prometeu, muito digno, ouve, mas não 

aceita. Oceano insiste: “Na verdade, inda não aprendeste a mostrar 

humildade, nem a curvar-te, como deves, e pretendes somar a teus 

males presentes novos males” (v. 420, KM). “Ignoras, tu, cujo 

intelecto é tão sutil, que as línguas atrevidas recebem castigo?” (v. 

430, KM). Oceano parte montado no Grifo. Prometeu então fala das 

circunstâncias em que fez dos humanos que viviam em confusão 

“seres lúcidos, dotados de razão, capazes de pensar” (v. 570, KM). Os 

humanos, em seus primórdios, conta ele, “tinham olhos, mas não 

viam, tinham os seus ouvidos, mas não escutavam” (v. 575, KM). 

Conta que os homens viviam como “formigas ágeis”, pois “levavam a 

vida no fundo de cavernas onde a luz do sol jamais chegava” (v. 580, 

KM). Estes homens que não usavam a razão em circunstância alguma 

foram iniciados por Prometeu nas ciências básicas, da elevação e do 

crepúsculo dos astros, dos números, memória dos conhecimentos e 

reunião das letras (v. 590). Ensina também os saberes ocultos, 

místicos, as artes obscuras (vs. 625 a 650). Depois diz ele que há um 
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poder maior do que o de Zeus, que é o poder daqueles que 

controlam o destino, as três Parcas e as três Fúrias4. Aparece então a 

princesa Io, infortunada mortal desejada por Zeus, que teve Hera 

como algoz que a transformou em uma novilha, pelo poder de 

Argos, perseguida por um moscardo, picando-a incessantemente. 

Atormentada e torturada pela perturbação incessante,  a exilada Io 

padece errante pelo mundo em busca de alívio. O moscardo, por sua 

vez, é o próprio Argos que havia sido metamorfoseado nesta 

condição por Hermes. Argos era, na sua forma primitiva, um corpo 

cheio de olhos (todo-olho - panóptes). Para Io, Prometeu fala com 

maior clareza na queda de Zeus. Pergunta ela: “Zeus cair do poder, 

isso é possível?” (v. 755, T&A). Prometeu responde: “te encheria de 

júbilo o episódio”. Então a Princesa complementa: “E quem lhe tirará 

o cetro régio?” (v. 760, T&A) Responde o Titã: “O próprio Zeus o 

perderá por vaidade.” (vs. 985/990 KM). Depois da partida de Io, 

entra em cena Hermes. O condenado o trata mal. Hermes anuncia-

lhe o cataclismo que o lançaria no Hades e a águia que lhe devoraria 

o fígado: “rasgará teu corpo todo ferozmente fazendo dele uma 

enorme posta de carne e se fartando na iguaria de teu fígado!” (vs. 

1350/1355, KM). Dados os afrontamentos verbais entre os dois, 

retruca Prometeu: “Mas eu mesmo já vi dois tiranos expulsos de seu 

trono divino [refere-se a Urano e Cronos], e estes olhos meus verão o 

terceiro dos reis, senhor de hoje, também deposto em circunstâncias 

degradantes quando ele menos esperar” (v. 1270, KM). Hermes é 

chamado por Prometeu de servo mensageiro, submisso. Brada: “Acho 

melhor ficar preso a este rochedo que me ver transformado em fiel 

mensageiro de Zeus, senhor dos deuses! Assim mostrarei aos 
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orgulhosos quão vazio é teu orgulho!” (v. 1285, MK). Hermes coage 

as Oceanides antes de partir, e estas se mostram indiferentes. Ocorre 

então o cataclismo entre relâmpagos, trovões e terremotos. 

Prometeu e as Oceanides precipitam rumo ao Hades.  

 

2. - Questões preliminares sobre o uso de texto literário para 

corroboração de concepções em filosofia do direito. 

 

Recentemente tem-se dado maior espaço para textos de filosofia do direito 

que respaldam suas pretensões a partir da literatura. Esta idéia funda-se na 

crença de que o direito e o mundo literário guardam saberes comuns, como 

os sensos de justiça, de moral, de pacto e compreendem criticamente as 

reações humanas, não de forma conceitual explícita, mas por aquilo que a 

cultura humana ocidental guarda como matrizes, mesmo que ocultas. 

Ademais, é cada vez mais comum encontrarmos na filosofia contemporânea 

uma rejeição à imagem moderna do papel privilegiado da filosofia como 

adjudicadora das pretensões de saber de outras áreas da cultura, 

principalmente em decorrência da crítica ao paradigma mentalista na qual 

se funda esta pretensão, crítica feita por filósofos da linguagem como 

Michael Dummett, Jürgen Habermas e Richard Rorty. Por outro lado, o 

reconhecimento das ‘humanidades’, e por conseguinte da literatura, facilita 

ou introduz o pensador da teoria do direito às complexidades e riquezas 

das relações humanas, porque tanto no direito quanto na literatura a 

experimentação ensina que nada é simples, ou seja, há sempre mais 

implicações do que explicações nas áreas humanas.       
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A partir da literatura é possível pensar sobre a ação dos personagens e 

analisar o que se passou naquela trama de acontecimentos dentro de uma 

determinada tradição e, desta forma, trazer à critica os pressupostos e 

compromissos implícitos naquele encadeamento de ações (jogos), e sobre 

eles pensar. Gadamer fala da conversão que acontece com os conceitos que 

tiramos do passado ou da literatura quando sobre eles pensamos. Como ele 

diz, há uma “conversão que acontece aos conceitos do passado, quando 

neles procuramos pensar. Pensar historicamente implica sempre uma 

mediação entre aqueles conceitos e o próprio pensar” (GADAMER, 1997: 

578). Ou ainda, “interpretar significa justamente colocar em jogo os 

próprios conceitos prévios, com a finalidade de que a intenção do texto seja 

realmente trazida à fala para nós” (GADAMER, 1997: 578). Nosso propósito 

neste texto é exatamente trazer à fala aquilo que captamos nos escritos de 

Ésquilo com referência às problemáticas políticas e jurídicas 

contemporâneas, como se verá no caso da discussão sobre a concepção 

pragmatista de justiça que acreditamos nos permitir compreender melhor 

as ações do protagonista. Ou, ainda, no caso da percepção da introjeção da 

coação disciplinar por meio de um poder oculto que teria tudo sob seu 

controle, como pensou Foucault, para caracterizar e criticar as práticas sutis 

de controle. 

 

Contudo, não estamos de forma alguma deturpando ou traindo Ésquilo ou 

as problemáticas gregas específicas do século V a.C. A discussão sobre a 

justiça e sobre o poder tirano são sim seu centro de gravitação. Ora, se 

ainda seguirmos Gadamer, resta-nos claro que “toda interpretação está 

obrigada a entrar nos eixos da situação hermenêutica a que pertence” 

(GADAMER, 1997:578), porém, não existe interpretação que possa abster-se 
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de trazer para si o que interpreta e não há como remontarmos os interesses 

legítimos do autor a seu tempo, à sua complexidade. Resta-nos concretizar 

o novo sentido tornando-o o próprio sentido ao discuti-lo a partir da ótica 

do interprete. Porque esta é também a mais legitima intenção de Gadamer: 

“não existe fala que não envolva simultaneamente o que fala e o seu 

próprio interlocutor” (GADAMER, 1997:579).  

 

A questão principal quando se interpreta um texto é a questão do que o 

interprete retira do texto para si. Isto não implica falsificação do texto, mas 

tão somente o resgate das pretensões de verdade que o interprete dele 

extrai, tal qual se extrai esmeraldas das rochas. Se houver a intenção de 

manipular ou omitir as pretensões de verdade este é outro problema. Este é 

o caso da deturpação. Na situação interpretativa regular o relevante é 

àquilo que o interprete enxerga em um texto, conforme sua 

mundividência, ou seja, os sentidos que ele determina a partir da tradição 

em que está inserido. 

 

No mesmo sentido, Ronald Dworkin entende que a interpretação jurídica 

pretende compreender algo que se distingue de quem a cria, 

diferenciando-a da interpretação conversacional. Por este motivo ela tem 

grande afinidade com a interpretação da obra de arte, que aqui nos 

interessa, porque essa, quando interpretada, se faz justificar sem a 

necessidade de reconstruir o estado mental do autor. A interpretação 

jurídica ou de uma prática social pode ser vista como de algo em si e, 

portanto, independente de seu criador. Tanto a arte quanto o direito são 

interpretadas, então, dentro daquilo que se convencionou chamar de 

interpretação criativa, diversa da interpretação científica ou de 
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conversação. A interpretação da conversação ou científica constitui 

processo diverso da interpretação artística ou jurídica porque nelas o 

emissor dos dados deve ser compreendido como parte daquilo que se leva à 

interpretação. Em termos literais dworkianos, estas últimas atribuem 

“significado a partir dos supostos motivos, intenções e preocupações do 

orador, e apresenta[m] suas conclusões como afirmações sobre a ‘intenção’ 

deste ou dizer o que disse” (DWORKIN, 1999:61).  

 

A interpretação criativa não é conversacional, e sim construtiva porque 

procura juntar o estado de consciência do autor com o do interprete. 

Discute-se o propósito ao autor e desta forma se ilumina com novas cores a 

obra deixada por ele, de modo a unir autor e interprete. Ou ainda, os 

propósitos que emergem são mais do interprete do que do autor. Esta é a 

percepção de Dworkin quando afirma que a “interpretação das obras de 

arte e das práticas sociais [...] se preocupa essencialmente com o propósito, 

não com a causa. Mas os propósitos que estão em jogo não são 

(fundamentalmente) os de algum autor, mas os do intérprete” (DWORKIN, 

1999:63). 

 

Daí a idéia de que se constrói algo novo ao interpretar. Contudo, o 

interprete não está livre para deturpar a obra. E este é o significado exato 

do que entendemos por interpretação construtiva, pois, “em linhas gerais, 

a interpretação construtiva é uma questão de impor um propósito a um 

objeto ou prática, a fim de torná-lo o melhor exemplo possível da forma ou 

do gênero aos quais se imagina que pertençam. Daí não se segue, mesmo 

depois de uma breve exposição, que um interprete possa fazer de uma 

prática ou de uma obra de arte qualquer coisa que se desejaria que 
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fossem” (DWORKIN, 1999:63-64). Isto porque existe uma coerção história 

que faz com que o interprete não exceda os limites aceitáveis de um 

determinado saber.  

 

Podem ocorrer, por certo, mudanças de ênfase. Isto porque o interprete 

ilumina a obra com novos tons. Ele buscará novas formas para entender a 

obra, formas que o autor pode ter conscientemente vislumbrado ou não. 

Faz parte do processo de interpretação trazer à luz questões que para o 

autor poderiam estar ocultas. Interpretar é também desocultar pretensões.  

 

Naturalmente, a interpretação que faremos da obra de Ésquilo pretende 

reconstruí-la, ou seja, buscaremos maximizar sua significação procurando 

entender, ou melhor, reconstruir o período em que ele se encontra, a 

consciência de seu tempo. Mas não se trata tão somente de reconstruí-lo, 

mas sim de unir duas consciências, a nossa como interpretes e a dele como 

criador. É isto que denominamos interpretação construtiva, tão importante 

para a interpretação da obra de arte (DWORKIN, 1999:68) e para a 

metodologia deste artigo.  

 

3. – Emancipação e o fogo civilizador - pressupostos gerais de 

Prometeu Acorrentado:  

 

Para tratar da peça selecionada, apresentamos a seguinte estratégia 

metodológica: faremos, inicialmente, uma analise geral da peça, tomando 

como ponto de partida duas metáforas: o próprio personagem Prometeu, 

de grande significado para o contexto de nossas pretensões e, em seguida, 

a idéia de ‘fogo civilizador’, também fundamental para os propósitos desse 
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escrito. Somente depois, nos tópicos 4 e 5, adentraremos em duas analises e 

aplicações específicas, que são: as teoria do poder invisível e capilar a partir 

dos mecanismos de vigilância, com marco teórico em Michel Foucault e, por 

fim, a concepção antikantiana da justiça como uma lealdade ampliada e da 

ética sem obrigações incondicionais, no pensamento de Richard Rorty.     

 

Passemos, então, às considerações gerais. Dedicamos-nos à análise de uma 

peça cujo autor, em suas obras, toma a justiça como tema fundamental. 

Pelo seu caráter precursor e influente é razoável crer que e as escolhas de 

Ésquilo marcaram decisivamente tanto a própria dramaturgia grega quanto 

a teorização da justiça como problema filosófico por excelência do legado 

grego. A trilogia Prometeia configura conjunto tão centrado na idéia de 

justiça quanto a própria Orestéia, que é reconhecida como a trilogia da 

justiça, propriamente dita. É possível pensar inclusive que a genealogia da 

idéia de ‘justiça argumentativa’ também está presente, mesmo que de 

forma menos explicita, em Prometeu, que também é, por seu turno 

específico, uma peça política contra a tirania. Prometeu conta que sua mãe, 

Têmis, o alerta: “Dominará quem apostar na astúcia, não na força, voraz. É 

coisa certa” (v. 210, T&A). 

 

Em Prometeu Acorrentado temos um ‘criminoso’ como protagonista que é, 

ao mesmo tempo, o benfeitor. O crime ético, o banditismo de justa causa, 

inaugurava-se na Grécia Antiga como questão central de resistência à 

tirania, além de propor a temática da desobediência, da rebelião contra a 

ordem vigente ou opressora. O rei dos deuses que tudo controla não 

detém, não submete Prometeu, o ‘corpo livre’. Poder e justiça alçam vôo no 

imaginário esquiliano para solidificarem o direito à resistência e o 
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compromisso ético acima da lei do tirano. Prometeu é também aquele que 

se desalinha de seu grupo e compromete-se com um grupo mais amplo, 

tornando-se, desta forma, marginal, excluído e silenciado na desolada Cítia.  

 

Prometeu Acorrentado traz ainda duas outras questões centrais para nossa 

discussão, primeiramente, a questão do nome do titã Prometheus, 

literalmente ‘aquele que pensa antes’, ou, ainda, em algumas traduções, 

‘previdente’. Se ‘ver’ para o grego arcaico é também ‘saber’, aquele que 

pré-vê, que pré-pensa é, neste sentido, metáfora de emancipação do 

homem a partir do pensamento. Mário Kury encontra aí, no nome do 

personagem principal, a chave para leitura mais profunda da tragédia: “o 

progresso da humanidade se deveu à capacidade dos homens de ‘pensar 

antes de fazer’” (KURY, 1993:11). Seguimos esta trilha aberta por Kury ao 

atribuir a Prometeu uma ação emancipadora consubstanciada numa 

racionalidade meio-fim, aproximando-o dos pragmatistas, como se verá 

adiante.  

 

A segunda questão diz respeito ao ‘fogo civilizador’ como elemento que 

possibilitou a emancipação da humanidade. Nas palavras de Prometeu 

ouve-se: “no oco da férula enchi, roubei da foz furtivo fogo, que toda a 

técnica aos mortais ensina, máxima fonte” (v.110, T&A). A luminosa 

‘semente das artes’, é responsável pela transformação que deu à 

humanidade a condição dos deuses, colocando-os em situação de relativa 

igualdade. O fogo ‘roubado’, o crime ético, compõe uma rede infindável de 

possibilidades interpretativas que levam à idéia de que o rompimento da 

regra é uma alternativa revolucionária que traria o bem, o melhor e, 

portanto, se justificaria. A idéia de evolução para Ésquilo é capital tanto na 
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Orestéia quanto na Prometéia, vê-se claramente a preocupação com a 

capacidade de aprimoramento humano no decorrer do enredo. Prometeu 

conta que os humanos tinham olhos, mas não viam, tinham ouvidos, mas 

não escutavam, agora vêem e ouvem (v. 575). Conta que os homens viviam 

como ‘formigas ágeis’, pois “levavam a vida no fundo de cavernas onde a 

luz do sol jamais chegava” (v. 580, KM). A metáfora da libertação da 

caverna, também explorada posteriormente por Platão na República5, 

embora em sentido diverso, expressa um processo evolutivo de que a Grécia 

do século V a.C foi testemunha. A relação de Ésquilo com a tecnologia ou 

com o progresso científico é marcante tanto em termos de sua biografia 

quanto no entusiasmo com que narra o valor do conhecimento através de 

Prometeu. Há muitos indícios de que Ésquilo absorveu algo da filosofia 

pitagórica, como dispõem Trajano Vieira e Guilherme de Almeida: “os 

versos 432-433 indicam que o poeta teve contato com a filosofia pitagórica; 

ao escrever ‘inventei o prodígio das ciências, / - o cálculo’. Ésquilo lembra 

ditos como: ‘o mais sábio de tudo, o cálculo’” (ALMEIDA, 1997:138). Não 

longe também ressoam influências de Górgeas e Empédocles, perceptíveis 

no valor que a peça dá às letras e a importância da memória (v. 460). Pode-

se supor, também, que Ésquilo pertence ao círculo de cultural de Siracusa, 

berço da retórica e que Prometeu Acorrentado, sua ultima tragédia, foi 

escrita exatamente quando de seu retorno para Sicília, por ocasião de sua 

morte. Elucidativo é este trecho de Trajano e Guilherme de Almeida, no 

sentido de corroborar o entusiasmo poético de Ésquilo:  

 

Mas é na descrição de Prometeu do progresso tecnológico que 

se percebe com maior clareza o impacto da cultura racionalista 

do século 5. Em lugar da opinião pessimista de Hesíodo sobre a 
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decadência das raças, encontramos um elogio fabuloso das 

conquistas humanas, num crescendo que parte das 

necessidades básicas de sobrevivência para atingir aspectos 

mais sofisticados da vida, decorrentes do avanço iluminista 

(ALMEIDA, 1997:138).   

 

Nossa tese é a de que a questão da emancipação do homem é o centro da 

peça e que esta é a maior ameaça a Zeus, motivo da punição. O tirano vê 

nas artes ministradas por Prometeu a condição do crescimento da 

humanidade e, com isto, o risco dos subjugados assemelharem-se aos 

deuses. Ademais, Prometeu talvez tenha dado aos homens algo além do 

que Zeus poderia ter, pois os inicia nas práticas ocultas, nos saberes 

místicos. Apenas Prometeu tem estes saberes sobrenaturais, pois o Titã 

pode prever o futuro e será torturado por não querer revelar a Zeus o 

plano que existirá para sua queda. Zeus não pode ver o futuro, Prometeu 

pode. Ele passa a ensinar aos humanos suas artes, ler o vôo das aves de 

rapina, ler os presságios nas tripas dos animais, conhecer o poder das 

encruzilhadas, como está disposto nos versos 480 e seguintes. Esta é a raiz 

de uma outra ameaça, a magia que ensina, professa, para além dos saberes 

de Zeus, todo um conjunto de saberes, tornando o homem um ser 

poderoso. 

 

Para os gregos o futuro vinha do céu, daí sua mística astrológica, a 

importância de suas ágoras. Não foi Prometeu que mostrou o subir e descer 

dos astros? (vs. 450/460). Não foi ele quem ensinou a química, tanto por 

ensinar a manipular “drogas bem dosadas, salutares, que expulsam todas as 
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moléstias graves”, (v. 480, T&A) quanto a fazer ouro? (v. 500). Vejamos a 

passagem que suscita todos estes saberes:  

 

Classifiquei diversas profecias;                           480 

figuras de vigília destaquei                                485 

dos sonhos, decifrei rumores árduos 

e os símbolos plantados nos caminhos. 

Interpretei preciso o curso das aves 

de unhas curvas, tudo que anunciam: 

bons augúrios, sinistros, quais seus hábitos    490 

[...], a superfície das entranhas,  

que tom de cor agrada mais aos numes,  

que brilho faz propícios bile e fígado.            495 

Queimando coxas gordas, flancos longos,  

Introduzi os homens numa arte de signos 

dificílimos: sinas  

da chama, antes escuros, se elucidam.  

Foi o que eu fiz. Alguém obteve antes         500  

de mim o bronze, o ferro, a prata, o ouro, [...]  

(T&A) 

 

Na esteira dos ensinamentos de Gadamer, o interprete deve buscar 

reconstruir a consciência do autor. Como os gregos do século V. a.C. 

enxergavam o poder da mística? Desejamos perguntar quais são o 

significado e importância do sobrenatural para este povo, em especial para 

Ésquilo. Vejamos a força e a importância da magia como poder. Prometeu, 

pouco antes, diz que ensinou a fazer tijolos, domar os animais, conhecer as 
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estações do ano, fala, inclusive das letras e do cálculo e só depois, 

intercalado pelo coro, revela os saberes da alquimia. Decifrar sonhos, 

compreender os signos das chamas, saber agradar os numes parece algo 

muito especial e perigoso ao tirano. Qual é o perigo da emancipação? Qual 

é o perigo de saber? Se os efêmeros humanos domassem as tais ‘artes’, 

seriam então uma ameaça. Por isto Zeus precisa salgar as planícies da 

florescente emancipação humana.   

 

Ainda demandam atenção dois temas básicos: o primeiro é a questão da 

tortura, que permite uma reapropriação completamente diferente da peça, 

porque Prometeu não seria torturado como punição pelo ato de roubar o 

fogo, mas por negar-se a revelar que plano existe para derrubada de Zeus. 

E outro prisma é a analise do banditismo ético, pois Prometeu é um 

criminoso, que subverte a lei e se opõe à ordem. A desobediência do Titã 

suscita outras divagações. 

 

Prometeu, como mencionado, tem o dom especial de prever o futuro. “Do 

que advém estou ciente: nenhuma pena chega-me imprevista” (v. 100, T&A). 

Mas ele se nega a delatar o nome de Tetis, a futura noiva que colocaria o 

poder de Zeus em perigo. As razões de Prometeu para ocultar o plano não 

estão claras, o coro das Oceanides apenas canta: “Revela tudo, conta teu 

segredo: por que delito Zeus te impõe castigo tão cruelmente, assim de 

modo indigno? Se não te dói, clareia toda a história” (vs. 190/195,  T&A). 

 

Zeus, tirano nas palavras de Ésquilo ao menos por quatro vezes, é aquele 

que “reina com leis próprias” (v. 400, T&A). Zeus e suas divindades 

auxiliares Força e Poder configuram a tirania que não cede aos argumentos, 
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ou seja, que está apartada do logos, ao mesmo tempo racionalidade, 

discurso, e argumentação. Prometeu, ao sugerir a Oceano que vá embora, 

diz “Não poderás persuadir o novo rei; Ele [Zeus] se faz surdo a quaisquer 

argumentos”6 (v. 440, KM). Zeus aparece como a encarnação de um poder 

novo, que não se caracteriza pelo amadurecimento ou os saberes dos 

antigos titãs. A palavra ‘novo’ aparece como algo pejorativo que indica 

limitação de experiência. Hefesto adverte ao prisioneiro: “Não surtirão 

efeito os seus lamentos; o coração de Zeus, nada o comove: é duro quem 

exerce o poder novo” (vs. 30/35, T&A). O radicalismo do novo e o 

desrespeito às leis antigas revelam ou dão alguma pista da incipiência do 

novo rei, o que é sugerido pelas Ocienides, quando pronunciam: “Com 

normas novas Zeus governa sem parâmetro algum e os prodígios de 

outrora agora ele os abole” (vs. 145/150, T&A). A idéia de novo está 

atrelada à concepção de inflexível, absoluto e também de vaidade. 

Contudo, como acontece em qualquer tirania, há, por parte dos oprimidos 

expectativa e reconhecimento da possibilidade de sua queda. Premunia o 

criminoso: “Fica sabendo: sua queda ocorrerá”. Então pergunta Io: “E quem 

lhe tirará o cetro de tirano?” Responde: “O próprio Zeus o perderá por 

vaidade.” (vs. 985/990, KM). 

 

4 – Aspectos políticos: teoria do poder e vigilância: 

 

A primeira proposta de análise específica que gostaríamos de trazer à 

discussão é sobre o ‘poder’ e sua relação com a ‘soberania’, já que a 

temática da tragédia em exame trata exatamente da questão da soberania 

em exercício, por Zeus, o novo rei. Não há, portanto, como pensar 

teoricamente esta questão, que se desdobra na trama por meio dos 
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executores da pena, vigilantes e do próprio castigo, sem que nos venha à 

tona Michel Foucault, cuja teoria do poder se torna aqui de importância 

central. 

 

Foucault inova as concepções de poder e de soberania porque dispõe sobre 

como são exercidos em rede, de modo capilar. O poder funciona, opera, 

perpassa, mas não é algo que se possa apontar ou tomar. Uma teoria 

adequada do poder deve captar e compreender seus mecanismos, seus 

efeitos (FOUCAULT, 1999: 28) e esta abordagem nos parece muito atrativa 

se considerada na interpretação das linhas deixadas por Ésquilo. Zeus tem 

seu poder hierarquizado, dividido entre aqueles que compartilham de sua 

tirania, seus prosélitos. A teoria foucaultiana dispõe que quem exerce o 

poder não está sozinho, ocupa apenas uma posição na pirâmide. O poder 

seria produzido por uma espécie de ‘aparelho’, capaz de distribuí-lo, de 

maneira contínua7. Os indivíduos que operam o poder tanto o exercem 

como são também objetos deste, no seu exercício. Por isto o autor explica 

que há uma técnica específica de exercício do poder: “É a técnica específica 

de um poder que toma os indivíduos ao mesmo tempo como objetos e 

como instrumentos de seu exercício”(FOUCAULT, 1975: 200)8. Este poder 

que é múltiplo, autônomo e anônimo funciona a partir do soberano, mas 

está em rede e cumpre um processo de sustentação recíproca, onde todos 

participam:  

 

Organiza-se assim como um poder múltiplo, automático 

e anônimo; pois, se é verdade que a vigilância repousa 

sobre indivíduos, seu funcionamento é de uma rede de 

relações de alto a baixo, mas também até certo ponto de 
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baixo para cima e lateralmente; essa rede ‘sustenta’ o 

conjunto, e o perpassa de efeitos de poder que se 

apóiam uns sobre os outros: fiscais perpetuamente 

fiscalizados (FOUCAULT, 1975: 208)9. 

 

Este poder se dá, portanto, por meio de um processo de vigilância continua, 

sem vácuos, sem sombras, e submete os sujeitos a se comportarem 

conforme sua disciplina. Hefesto, Poder, Força, Hermes e também aqueles 

que o temem, Oceano e Io, o sustentam. Trata-se de um mecanismo que é 

inerente ao aparelho de produção do poder e multiplica sua eficiência, pois 

está em toda parte, nunca descansa, isto é, para ele não resta parte às 

escuras, ele controla continuamente os mesmos que estão encarregados de 

controlar. É nomeado “povoir disciplinaire” por Foucault. 

 

Sua presença produz ‘vigilâncias múltiplas’, pois se pulveriza, distribui, 

circula entre os indivíduos que exercem a soberania. Este olhar é 

entrecruzado, além de ver sem ser visto. Nos termos originais da obra 

Surveiller et punir: “vigilâncias multiplas e entre cruzadas, olhares que 

veem sem serem vistos”10. Então o poder de Zeus se multiplica no olhar das 

divindades, além de estar oculto, no Olimpo.  

 

O moscardo que persegue Io, por sua vez, é um enxame de olhos de seu 

vigia, risoma de Argos, que havia sido metamorfoseado nesta condição por 

Hermes. Como explica Mário Kury, Argos era um pastor descendente de 

Zeus e seu corpo era cheio de olhos. Hera incumbiu-o de vigiar Io, 

transformada pelo pastor em novilha. Hermes foi incumbido de matar 

Argos, a mando de Zeus, para que este último a possuísse livremente. Argos 
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teria sido metamorfoseado no moscardo que perseguia implacavelmente a 

infeliz Io” (KURY, 1993:67). Ora, não se lê na tradução de Trajano Vieira e 

Guilherme de Almeida a fala em que Io reclama: “De novo o moscardo me 

fere, sombra de Argos, [...]. Tremo ao ver as mil retinas do vaqueiro” (v. 

565, T&A)? As mil ‘retinas’ referidas no texto corroboram aquilo que vemos 

no moscardo, que a vigia e a segue, sem descanso, a todo lugar. Outrossim, 

o espectro de Argos tem a seguinte definição na tradução de Mário Kury: 

“Espanto-me vendo-o o pastor com seus olhos sem conta! Ei-lo avançando 

com seu olhar pérfido!” (vs. 725/730, MK). Cabe lembrar que Argos só é 

visto por Io. O Panóptes (grafia grega de todo-olhos, como está no texto 

original) vê sem ser visto, vigia sem ser vigiado: um exemplo da tese de 

Foucault com perfeição de acabamento.  

 

A observação é recíproca e hierarquizada. No topo, Zeus, tudo vê. À torre 

central das penitenciarias de Jeremy Benthan tratada por Foucault serve-

nos como metáfora o Olimpo. De lá parte, em ultima conta, a supervisão 

geral. Como diz Força ao vigiar Hefesto: “Quem avalia teu labor é duro”. 

Zeus é, digamos assim, poder oculto, mas presente e onisciente. Foucault 

diz que o poder central é o “olho perfeito ao qual nada escapa e centro em 

direção ao qual todos os olhares estão voltados”11. Todos os personagens 

temem o poder de Zeus; Prometeu é advertido por todos de que deve 

tomar cuidado com seu falar, com sua postura iconoclasta e recalcitrante. 

Não há como saber se Zeus os ouve ou não, sua atenção e presença são 

inverificáveis, como havia prescrito Benthan: o prisioneiro nunca poderia 

saber se estava sendo observado, deveria saber apenas que sempre poderia 

sê-lo. Observador inverificável, é esta a condição terrível em que o tirano se 
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coloca na peça de Ésquilo. Zeus não recebe uma só fala na peça, mas sua 

presença está em cena o tempo todo e nada se dá às sombras para ele12.  

 

Desta forma, tanto se vigia como se controla e corrige. Oceano procura 

fazer com que Prometeu se corrija, adote ‘novos modos’, quando adverte: 

“Embora não te falte sutileza, ouve um conselho: conhece-te a ti mesmo, 

adota modos novos; há um novo chefe em meio aos deuses. Se cospes 

termos rudes, Zeus talvez ouça no alto, do topo de seu trono” (vs. 305/310, 

T&A). Mas Prometeu é o corpo que não se controla, é o não dócil, o não 

submisso. Por este motivo cumpre sua pena isolado ao mesmo tempo que  

prevê a tese panóptica, pois deve haver uma solidão seqüestrada e olhada 

[“par une solitude séquestrée et regardée” (FOUCAULT, 1975: 234)]. 

Lamenta Prometeu sua pena: “Me coube um cume ermo, sem vizinho” (v. 

270, T&A). Prometeu está na erma Cítia, observado.   

 

Por fim, há que se mencionar outra tese foucaultiana, ao tratar questão da 

exclusão à qual Io está submetida, exilada e transformada no diferente, no 

anormal: uma novilha. Foucault nos fala, nos seus textos, sobre a existência 

de um ‘inconsciente positivo do saber’, no qual se deve sempre 

individualizar os infratores, castigando-os, pela marcação e conseqüente 

exclusão. Io conta seu próprio exílio: “Ínaco [pai de Io] enfim acolhe um 

sinal claro. Ordena sem torneios que me expulsem do palácio, de minha 

própria pátria, errante e só até o fim do mundo” (vs. 660 a 670, T&A). 

 

A princesa Io é marcada e exilada. Ela é excluída por um familiar, seu 

próprio pai, o Rei Ínaco. Foucault fala da existência de uma divisão binária 

de marcação (não-louco louco; perigoso-inofensivo; normal-anormal), o 
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que ele chama de “partage binaire et du marquage” (FOUCAULT, 1975: 

232). É neste sentido que ele fala da macacão binária que recai sobre o 

exílio do leproso [Le marquage binaire et l’exil du lépreux] (FOUCAULT, 

1975: 233). Marca-se o exógeno, por força do ‘inconsciente positivo do 

saber’. Esta é uma forma de punição, a individualização para exclusão do 

anormal13.   

 

Foucault fez sobretudo uma ‘história da razão ocidental’ e ao mesmo 

tempo se ateve ao ‘inconsciente positivo do saber’. Ele diz que este 

inconsciente é positivo uma vez que ele produz, ele cria e não 

simplesmente proíbe. Ele é positivo naquilo que ele regulariza a produção 

da docilidade dos corpos.  

 

 

5 – As concepções de moralidade e justiça - um Prometeu 

pragmatista:  

 

Maria Helena da Rocha Pereira, em seus Estudos de História da cultura 

clássica, afirma que, não obstante a dificuldade em definir a tragédia e a 

ausência de consenso sobre seus elementos constitutivos essenciais, pode-se 

identificar um núcleo de temas principais dos quais este gênero se ocupa, a 

saber, “os grandes problemas das relações dos homens com os deuses e dos 

homens com os homens, ou seja, da [...] piedade, da [...] insolência para 

com a divindade, e da [...] justiça” (PEREIRA, 2006). 

 

Ademais, continua a autora, “muitos poetas consideravam parte de sua 

tarefa reafirmar ou rever os padrões morais, sociais e religiosos de seu 
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tempo” (PEREIRA, 2006: 395). Tais considerações abrem, portanto, uma 

outra possibilidade de atribuição de sentido ao texto por meio da 

interpretação criativa. Como melhor descrever, partindo de nossa situação 

hermenêutica e considerando as possibilidades que a tradição em filosofia 

prática nos legou, a concepção de justiça e de moralidade adotadas na 

peça?  Nossa proposta nesta quinta e última parte é mostrar que muitos são 

os traços do personagem e da sua história que nos levam a reconhecer nele 

um feliz exemplo da concepção neopragmatista, especificamente na sua 

versão rortyana, da racionalidade prática. 

 

Acreditamos que podemos extrair do texto de Ésquilo um extraordinário 

exemplo da nova concepção pragmatista de moralidade ou mesmo de 

justiça que consiste, segundo Richard Rorty, em um incremento da 

sensibilidade, fundamental para a ação moral. Ou seja, aumento da 

capacidade de percepção das necessidades humanas, reconhecendo grupos 

e direitos cada vez mais amplos e complexos. Prometeu estende os 

privilégios do fogo a um grupo que, até o momento, não era digno deste 

dom, mas em sua compreensão e sensibilidade passou a ser, motivo de sua 

ação. 

 

Neste contexto, inicialmente sedutora é a consideração de Prometeu como 

exemplo de um modelo não kantiano de explicação da ação moral. O modo 

pragmatista de compreender a justiça e a moral que queremos atribuir a 

Prometeu afasta-se do modelo kantiano, e de seus análogos 

contemporâneos, ao rejeitar qualquer momento de incondicionalidade ou 

suposta imparcialidade e desinteresse como essencial para caracterizar a 

ação moral. De acordo com o modelo pragmatista, a ação de Prometeu, ao 
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mesmo tempo moral e justa, não pode ser entendida como decorrência da 

determinação racional da vontade como princípio da ação (RORTY, 1999. 

pp. 72-90).  

 

Apesar da grande popularidade, entre os filósofos morais contemporâneos, 

da estratégia de conciliar a filosofia prática de Kant com os resultados da 

virada lingüístico-pragmática, nas suas versões continental e analítica, Rorty 

acredita que não estamos presos a um modelo kantiano de compreensão 

da moralidade e da justiça. Exemplo disto são as diferentes direções que o 

pensamento de importantes autores de filosofia moral como Annette Baier, 

Charles Taylor ou Alasdair MacIntyre tem explorado. Cada um a seu modo, 

e seguindo matrizes de reflexão moral distintas – Baier seguindo Hume, 

Taylor seguindo Hegel, e MacIntyre seguindo Aristóteles – rejeitam Kant na 

medida em que perseguem a suavização da distinção entre validade 

universal e consenso histórico (RORTY, 2005: 105). 

 

Na defesa deste ponto, Rorty toma então como modelo a concepção neo-

humeana de Baier da moralidade. Segundo esta concepção, a moralidade 

começa não propriamente com uma obrigação, mas com uma relação de 

confiança recíproca decorrente de laços emotivos com a família ou o clã. 

Baier, na leitura de Rorty, recusa-se a atribuir a estes compromissos a 

designação de ações morais exatamente para evidenciar sua distância em 

relação ao pensamento kantiano. Para ela a confiança é a base da 

moralidade que esta tenha o mesmo sentido das minhas inclinações (o que 

seria impensável para Kant) (RORTY, 2005: 105). 

 



I Congresso Nacional de Psicanálise, Direito e Literatura 

 551

É possível aqui esclarecer esta noção de confiança por meio de um paralelo 

com a concepção de obrigações associativas como expressa por Dworkin: 

obrigações que possuímos “apenas por pertencer a grupos definidos pela 

prática social, o que não é necessariamente uma questão de escolha ou 

consentimento [...]”(DWORKIN, 1999: 237). Esta prática social, segue 

Dworkin, “define grupos e obrigações não por decreto ou ritual, não 

através da extensão explícita das convenções, mas de maneira mais 

complexa, introduzida pela atitude interpretativa” (DWORKIN, 1999:238). 

Ele esclarece com um exemplo:  

 

Mesmo as associações que consideramos 

fundamentalmente consensuais, como a amizade, não 

são formadas por um compromisso contratual 

deliberado [um estabelecimento racional porque 

autônomo], como alguém se torna sócio de um clube, 

por exemplo; pelo contrário, se desenvolvem através 

de uma série de escolhas e eventos que nunca são 

percebidos, individualmente, como portadores de um 

compromisso deste tipo (DWORKIN, 1999: 238). 

 

Neste sentido de Dworkin e Baier, agir moralmente é, nos casos mais 

simples, preocupar-se com o bem estar e com a felicidade dos que nos são 

próximos. É agir em conformidade com a nossa inclinação, agir com 

naturalidade ao relacionar-se com quem é próximo. A obrigação, como 

algo antinatural e oposto à confiança e à inclinação só entra em cena 

quando há um conflito entre duas lealdades, uma mais paroquial e outra 

mais cosmopolita. Analogamente, em vez de compreender a decisão de 
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Prometeu de dar aos homens o fogo civilizador - que o coloca em situação 

de contradição com a lealdade para com os deuses do Olimpo - como um 

imperativo incondicional da razão, o que sugerimos é pensar nisto como o 

surgimento de uma nova lealdade. 

 

Na verdade, encontrar-se sob a situação de obrigação moral é, segundo 

Rorty, o nome que se dá a esta situação de confronto entre lealdades. 

“Cumprir uma obrigação moral”, nesta visão antikantiana, é apenas optar 

por remodelar sua identidade moral ao redefinir o grupo com o qual 

alguém se identifica e no qual se reconhece – aqueles em relação aos quais 

uma deslealdade praticada por mim faria com que não mais me 

reconhecesse (RORTY, 2005: 106).  

 

O abandono neopragmatista da noção da incondicionalidade na 

compreensão da ação moral obriga a alterar o critério de diferenciação 

entre moralidade e prudência, moralidade e conveniência e moralidade e 

interesse. Cada uma destas distinções é reconstruída como uma distinção 

não de natureza (incondicionado versus condicionado), mas como uma 

diferença no grau de abrangência e alcance do grupo em relação ao qual 

somos leais (RORTY, 1999. p.73 e p.75). 

 

Mas, podemos perguntar-nos, em que consiste este conceito de lealdade 

que queremos opor ao conceito kantiano de obrigação moral e no qual 

queremos basear nossa compreensão do valor da ação de Prometeu? O 

conceito de lealdade, na filosofia de Rorty, esclarece-se na sua relação com 

o conceito de self – o “si mesmo”, uma auto imagem, ou o modo como 

alguém se compreende. Se a lealdade consiste em uma disposição que o 
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indivíduo X tem para proteger e tratar diferentemente, preferencialmente, 

determinadas pessoas pela pertença a certo grupo, a razão para isto parece 

ser a centralidade do ethos que incorpora as práticas das pessoas deste 

grupo para a construção da auto-imagem ou self de X  (RORTY, 2005:106). 

 

Partindo destas considerações, o projeto kantiano em moral, caracterizado 

pelo anseio de incondicionalidade, pela dependência do valor moral da 

ação em relação ao móbil [aquilo que faz agir] de um dever imposto 

autoritariamente por uma razão legisladora não corrompida pelas emoções 

ou sentimentos parece a Rorty decorrência de certa concepção do self. Um 

self não relacional, unificado, isolado, autista e cujas características inatas 

não são condicionadas pelo grupo do qual faz parte ou pelas práticas 

sociais nas quais está inserido (RORTY, 1999: 77). 

 

Esta imagem parece a Rorty não se coadunar com o processo real de 

formação da identidade moral. Ele segue aqui a concepção de Daniel 

Dennett do eu (self) como um centro de gravidade narrativa 

autobiográfica.  Em sociedades pós tradicionais, e especialmente em 

sociedades hipercomplexas, é comum a existência de várias narrativas nas 

quais as pessoas se reconheçam e, portanto, de diferentes identidades 

constituídas por estas mesmas narrativas. Gostaríamos de ampliar esta 

concepção e dizer que, não apenas nas sociedades complexas, mas onde há 

mais de um grupo caracterizado por práticas sociais suficientemente 

específicas, esta múltipla identificação é possível, embora as circunstâncias 

muitas vezes não tornem isto nem comum, nem fácil, nem provável. É o 

que gostaríamos de atribuir ao personagem Prometeu. Se observarmos a 

fala de Hefesto: “Um deus desteme a ira de outros deuses, honrando além 
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do justo o ser humano” (v. 25/30, T&A), reconhecemos uma predisposição 

em auxiliar os humanos. O mesmo encontramos, com maior ênfase, na 

própria fala de Prometeu:  “Tomei coragem: impedi que os homens 

rolassem para o Hades aos pedaços. Por isso pesa sobre mim duríssima 

pena, que agride os olhos de quem vê. Pioneiro em minha comoção 

humana, a mim coube uma sorte inversa, ao ritmo ímpio, cenário infame 

para Zeus” (vs. 235/240, T&A). Mas o que esclarece a atribuição a Prometeu 

de uma nova identidade moral é a sua dúvida acerca de si mesmo: “Divino, 

humano ou humano-divino” (vs. 115/120, T&A).  

Sobre este pano de fundo, “os dilemas morais não são [...] o resultado de 

um conflito entre razão e sentimento, mas entre eus alternativos, 

autodescrições alternativas, modos alternativos de dar sentido à vida 

individual” (RORTY, 2005: 107). 

 

A proposta de Rorty de um modelo alternativo às concepções kantianas 

preserva, em certo sentido, a relação entre racionalidade e moralidade. Mas 

a inverte a prioridade: a racionalidade exemplar que reconhecemos em 

certos setores da cultura como, por exemplo, na ciência moderna é muito 

menos devedora de seus procedimentos e seus temas do que das virtudes 

morais que instancia. Estas virtudes, por sua vez são todas entendidas em 

termos de uma metáfora de ampliação da largura: uma ampliação do 

grupo “nós” que se manifesta na sua preferência por se apoiar antes na 

persuasão que na força, na busca cooperativa de resultados, na abertura 

para escutar ou outros e suas críticas (RORTY, 1997: 60). A rejeição da idéia 

kantiana de obrigações morais incondicionais só permite compreender a 

exemplaridade das características mencionadas acima de modo contextual e 

contingente. Da mesma forma, Prometeu não justifica suas ações com 
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referências à verdade ou à uma objetividade moral: ele sente algo forte 

pelos humanos, sente-se de algum modo identificado com eles ao ponto de 

amá-los: “Por amor aos homens, por querer ajudá-los, procurei, eu mesmo, 

meus próprios males” (v. 355, KM).   

 

Adotar uma concepção pragmatista da moralidade ou da justiça equivale, 

portanto, a “pensar no progresso moral como uma questão de incremento 

da sensibilidade, um aumento da capacidade de responder às necessidades 

de uma variedade cada vez mais ampla de pessoas e coisas” (RORTY, 

1999:81). De acordo com ela o “progresso moral é uma questão de 

simpatias cada vez mais amplas. Não é uma questão de erguer-se acima do 

que é sentimental e alçar-se ao racional” (RORTY, 1999: 82). 

 

Esta concepção da moralidade e da justiça, que desejamos atribuir a 

Prometeu, nos permite passar sem a noção de racionalidade que a filosofia 

moderna nos legou. Rorty acredita que tanto do ponto de vista teórico 

quanto do ponto de vista prático essa concepção tradicional de 

racionalidade pressupõe “a existência de algo não relacional, algo que não 

sofre as vicissitudes do tempo e da história, algo que não é afetado pelos 

mutáveis interesses e necessidades dos humanos” (RORTY, 1999: 82). Neste 

sentido, a “visão do olho de Deus”, pressuposta pelo objetivismo teórico, e 

a idéia de “obrigações morais incondicionais” típicas da filosofia prática 

kantiana seriam ambos resultados de uma rejeição de metáforas de largura 

por metáforas de altitude e profundidade. 

 

Rorty propõe a adoção do primeiro conjunto de metáforas:  
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Os pragmatistas gostariam de substituir o desejo de 

objetividade – o desejo de estar em contato com uma 

realidade que é mais do que alguma comunidade com 

a qual nos identificamos – pelo desejo por 

solidariedade com essa comunidade. Eles pensam que 

os hábitos de confiança antes na persuasão do que na 

força, de respeito pelas opiniões dos colegas, de 

curiosidade e zelo por novos dados e idéias são as 

únicas virtudes que os cientistas têm. Eles não pensam 

que há uma virtude intelectual chamada 

“racionalidade” além destas virtudes morais (RORTY, 

1997: 61). 

 

 Mas isto não significa propriamente a negação da racionalidade, de sua 

importância ou valor, mas apenas uma remodelação de seu conceito:  

 

De um ponto de vista pragmatista, a racionalidade não 

é o exercício de uma faculdade chamada “razão” – 

uma faculdade que apresenta alguma relação 

determinada com a realidade. Nem é o uso de um 

método. Ela é simplesmente uma questão de estar 

aberto e curioso, bem como de confiar antes na 

persuasão do que na força (RORTY, 1997. p.87). 

 

Esta estrutura antikantiana, na qual a ação valorosa é considerada louvável 

não se realizada em função da pura representação a si mesmo do dever, 

mas quando decorrente de um esforço de ampliação do grupo nós, apóia-
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se, em parte, no mesmo tipo de argumento falibilista que, no campo 

teórico-especulativo, leva Rorty a descartar a verdade como meta de 

investigação (RORTY, 1998:19-42): 

 

[...] não se pode ter por objetivo “fazer o que é 

correto” porque nunca se saberá quando se acertou o 

alvo. Muito tempo depois de nossa morte, pessoas 

melhores informadas e mais sofisticadas podem julgar 

nossas ações como enganos trágicos [...]. Mas podemos 

ter como objetivo tornarmos-nos cada vez mais 

sensíveis ao sofrimento (RORTY, 1999: 82). 

 

Em conseqüência desta série de alterações nos conceitos centrais da 

tradição moral que se origina em Descartes e Kant, podemos agora atribuir 

às ações de Prometeu tanto moralidade quanto racionalidade. 

 

Outra analogia que praticamente se impõe é a do conhecimento técnico 

emancipador do mito com a interpretção rortyana da crítica de Dewey à 

busca da certeza. No livro The quest for certainty, Dewey afirma que a 

busca da certeza é o análogo secularizado da tentativa desesperada de 

gerar segurança por meio de uma relação com o não humano, com o não 

contingente. A este diagnóstico segue a sugestão de que, diante do grau 

de desenvolvimento alcançado atualmente (o que vale para nós, mas na 

boca de Dewey dirige-se aos seus contemporâneos do começo do século), 

não precisamos mais tentar conjurar os riscos da incerteza com a busca do 

incondicionado. Podemos produzir um nível completamente aceitável de 
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segurança com a utilização de nossos próprios meios, tecnologia e 

racionalidade meio-fim (DEWEY, 1960:3-25). 

 

A analogia da emancipação pela técnica com o significado do fogo no mito, 

raiz de todas as artes (techné), e produtor da sociabilidade humana e, por 

conseguinte, do primeiro nível de emancipação pensável, a superação da 

condição de bestialidade, fala portanto, também, em favor de uma 

interpretação pragmatista de Prometeu. Por trás desta imagem, é fácil 

vislumbrar os contornos de uma concepção da racionalidade prática que 

acredita poder derivar a sociabilidade e explicar a atribuição de valor a 

ações que ocorre em sociedade de uma racionalidade meramente 

instrumental. 

 

Aqui, parece-nos necessário ainda falar alguma coisa em favor da 

consistência desta concepção da moralidade. O emotivismo do qual ela 

aparentemente padece não é propriamente tão inocente quanto pode 

parecer. Na verdade ele decorre de uma posição filosófico-teórica acerca da 

impossibilidade de fundamentação racional de normas de ação. O 

pragmatismo rortyano compreende como circulares as afirmações de 

superioridade de certo sistemas de normas de ação graças à rejeição de 

uma perspectiva transcendental ou semi-transcendental, como a Apeliana 

ou a Habermasiana, apoiando-se para tanto na estratégia pragmatista 

clássica de “dissolver dualismos”.  

 

Neste caso tudo se apóia na sugestão de que não há uma separação entre 

plano da ação e plano do discurso, ou entre persuasão e convencimento. 

Estes conceitos seriam distintos apenas como pontos opostos de um mesmo 
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espectro, o espectro da opção poiética injustificável (de um ponto de vista 

objetivo) e emotiva de ampliar o grupo de pessoas às quais eu me 

considero suficientemente assemelhado para conversar. Isto porque a 

presença de concordância não forçada já revela algum grau de confiança e, 

portanto, de identificação com aqueles com quem conversamos (RORTY, 

2005: 118). 

  

Complementando esta versão atual da estratégia pragmatista clássica há 

outra: remeter as questões de justificação de regras de ação ao futuro, à 

substância das coisas pelas quais ansiamos, à eficácia em produzir um 

futuro humano melhor (RORTY, 2000: 125-143). A confiança do 

pragmatismo nesta estratégia reside na avaliação de que, ao exemplificar 

as conseqüências da adoção de certos modelos de comportamento inclusivo 

e aberto (por exemplo de algumas das instituições das democracias 

ocidentais) nós poderíamos obter mais adesões à sugestão de um 

remodelamento da auto-imagem de certas pessoas em direção à 

identificação com um grupo maior do que se lhe disséssemos que elas estão 

sendo irracionais ou que não se utilizam por completo de uma de suas 

capacidades, ou seja, que elas são piores do que nós (RORTY, 2005: 117 e 

121). 

 

Aqui mais uma semelhança deste modelo de moralidade com a figura 

mítica de Prometeu se descortina. A estratégia de remeter a justificação das 

ações morais ao futuro, à sua instrumentalidade em realizar uma utopia 

política cuja razoabilidade se defende com exemplos de conseqüências 

práticas prováveis, caracteriza uma posição que reconhece potencial 

emancipador à racionalidade meio-fim. De um modo análogo, a peça de 
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Ésquilo atribui capacidade emancipadora à técnica (cuja aplicação ou 

utilização se insere naquela racionalidade).   

 

Por fim, seria interessante apenas levantar algumas questões decorrentes 

da interpretação proposta. Primeiramente uma questão prática, 

prospectiva, dirigida ao futuro, bem ao gosto do pragmatismo: este modelo 

de explicação da ação moral que atribuímos a prometeu não se mostraria 

muito mais eficaz do que a alternativa kantiana em produzir condições 

concretas de justiça ou moralidade? E por último uma questão tipicamente 

filosófica: será que ele se presta também a nos auxiliar na reconstrução do 

funcionamento/uso comum dos conceitos éticos, como moralidade e 

justiça? Não será exatamente este tipo de esforço necessário para estender 

os limites do grupo “nós” que é louvado moralmente no plano da ação 

cotidiana? Neste caso a explicação pragmatista da moralidade e da justiça 

atribuída aqui a Prometeu poderia funcionar como uma abordagem 

reconstrutiva da fenomenologia moral. Não instanciaria então Prometeu o 

modelo de ação moral adequado tanto reconstrutivamente quanto 

prospectivamente? Tanto para as ações desapegadas extremas (agora 

interpretadas de modo não kantiano como revelando um apego a uma 

comunidade ampliada) e consideradas intuitivamente como morais e justas, 

quanto para descrever estas atitudes mais paroquiais e cotidianas, mas 

igualmente valorosas, daqueles que operam dentro de instituições (por 

exemplo acadêmicas) cujas práticas refletem um conceito do grupo “nós” 

demasiado estreito, forçando o seu alargamento? 



I Congresso Nacional de Psicanálise, Direito e Literatura 

 561

 

6 - Referências bibliográficas: 

 

ALMEIDA, Guilherme. VIEIRA, Trajano. Três tragédias gregas: Antígone, 

Prometeu Prisioneiro, Ajax, São Paulo: Editora Perspectiva, 1997. 

DEWEY, John. The quest for certainty. New York: Capricorn Books, 1960.  

DWORKIN, Ronald. O império do direito, título original Law´s empire, trad. 

de Jefferson Luiz Camargos, São Paulo: Martins Fontes, 1999. 

GADAMER, Hans-Georg. Verdade e método: traços fundamentais de uma 

hermenêutica filosófica. Tradução de Flávio Maulo Meurer. Petrópolis: 

Vozes, 1997. Título original: Warheit und Methode. 

FOUCAULT, Michel. As formas jurídicas. Tradução de Roberto Cabral de 

Melo Machado e Eduardo Jardim Morais. Rio de Janeiro: Nau, 1996. Título 

original: La vérité et lês formes juridiques. 

___________. Em defesa da sociedade: curso no Collège de France (1975-

1976). Tradução de Maria Ermantina Galvão. São Paulo: Martins Fontes, 

1999. Título original: Il faut défendre la société. 

____________. História da sexualidade: I a vontade de saber. Tradução de 

Maria Thereza da Costa Albuquerque e J. A. Guilhon Albuquerque. 13. ed. 

Rio de Janeiro: Graal, 1999. Título original: Histoire de la sexualité: I la 

volonté de savoir. 

_____________. Surveiller et punir, naissance de la prison, Paris : Éditions 

Gallimard, 1975, p. 200. Tradução: “Técnica específica de um poder que 



I Congresso Nacional de Psicanálise, Direito e Literatura 

 562

toma os indivíduos ao mesmo tempo como objetos e como instrumentos de 

seu exercício”. 

KURY, Mário da Gama. Introdução, in: Prometeu acorrentado/ÉSQUILO, 

Ájax/SÓFOCLES, Alceste/EURÍPEDES, tradução do grego, introdução e notas, 

Mário da Gama Kury, Rio de Janeiro: Jorge Zahar Ed., 1993. 

PEREIRA, Maria Helena da Rocha. Estudos de História da cultura clássica. 10 

ed. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 2006. v. 1 (Cultura grega). 

PLATÃO. República conferir o prefácio de Maria Helena da Rocha Pereira à 

edição da Calouste Gulbenkian.  

RORTY, Richard. Ethics without principles. In: RORTY, Richard. Philosophy 

and social hope. Londres: Penguin books, 1999. pp. 72-90. 

____________. Justiça como lealdade ampliada. In: RORTY, Richard. 

Pragmatismo e política. Tradução de Paulo Ghiraldelli Jr. São Paulo: 

Martins, 2005.   

____________. Ciência enquanto solidariedade. In. Objetivismo, relativismo e 

verdade: escritos filosóficos 1. Tradução de Marco Antônio Casanova. Rio de 

Janeiro: Relume Dumará, 1997.  

____________. A ciência natural é um gênero natural? In. Objetivismo, 

relativismo e verdade: escritos filosóficos 1. Tradução de Marco Antônio 

Casanova. Rio de Janeiro: Relume Dumará, 1997.  

____________. Is truth a goal of inquiry? Donald Davidson versus Crispin 

Wright. In. RORTY, Richard. Truth and progress: philosophical papers. Nova 

York: Cambridge University Press, 1998.  



I Congresso Nacional de Psicanálise, Direito e Literatura 

 563

_____________. A filosofia e o futuro. In. RORTY, Richard. Pragmatismo: a 

filosofia da criação de da mudança. Tradução de Cristina Magro e Antônio 

Marcos Pereira. Belo Horizonte: Editora da UFMG, 2000.   

WOLFF, Francis. Nascimento da razão, origem da crise. In: NOVAES, A. (org) 

A crise da razão. São Paulo: Cia das Letras, 1996. 



I Congresso Nacional de Psicanálise, Direito e Literatura 

 564

                                                
1 SOBRE ÉSQUILO: Criador das tragédias em sua forma definitiva, nasceu em 525/4 a.C em Elêusis, nas proximidades de 
Atenas e veio o falecer em 456 a.C. É uma espécie precursor dos modos e arquétipos do ‘século de ouro’ da dramaturgia 
grega, sua influência é ainda mais visceral sobre Sófocles e Eurípedes. Das prováveis noventa peças de sua autoria, restaram-
nos As suplicantes, Os persas, Os sete chefes contra Tebas, a trilogia Orestéia (o Argamêmnon, as Coéforas e as Eumênides) 
e Prometeu Acorrentado, porque de Prometeu portador do fogo e Prometeu libertado, chegaram-nos apenas fragmentos. A 
intensidade da vida de Ésquilo é vislumbrada pela sua participação nas batalhas de Maratona e Salamina, contra os Persas e 
por se encontrar, no momento da elaboração da tragédia, em um momento de grande transformação do universo grego, 
momento de crise dos cultos e da renovação das crenças, da consolidação da última leva de reformas políticas que deu à 
democracia ateniense, no seu apogeu, a feição com que é lembrada, da instauração das ciências numéricas sob a influência 
de Pitágoras, do fortalecimento da retórica e do desenraizamento da autoridade levado a cabo pelos sofistas de primeira 
geração em várias polis antes de se dirigirem a Atenas.  
2 Usamos a sigla MK para indicar o uso da tradução de Mário Gama Kury; JB para indicar o uso da tradução de Jaime Bruna; 
T&A para indicar a tradução de Trajano Vieira e Guilherme de Almeida. Não faremos, contudo, referências a todas as 
páginas onde os textos foram coletados, por se tratar, em primeiro plano, do texto de Ésquilo. Não obstante, consultamos 
sem citarmos passagens das traduções de Ramiz Galvão, sob o auxílio e revisão de Dom Pedro II e a de Alberto Guzik. 
Quando recorremos aos radicais gregos, fizemo-los a partir da reprodução do texto original da Coleção Les belles lettres. 
Todas as edições usadas encontram-se na nossa bibliografia.     
3 Substituímos a expressão usada por Kury ‘tronco de uma árvore’ por ‘oco de uma férula’, que nos parecia mais adequado 
e é usado por Jaime Bruna, Trajano Vieira e Guilherme de Almeida.   
4 Segundo nota de Mário Kuri, “as Parcas (Môirai dos gregos), eram três: Átropos, Clotó e Láquesis; As Fúrias (Erinýes), 
inicialmente numerosas, reduziram-se finalmente a três: Alectó, Megera e Tisifone”. KURY, Mário da Gama, Prometeu 
Acorrentado/Ésquilo, Ájax/Sófocles, Alceste/Eurípedes, tradução e notas, Rio de Janeiro: Jorge Zahar Ed., 1993, pp. 66/67. 
5 A primeira apresentação de Prometeu Acorrentado foi em 458 a.C. e a Alegoria do Mito da Caverna apareceu na 
República, livro VII, no século IV. Acerca da dificuldade em estabelecer uma data precisa para a composição e a primeira 
edição da República conferir PEREIRA, Maria Helena da Rocha. Introdução. In. PLATÃO. A república. Tradução de Maria 
Helena da Rocha Pereira. Lisboa: Calouste Gulbenkian, 1996. p. XIV-XVIII.   
6 Esta surdez de Zeus aos argumentos, autoriza ainda uma nova possibilidade de interpretação que, no entanto, sugeriria 
um abandono da relativa centralidade do caráter novo de seu poder nesta proposta de interpretação. Poder-se ia, seguindo 
o argumento de Francis Wolff, compreender Zeus como exemplificando o modo arcaico de selecionar os discursos 
socialmente válidos segundo o qual o que é dito funciona apenas como parte do dispositivo mais geral de enunciação. Este 
dispositivo abarca também a prioridade concedida ao locutor na enunciação da verdade e as circunstâncias ritualizadas de 
sua enunciação. Estes últimos elementos, a despeito do que é dito no discurso (conteúdo) e de sua relação com um 
referente, é que atribuem a ele verdade e permitem o reconhecimento do discurso verdadeiro. A este modo de separar os 
discursos válidos dos não válidos, representado por Zeus e denominado “Mestre da Verdade”, a figura de Prometeu, 
disposta a argumentar e dar razões, opõe a argumentação, obra do esclarecimento grego e contribuição definitiva dos 
séculos VI e V à civilização. A adoção da argumentação como modo de selecionar os discursos socialmente válidos é o que 
Wolff denomina “nascimento da razão”. WOLFF, Francis. Nascimento da razão, origem da crise. In: NOVAES, A. (org) A 
crise da razão. São Paulo: Cia das Letras, 1996. pp. 67-82. 
7 Dispõe Foucault, nestas palavras: “Et s’il est vrai que son organization pyramidale lui donne um ‘chef’, c’est l’appareil tout 
entier qui produit du ‘pouvoir’ et distribue les individus dans ce chemp permanent et continu ». FOUCAULT, Michel. 
Surveiller et punir, p. 208. Tradução: “E se é verdade que sua organização piramidal lhe dá um ‘chefe’, é o aparelho inteiro 
que produz ‘poder’ e distribui os indivíduos dentro de um campo permanente e contínuo”.  
8 FOUCAULT, Michel. Surveiller et punir, naissance de la prison, Paris : Éditions Gallimard, 1975, p. 200: “elle est la 
technique spécifique d’un pouvoir que se donne les individus á la fois por objets et pour instruments de son exercice”. 
9 FOUCAULT, Michel. Surveiller et punir, p. 208. Tradução: “Il s’organise aussi comme um pouvoir multiple, automatique et 
anonyme ; car s’il est vrai que la suveillance repose sur des individus, son fonctionnement est celui d’un réseau de relation 
de haut en bas, mais aussi jusqu’à un certan point de bas en haut e latéralement; ce réseau fait ‘tenir’ l’ensembre, et le 
traverse intégralement d’effets de pouvoir que prennent appui les uns sur les autres : surveilants perpétuellemente 
surveillés”.  
10 FOUCAULT, Michel. Surveiller et punir, p. 201: “surveillances multiples et entrecroisées, des regardes qui doivent voir sans 
être vus”. 
11 FOUCAULT, Michel. Surveiller et punir, p. 204: “oeil parfait auquel rien n’échappe et centre vers lequel tout lês regards 
sont tournés”. 
12 FOUCAULT, Michel. Surveiller et punir, p. 235. Nos termos exatos escritos por Foucault: Invérifiable: le détenu ne doit 
jamais savoir s’il est actuellement regardé ; mais il doit être sûr qu’il peut toujours l’etre”.  
13 Foucault fala sobre « procédures d’individualization pour marquer des exclusions ». FOUCAULT, Michel. Surveiller et punir, 
p. 232. 
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Introdução 

 

Várias questões hermenêuticas são comuns ao direito e à literatura. 

Embora seus objetos de estudo e seus fins sejam diversos, é inegável que a 

tarefa da compreensão se impõe nos dois domínios, bem como em muitos 

outros. Onde procurar o sentido do que interpretamos? Na intenção do 

autor? No contexto de criação? No texto ele mesmo? Perguntas como essas, 

características do esforço hermenêutico, colocam-se tanto no direito como 

na literatura e constituem assim um campo em que convergências e 

divergências podem ser analisadas. 

O objetivo do presente artigo consiste em indicar algumas 

aproximações entre a teoria literária e a hermenêutica jurídica. Como toda 

aproximação ou comparação, que não se reduz a uma simples identidade, 

também a tratada neste trabalho apresentará certos pontos de contato e 

vários locais de distanciamento. O interesse aqui é acentuar as 

aproximações, o que não significa que não há ou que não se reconhece 

qualquer diferença. A tese central que subjaz o presente estudo é a de que 

há um movimento similar que caracteriza o desenvolvimento da teoria 

literária e da hermenêutica jurídica ao longo dos séculos XIX e XX, 

estendendo-se até a década de 60, quando tais idéias ganharam mais 

consistência tanto na literatura (com estruturalismo em Barthes e a 

semanálise em Kristeva por exemplo) como no direito (com a hermenêutica 
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filosófica de Gadamer e a metódica estruturante de Friedrich Müller por 

exemplo).  

Tendo em vista a amplitude e complexidade do tema tratado, e suas 

infindáveis ramificações no domínio do direito e da literatura, ater-se-á 

neste trabalho a algumas considerações gerais e a alguns poucos pontos. O 

estudo se justifica então como uma aposta preliminar de aproximação 

entre áreas que normalmente se desconhecem e não pretende mais do que 

chamar a atenção do jurista e do crítico e teórico da literatura para a 

possibilidade de se desenvolver estudos interdisciplinares enriquecedores 

para as duas disciplinas. 

Os principais pontos de convergência, que serão analisados a seguir, 

estão na crítica ao subjetivismo moderno, na desconfiança em relação à 

herança romântica, na crítica ao cientificismo positivista e, por fim, na 

tendência a se valorizar o ato da recepção sobre o ato criador na atribuição 

do sentido. De formas diferentes, porém aproximadas, e mais ou menos na 

mesma época, tanto o direito quanto a literatura colocaram em questão 

suas atividades hermenêuticas. Ambos abandonaram certos cânones de 

origem romântica (o biografismo na literatura e a doutrina subjetivista no 

direito) e reformularam suas concepções de criação e recepção 

(questionando o papel de quem cria e a importância do intérprete na 

atribuição de sentido). Em conseqüência, ambos problematizaram também 

a própria idéia de obra (na literatura) ou norma (no direito) como algo 

dado ao intérprete pronto e acabado, com seu sentido já pré-determinado 

pelo autor (no caso da literatura) ou legislador (no direito). 

 O estudo desenvolvido a seguir centra-se em três pontos de contato 

entre a teoria literária e a hermenêutica jurídica: a crítica ao biografismo e 

às doutrinas subjetivistas, fenômeno característico do final do século XIX e 
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início do XX; as reformulações ocorridas nas concepções de criação e 

recepção, dando-se destaque ao novo papel conferido ao leitor na 

literatura e ao juiz no direito; e a nova conceituação dada ao objeto a ser 

interpretado, em que se verifica que a obra bem delimitada e com sentido 

pré-determinado cede lugar ao texto aberto e plural na literatura e ao 

dispositivo legal ainda sem sentido normativo determinado no direito.  

 

 

Argumentação teórica 

 

 

Nos séculos XVIII e XIX prevaleceu na Europa uma mentalidade que 

valorizava excessivamente o ato criador do artista, que perdeu sua natureza 

mais artesanal e tradicional, bem como a idéia de uma dívida e inspiração 

divina, concepções essas comuns à Antiguidade e ao Medievo. Ao invés da 

tradição e de Deus, é o homem, agora senhor de si, quem é o gênio criador, 

aquele que, rompendo com a tradição, cria algo absolutamente original, 

expressão máxima de sua singularidade. O receptor curva-se diante do 

gênio e limita-se ao esforço de penetrar em suas intenções. O romantismo 

alemão do século XIX potencializa esse movimento de centralidade do 

sujeito e mitifica o gênio criador e seu poder expressivo. A origem moderna 

da hermenêutica filosófica em Friedrich Schleiermacher exemplifica bem 

esse momento histórico, em que o intérprete deveria se curvar à intenção 

do autor e buscar em uma espécie de empatia viva com o gênio criador a 

porta de entrada para se adivinhar o que quis dizer o autor e que é visto 

como o sentido verdadeiro e oculto da obra. 
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 A crítica literária do século XIX é fortemente marcada pela idéia de 

que a plena compreensão de uma obra literária exigia uma penetração no 

autor. Sainte-Beuve, famoso crítico francês do século XIX e expoente 

máximo do método biográfico, propunha, como desafio da crítica literária, 

em texto originalmente publicado em 1829, “entrar no autor, instalar-se lá 

dentro, produzi-lo em seus diversos aspectos; fazê-lo viver, mover e falar 

como ele devia fazer; segui-lo em seu interior e em seus costumes 

domésticos o mais longe possível” (Sainte-Beuve, 2001:142).1 O retrato 

biográfico pretendia-se científico, caracterizado pelo método rigoroso e 

pela coleta exaustiva de dados sobre o autor. Mesmo Proust, apesar de 

criticar o biografismo de Sainte-Beuve e a pesquisa da vida cotidiana e 

social dos autores como porta de entrada para a compreensão de suas 

obras, reforça a importância, na crítica literária, de se penetrar no 

verdadeiro eu do autor, o eu profundo de sua vida interior, que não se 

confunde com o eu social e superficial e constitui um “mundo único, 

fechado, sem comunicação com o exterior, que é a alma do poeta” (Proust, 

1988:54-5). Em suma, o autor mitificado tinha um papel preponderante e o 

intérprete curvava-se à autoridade de seu ato criador como determinante 

na compreensão da obra. 

 Na seara jurídica, verificamos algo semelhante ao longo do século 

XIX. As Escolas hermenêuticas dessa época, via de regra, viam no ato 

criador do legislador o momento privilegiado e determinante na atribuição 

do sentido à lei. Na França, a Escola da Exegese pregava a confiança nas leis 

e uma espécie de culto à vontade do legislador. O intérprete era visto como 

um verdadeiro escravo da lei a quem não era concedido qualquer papel 

criativo na aplicação do direito, pois tal liberdade era vista como um 

perigoso arbítrio do juiz que comprometeria a segurança jurídica e o 
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respeito ao princípio da tripartição dos poderes, uma vez que o judiciário 

invadiria a esfera da competência legislativa. O respeito cego à letra da lei 

explicava-se na medida em que só assim a vontade originária do legislador 

seria respeitada. Na Alemanha, a Escola Histórica de Savigny reforçou ainda 

mais essa importância da vontade do legislador e definiu o procedimento 

da interpretação como “a reconstrução do pensamento contido na lei” 

(Savigny, 1840:207-8).2 Dentre os elementos da interpretação jurídica, 

Savigny defendia que o intérprete deveria realizar uma espécie de pesquisa 

história, analisar o contexto e as circunstâncias que determinaram a criação 

da lei, a chamada occasio legis, e, de posse desses dados, determinar com 

maior clareza o sentido verdadeiro da lei, ou seja, aquele originalmente 

pensado pelo legislador. Em suma, as teorias da interpretação jurídica do 

século XIX caracterizaram-se pelo subjetivismo, que é a primazia da 

vontade do legislador na interpretação da lei, e pelo historicismo, que é a 

valorização do sentido genético ou originário da lei, sem levar em conta na 

interpretação o momento atual de sua aplicação. 

 Aproximando o discurso da crítica literária e das teorias da 

interpretação jurídica do século XIX, fica evidente a tendência de se 

supervalorizar o ato criador (do gênio e do legislador) e de colocar o 

receptor (o leitor ou crítico e o juiz) em uma posição claramente submissa. 

Outro ponto de contato está no discurso supostamente científico que 

fundamentava tanto a crítica biográfica de Sainte-Beuve na literatura 

quanto o método de interpretação jurídica e a chamada “jurisprudência 

científica” (Rechtswissenschaft) proposta por Savigny. As reações a essas 

concepções começam a aparecer tanto no direito quanto na literatura 

ainda no final do século XIX e se estendem pelo início do século XX. Em 

linhas gerais, percebe-se que o autor perde o papel quase divino de doador 
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de sentido e de critério último de correção interpretativa e, em seu lugar, 

ganha destaque o texto ele mesmo (a linguagem como portadora de 

sentido). 

Na crítica literária surge o que podemos chamar de movimento do 

desaparecimento moderno do autor. Ainda no século XIX, Mallarmé 

defendia a idéia de que o autor deveria se omitir na obra, dizendo que “a 

obra pura implica no desaparecimento elocutório do poeta, que cede a 

iniciativa às palavras” (Mallarmé, 1945:366).3 Esse movimento de 

substituição do autor (como princípio produtor e explicativo do texto) pela 

linguagem (impessoal e anônima) ganha mais sistematicidade e fôlego no 

início do século XX com o formalismo russo. Na seqüência, percebe-se um 

desenvolvimento maior dessas concepções com Mikhail Bakhtin, Maurice 

Blanchot, e, já na década de 60, com o estruturalismo de Roland Barthes e a 

semanálise de Julia Kristeva. 

 Na hermenêutica jurídica, verifica-se também um desenvolvimento 

com traços semelhantes. O subjetivismo reinante, segundo o qual o sentido 

da lei é dado pela intenção do legislador (mens legislatoris), passa a ser alvo 

de críticas ainda no século XIX. Rudolf von Jhering e a Jurisprudência dos 

Interesses já alertavam para a necessidade de se aproximar o direito de 

questões sociológicas e de interpretar a lei em função de sua ratio, que se 

objetiva e atualiza. A Escola da Livre Pesquisa Científica de François Gény 

na virada para o século XX, bem como o método de interpretação 

evolucionista ou progressivo de Saleilles, já estavam atentos para a 

necessidade de atualização do sentido da norma e de se permitir ao juiz 

recorrer a outras fontes para além da lei e desempenhar assim certo poder 

criativo. No Brasil, o evolucionismo moderado de Carlos Maximiliano 

acenava na direção de uma crítica ao fetichismo da lei e do legislador. No 



I Congresso Nacional de Psicanálise, Direito e Literatura 

 572

início do século XX, o movimento do direito livre, sobretudo na formulação 

mais radical de Hermann Kantorowicz, conduz ao extremo essa tendência e 

aumenta o papel e o poder do intérprete, gerando a diminuição da 

autoridade do legislador e de sua intenção quando da interpretação das 

leis. Para as chamadas doutrinas objetivistas, o sentido da norma não é mais 

dado pela intenção histórica do autor da lei, pois cabe ao intérprete 

conferir o sentido próprio à norma em sua aplicação a um caso singular e 

concreto. Fala-se assim em vontade da lei (mens legis), o que implica no 

apagamento do legislador após o ato genético. Em suma, tanto na crítica 

literária quanto na hermenêutica jurídica assiste-se a uma diminuição da 

importância do ato criador, da gênese, que não mais assume um papel 

hermenêutico determinante e privilegiado. O texto (obra literária ou lei), 

uma vez criado, é autônomo em relação ao seu criador e tem sentido em si 

mesmo. Assim como a crítica literária começa a pensar a linguagem como o 

campo privilegiado de análise a partir do século XX, também o direito passa 

a conceber a norma jurídica como autônoma em relação à vontade do 

legislador. 

 Mas se o ato criador não é determinante na atribuição do sentido, 

para onde então deve dirigir-se o esforço hermenêutico? É em resposta à 

essa pergunta que tanto a teoria literária quanto o direito viraram seu 

olhar para o ato de recepção e para o texto ele mesmo. Em A morte do 

autor, texto originalmente publicado em 1967, Roland Barthes observa que 

“a escritura é destruição de toda voz, de toda origem. (...) é esse neutro, 

esse composto, esse oblíquo aonde foge o nosso sujeito” (Barthes, 1988:65), 

e termina o texto sugerindo que se deve inverter o mito, ou seja, “a 

unidade do texto não está em sua origem, mas no seu destino. (...) o 

nascimento do leitor deve pagar-se com a morte do Autor” (Barthes, 
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1988:70). Ao desenvolver uma teoria da leitura, Barthes se afasta da crítica 

microscópica (que se debruça pacientemente sobre pormenores biográficos 

e psicológicos) ou telescópica (que perscruta o espaço histórico que envolve 

o autor). Barthes afirma contundentemente que a figura do gênio, do 

“Autor-Deus”, é uma personagem moderna, fruto da idéia de prestígio do 

indivíduo e da pessoa humana. Para Barthes, a lingüística teria fornecido 

um argumento analítico precioso para a destruição do Autor, pois 

lingüisticamente o autor é apenas aquele que escreve, e a linguagem 

conhece apenas um sujeito, e não uma pessoa. Uma crítica semelhante foi 

formulada pelos objetivistas contra os subjetivistas no seio das teorias da 

interpretação jurídica. A idéia de vontade do legislador passa a ser vista 

como uma mera ficção e, ao invés de uma pessoa que possui vontade e 

intenção definidas, o legislador passa a ser encarado apenas como uma 

competência legal, cuja função se esgota no ato mesmo da gênese. Assim 

como a pessoa do autor morre na obra literária, na qual subsiste apenas o 

sujeito da enunciação, também na lei a pessoa do legislador morre, 

sobrevivendo apenas a força imperativa da lei. 

Além disso, podemos aproximar a primazia conferida ao intérprete 

na aplicação do direito à valorização do leitor no seio da teoria literária. 

Barthes afirma que o texto é um “tecido de citações” que não produz um 

sentido único, mas um espaço de dimensões múltiplas das quais nenhuma é 

original. Sendo assim, a pretensão de decifrar um texto é vista como algo 

totalmente inútil, pois não há um fundo a ser desvendado, um segredo a 

ser descoberto ou um significado último, uma explicação final a ser buscada 

na intenção do autor. Barthes lamenta a importância demasiada concedida 

ao autor em detrimento do leitor ao longo dos séculos e resume assim o 

exercício dessa autoridade: “o autor tem, assim se pensa, direitos sobre o 
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leitor, constrange-o determinado sentido da obra, e esse sentido é, 

evidentemente, o sentido certo, o verdadeiro; daí a moral crítica do sentido 

correto” (Barthes, 2004b:27). Também no direito as novas teorias 

hermenêuticas questionam a idéia de um único sentido verdadeiro e 

correto da lei, que coincide com a vontade originária do legislador. Ao 

invés de afirmar que interpretar é “descobrir e fixar o sentido verdadeiro 

da regra positiva” (Maximiliano, 2003:1), em referência clara à idéia de um 

segredo, um único sentido verdadeiro que convém descobrir, a lei passa a 

ser vista como possuindo uma textura aberta, passível de diferentes 

concretizações igualmente consistentes no seio do sistema jurídico. 

É claro que concepções mais abertas e com maior liberdade 

interpretativa como essas tendem a ser criticadas justamente pela perigosa 

abertura ao arbítrio do intérprete e por desembocar no chamado grau zero 

hermenêutico, no qual tudo é possível, qualquer leitura é válida. O 

relativismo hermenêutico levaria a crítica literária a se tornar uma simples 

expressão da subjetividade e das livres associações de um determinado 

leitor e conduziria o direito a uma perigosa anarquia e uma espécie de 

ditadura togada, na qual imperaria o arbítrio do intérprete em detrimento 

completo da certeza e segurança jurídicas. Entretanto, é preciso admitir 

que há sempre uma margem de incerteza e insegurança em qualquer 

interpretação, de maneira que procurar um ponto sólido e fixo de 

atribuição de sentido é um sonho irrealizável e ingênuo. Em outras 

palavras, assim como não há uma interpretação última, uma explicação 

final assente na intenção oculta do Autor para a plena compreensão de 

uma obra literária, também no direito a finalidade e o sentido da lei são 

atualizados pelo intérprete, e não dados em sua gênese de maneira 

definitiva e certa pelo legislador. Temos assim um direito e uma literatura 
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mais abertos e em transformação. Mas admitir isso não significa defender a 

anarquia interpretativa. Como ressalta Barthes, toda leitura é tomada 

dentro de certos códigos e de um jogo com certas regras, que não derivam 

do autor mas sim de uma milenar lógica narrativa e de formas simbólicas 

que nos constituem. Em suma, “abrir o texto, propor o sistema de sua 

leitura, não é apenas pedir e mostrar que podemos interpretá-lo 

livremente; é principalmente, e muito mais radicalmente, levar a 

reconhecer que não há verdade objetiva ou subjetiva da leitura, mas 

apenas verdade lúdica” (Barthes, 2004b:29). Também no direito, o 

reconhecimento de que não há uma única interpretação correta não leva à 

simples anarquia, mas ao reconhecimento de que vários são os elementos 

presentes no momento da aplicação que devem ser considerados e que 

podem agregar à motivação da decisão muito mais razoabilidade do que o 

simples respeito à vontade do legislador. Voltando ao domínio da crítica 

literária, Barthes conclui seu raciocínio dizendo que “ao ler, nós também 

imprimimos certa postura ao texto, e é por isso que ele é vivo; mas essa 

postura, que é nossa invenção, só é possível porque há entre os elementos 

do texto uma relação regulada, uma proporção” (Barthes, 2004b:29). Assim 

também ocorre no direito, em que a interpretação do juiz imprime certa 

postura ao texto legal e é fruto de certa liberdade, mas tal também ocorre 

de maneira regulada, por princípios gerais e pela busca da razoabilidade, 

da aceitabilidade social da decisão, e do respeito à legalidade agora 

entendida em sentido mais amplo e mutável. 

Podemos ainda realizar uma leitura mais ideológica desse ideal de 

solidez e de segurança que a idéia de um sentido original dado pelo autor 

conferiria à tarefa hermenêutica. Barthes aproxima o império do autor à 

ideologia capitalista, pela sua coloração individualista, autoritária e 
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proprietária, uma vez que o autor torna-se o legítimo proprietário de sua 

criação, entendida como um bem imaterial. No direito, o subjetivismo ou 

submissão à vontade do legislador favorece regimes políticos autoritários e 

personalistas, que tendem a centralizar o exercício do poder na figura do 

criador da lei, a cuja intenção originária toda aplicação deve curvar-se 

(como exemplifica o Führersprinzip ou o dever de respeitar a vontade do 

condutor da Nação no Estado Nazista). Questionar essa fonte originária de 

sentido significa também libertar o leitor e intérprete da autoridade 

reguladora e tirânica do autor. É na leitura que o texto literário se constitui 

e ganha unidade, assim como é na concretização do direito que a norma 

jurídica ganha seu sentido pleno, e admitir isso significa descentralizar o 

poder, minar a autoridade genética e convidar todos os intérpretes a 

assumir sua liberdade e responsabilidade. 

Por fim, convém analisar como o próprio objeto da interpretação é 

radicalmente alterado diante dessas novas concepções. Tradicionalmente, o 

fruto da criação autoral tinha seus contornos e limites definidos 

previamente pelo autor, dando origem à noção de obra. Em Da obra ao 

texto, publicado originalmente em 1971, Roland Barthes ressalta que um 

objeto novo se produz, o Texto, que não possui qualquer materialidade, 

pode atravessar diversas obras e não pode ser abrangido numa hierarquia 

ou classificado em gêneros. O texto é estruturado de maneira 

descentralizada, sem fechamento, sendo de uma pluralidade de sentidos 

irredutível, tecido de citações, referências e ecos em uma vasta 

estereofonia. Contrariando a pretensão hermenêutica tradicional, afirma-se 

que “buscar as ‘fontes’, as ‘influências’ de uma obra é satisfazer ao mito da 

filiação; as citações de que é feito um texto são anônimas, indiscerníveis” 

(Barthes, 2004a:71). Ao contrário da obra, que é criação do autor que sobre 
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ela exerce sua autoridade, sendo reputado pai e proprietário, o texto é 

órfão e nenhum respeito vital lhe é devido. Podemos aproximar essas 

considerações de certos posicionamentos da hermenêutica jurídica 

contemporânea, em que a interpretação passa a desempenhar um papel 

construtivo na constituição da norma. O dispositivo legal ou texto da lei, 

dado pelo legislador, é apenas um ponto de partida da interpretação e não 

traz sem si um sentido normativo definido previamente. A norma jurídica 

propriamente dita, entendida como um enunciado prescritivo, só ganha seu 

contorno e determinação após a reconstrução feita na interpretação e só 

na concretização do direito é que a norma ganha vida plenamente. É 

exemplar dessa concepção a colocação de Friedrich Müller: 

 

O texto da norma não “contém” a normatividade e sua estrutura 

material concreta. Ele dirige e limita as possibilidades legítimas e legais 

da concretização materialmente determinada do direito no âmbito do 

seu quadro. Conceitos jurídicos em textos de normas não possuem 

“significado”, enunciados não possuem “sentido” segundo a concepção 

de um dado orientador acabado. Muito pelo contrário, o olhar se dirige 

ao trabalho concretizador ativo do “destinatário” e com isso à 

distribuição funcional dos papéis (Müller, 2000:56). 

 

Um ponto interessante de contato presente tanto em Barthes como 

nas novas posturas da hermenêutica jurídica está na comparação com a 

música, que desde sempre, e de maneira ainda mais acentuada na 

composição contemporânea, exige uma cooperação criativa entre o 

compositor e o intérprete. Eros Grau aproxima o direito da música e do 
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teatro e sustenta que “dá-se na interpretação de textos normativos algo 

análogo ao que se passa na interpretação musical” (Grau, 2006:40). Há 

neles um caráter alográfico, em que a obra não existe previamente à ação 

do intérprete. Ou seja, assim como a música só se realiza na execução e não 

na mera partitura e o teatro necessita da encenação dos atores para ganhar 

vida, não se resumindo à peça escrita pelo dramaturgo, também o direito 

não se resume a uma criação do legislador, mas só ganha seu sentido 

normativo na concretização feita pelo juiz. Em contraposição às artes 

alográficas, Grau coloca a pintura e o romance como artes autográficas, nas 

quais o autor contribui sozinho para a realização da obra. Ora, é 

justamente esta concepção autoral que é questionada por Barthes. 

Também a crítica literária liberta-se da tirania do autor e o texto literário 

apenas ganha seu pleno sentido no ato mesmo da leitura. Barthes, em 

termos similares, aproxima e compara o texto literário à composição 

musical: “sabe-se hoje que a música pós-serial subverteu o papel do 

‘intérprete’, a quem se pede que seja uma espécie de co-autor da partitura 

que ele complementa mais do que ‘exprime’. O Texto é mais ou menos uma 

partitura desse novo gênero: solicita do leitor uma colaboração prática” 

(Barthes, 2004a:74). Sendo assim, a interpretação jurídica e a crítica literária 

aproximam-se no reconhecimento de seu caráter alográfico, aberto, 

dependente da ação do intérprete, que não mais recebe uma obra pronta 

com seu sentido determinado, mas age exercendo um papel constitutivo 

sobre um texto ou um dispositivo legal ainda indeterminado e sem um pai 

autoritário que lhe confere um único sentido correto. 
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Conclusões 

 

 

Direito e literatura enfrentaram desafios hermenêuticos que, como 

se pretendeu mostrar, convergiram muitas vezes ao longo da história. 

Resumindo, ideais positivistas e românticos influenciaram o direito e a 

teoria literária no século XIX, priorizando o autor na literatura e o 

legislador no direito como autoridades diante das quais caberia ao crítico 

ou ao juiz se curvar. Entre os séculos XIX e XX, assistimos à crítica ao 

biografismo na teoria literária e às doutrinas subjetivistas no direito, com o 

reconhecimento do papel hermenêutico desempenhado pelo leitor na 

recepção literária e o poder construtivo conferido ao juiz na concretização 

do direito. Além disso, foi apontado como o próprio objeto da 

interpretação ganha nova dimensão diante de tais concepções. 

O jurista que se aproxima da teoria literária ou o crítico e teórico da 

literatura que se aproxima dos problemas da hermenêutica jurídica têm 

muito a aprender com esse contato e, para além de uma simples 

curiosidade e de meras constatações de semelhança, convém fazer desta 

proximidade o terreno comum para se desenvolver estudos 

interdisciplinares extremamente frutíferos. É no contato com outros 

problemas e teorias que refinamos nossas próprias posições e as 

compreendemos melhor. O objetivo principal deste artigo é justamente 

empreender algum esforço nessa direção. Reconhecemos o caráter 

rudimentar e preliminar das análises realizadas, mas esperamos que elas 

possam despertar o interesse pela questão e levar outros a se debruçar 

sobre o tema e a ajudar na queda dos muros acadêmicos que ainda insistem 
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em separar a aventura do conhecimento em áreas estanques que se 

ignoram. 

Muito ainda haveria a ser dito e poderia enriquecer e clarear em 

grande medida os pontos de contato entre a teoria literária e a 

hermenêutica jurídica que foram apenas esboçados neste artigo. Talvez 

algumas das aproximações aqui realizadas sejam equivocadas e forçadas, e 

à luz de uma análise mais detida elas simplesmente se desfazem. Como foi 

sublinhado na introdução, trata-se aqui de um estudo preliminar e de uma 

aposta que necessita de refinamentos ulteriores. Reconhecemos a 

temeridade que consiste em aproximar rapidamente e superficialmente 

áreas e pensadores tão distintos, mas tal só se fez pois acreditamos que o 

conhecimento tem seus riscos e o intelectual deve assumi-los plenamente, 

sob pena de repetir apenas a segura e consolidada cartilha já consagrada 

sem inovar e colocar novas idéias em discussão. 
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1 Tradução do autor. No original: “entrer en son auteur, s’y installer, le produire sous ses aspects divers; le faire vivre, se 
mouvoir et parler, comme il a dû faire; le suivre en son intérieur et dans ses moeurs domestiques aussi avant que l’on peut”. 
2 Tradução do autor. Na versão francesa: “Tel est le procédé de l’interpretation, que l’on peut définir ainsi: la reconstruction 
de la pensée contenue dans la loi”. 
3 Tradução do autor. No original: “l’oeuvre pure implique la disparition élocutoire du poète, qui cède l’iniciative aux mots”. 
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Este artigo pretende estabelecer um diálogo entre a literatura e a 

psicanálise, tomando como ponto de interseção a poesia de Adélia Prado1.  

A articulação psicanálise e literatura, nesse caso, a poesia, é uma 

articulação ousada em dois sentidos: de um lado exige um conhecimento 

em relação ao qual ainda estamos a caminho, de outro, grandes teóricos 

passeiam por estas bordas produzindo, eles também, obras de arte. Ao 

mesmo tempo, é uma articulação rica e profícua o bastante para que não 

resistamos e ousemos.  

Não pretendermos “analisar” a autora, porém, tomar emprestado 

sua poesia para dialogar com a teoria psicanalítica. Nos poemas de Prado é 

possível perceber a presença do inconsciente, do enigma e dos desejos, nos 

dando indícios de uma forma muito particular de enxergar o mundo e nele 

se manifestar. 

De acordo com o dicionário de filosofia de Abbagnano (1901), se 

fizermos um apanhado do significado de poesia entre os principais filósofos, 

encontraremos três concepções: a primeira se refere à poesia como uma 

participação emotiva, na segunda a poesia é considerada como verdade e a 

terceira concepção, a poesia é concebida como um modo privilegiado de 

expressão lingüística. 

Queremos destacar aqui a concepção da poesia como uma 

participação emotiva. Para isso recorremos a Platão que concebe a poesia 

ligada totalmente às questões da alma; de acordo com sua visão a natureza 

da poesia são as emoções e nós somos servos delas: 
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A parte da alma que, em nossas desgraças pessoais, 

tentamos refrear, tem sede de lágrimas e gostaria 

de superar e lamentar-se à vontade – pois é essa a 

sua natureza – é justamente a parte a que os 

poetas dão satisfação e prazer(...). Quanto ao 

amor, à cólera e a todos os movimentos dolorosos 

ou agradáveis da alma, que são inseparáveis de 

todas as nossas ações, pode-se dizer que sobre eles 

a imitação poética produz os mesmos efeitos, visto 

que, embora fosse preciso estancá-los, ele os irriga 

e nutre, transformando-os em servos desta 

faculdade que, ao contrário, deveriam obedecer-

nos para que nos tornássemos mais felizes e 

melhores. (PLATÃO apud ABBAGNANO, 2000: 767). 

 

A poesia como estímulo ou participação emotiva encontramos 

também em Giambattista Vico, para quem: 

 

O sublime trabalho da poesia é dar sentido e 

paixão às coisas insensatas, sendo propriedade das 

crianças de tomar nas mãos coisas inanimadas e, 

brincando, conversar com elas como se fossem 

pessoas vivas. Esta dignidade filológico-filosófica 

comprova que os homens do mundo crianças 

foram por natureza sublimes. (VICO apud 

ABBAGNANO, 2000: 767). 
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Mas não apenas os filósofos e os literatos pensaram a poesia. Freud 

também se debruçou sobre a arte, investigando sua função, lugar e origem, 

na vida humana. Em seu texto Escritores criativos e devaneios (1908), sua 

teoria parece dialogar com essa visão da poesia ligada à emotividade e ao 

infantil. Nesse texto, Freud coloca que quando se é criança o desejo é 

expresso na brincadeira, (e a criança brinca de ser adulto) quando a criança 

vai crescendo vai parando de brincar, abdicando do elo com objetos reais e 

começando a fantasiar (o adulto agora tem fantasias marcadas pelo 

infantil). Em suas palavras: 

 

O adulto envergonha-se de suas fantasias por 

serem infantis e proibidas... As forças motivadoras 

das fantasias são os desejos insatisfeitos, e toda 

fantasia é a realização de um desejo, uma correção 

da realidade insatisfatória. (FREUD, 1908: 137). 

 

Trazendo isso para a literatura, Freud diz que o escritor criativo 

consegue dizer de sua fantasia e do desejo infantil. Segundo Freud, 

 

[...] uma poderosa experiência no presente 

desperta no escritor criativo uma lembrança de 

uma lembrança anterior (geralmente de sua 

infância), da qual se origina então um desejo de 

realização na obra criativa. A própria obra revela 
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elementos da ocasião motivadora do presente e 

da lembrança antiga. (FREUD, 1908: 141). 

 

A escritora Adélia Prado, cuja poesia é objeto de nosso trabalho, 

parece se enquadrar nesse tipo que Freud coloca. Sua literatura está 

marcada por originalidade, desejos e fantasias – em que o poético surge do 

dia-a-dia, das lembranças, de um desejo que as transforma em poesia - 

criadas a partir da ilusão (diversão, brincadeira) de sua realidade. A nos 

remete ao infantil, a uma lembrança antiga. 

 

IMPRESSIONISTA 

Uma ocasião, 

Meu pai pintou a casa toda 

De alaranjado brilhante. 

Por muito tempo moramos numa casa, 

Como ele mesmo dizia, 

Constantemente amanhecendo.  

(PRADO, 2004: 36) 

 

Prado “poetisa” o cotidiano, talvez na tentativa inconsciente de 

reencontro com o infantil. 

Adélia Luzia Prado Freitas, nasceu em Divinópolis, Minas Gerais. 

Teve sua infância marcada pela educação religiosa e pela vida no interior. 
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Ela fez magistério, cursou filosofia e é autora de vários livros. O registro 

que Prado traz em suas obras é do cotidiano, marcado pela cidade de 

interior e pelo religioso.  

Suas principais obras são: Solte os Cachorros (1977), O Coração 

Disparado (1978), Bagagem (1979), Cacos para um Vitral (1980), O 

homem da mão seca (1994), Oráculos de Maio (1999) e Manuscritos de 

Felipa (1999). Depois publicar o livro O homem da mão seca Adélia ficou 

cinco anos sem escrever e chamou este período de um período de 

desolação. Que ela define como: “estados psíquicos que acontecem, 

trazendo o bloqueio, a aridez, o deserto”2. Rubens Alves (2000), em seu 

texto A festa de Babette faz referência a este período de Adélia: “A 

Adélia diz que Deus a castiga de vez em quando, tirando-lhe a poesia. Ela 

explica dizendo que fica sem poesia quando seus olhos, olhando para 

uma pedra, vêem uma pedra”.3 

Nesses momentos de aridez, não existe um reencontro. Segundo ela, 

Deus a castiga, pois nesses momentos não há o que ela chama de 

“maravilhamento” ou, como diria Rubem Alves, não ocorre o “surto 

poético”4 

Adélia Prado considera a poesia como aquilo que resulta de um 

“maravilhamento” que pode acontecer diante de qualquer coisa, através 

de algo muito simples presente em nosso cotidiano. É a contemplação de 

algo que, em algum momento se mostra sublime e segundo ela esse 

maravilhamento é a marca do humano. Maciel, autora do livro A 

memória das coisas: ensaios sobre literatura, cinema e artes plásticas, 
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concorda com Adélia Prado quando diz que a perplexidade é necessária à 

poesia, ela  é a “faculdade poética” : 

 

[...] que leva o poeta ao estado de perplexidade 

necessário para que a poesia aconteça. Borges já 

disse, em uma conferência, que a história de um 

poeta é também a história de suas perplexidades. 

E a perplexidade, aqui, tomada nos seus vários 

sentidos: enredamento de certezas, espanto, 

assombro, maravilhamento. Creio que é porque 

nunca consegue resolver o enigma de todos os 

começos, porque se assombra diante do milagre 

da palavra, porque se espanta com o acaso ou 

com o insólito que desorganiza a obviedade do 

mundo, por saber que todas as verdades são 

incertas e que a vida não basta, que o poeta 

escreve e não cessa de escrever  

(MACIEL, 2003: 147-148).  

 

A poesia é fruto desses momentos, é quando uma pedra é mais que 

uma pedra e se faz carregar de sentidos outros. É quando uma pedra se faz 

suporte de uma história que não é a sua, dando forma e corpo a um real 

que lhe transcende. É quando uma pedra é um enigma do poeta, aponta 

para o inconsciente.  
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A HORA GRAFADA 

De noite no mato as árvores semelhavam 

Uma águia acabada de pousar, 

Um anjo saudando, 

Um galo perfeitinho, 

Uma ave vista de frente. 

De noite no mato, as vivas figuras enraizadas, 

Prontas a falar ou bater asas.(PRADO, 2004: 41) 

 

Talvez esse seja o encontro com o enigma, com este estado de 

perplexidade tão propício à literatura, seja a parte fundadora da poesia 

quando entramos em contato com o artigo: O método e a criação literária: 

uma visão psicanalítica. A autora  propõe substituir o termo “literatura” 

por “criação poética” pois esta última descreveria a funcionalidade da 

escrita, ou seja, tudo aquilo que revela a tensão envolvida no trabalho de 

transformação de que resulta a escrita literária. (CARVALHO, 2002, p. 67).  

Diz ainda essa autora que, 

 

 essa dinâmica revela a presença do inconsciente 

que, em sua característica descontinuidade, 

atravessa a escrita, mobilizando os mecanismos do 

processo secundário em sua típica função de 

ligação, sem o que não haveria a escrita 

(CARVALHO, 2002: 69).  
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Essa forma de enxergar a escrita enfoca o método de criação, o 

dinamismo, devaneios e a relação com o enigma que este estabelece, pois a 

criação está ligada à escrita interrompida, sempre marcada pelo 

inconsciente.  

 

Descontinuidade na seqüência, ou seqüência na 

descontinuidade: assim poderíamos descrever, 

talvez, a maneira como se movimentam os 

elementos que produzem a escrita literária, esse 

processo de atar e desatar os elos sempre por se 

soltar da cadeia de significantes.  

(CARVALHO, 2002: 71). 

 

A forma como a poesia se apresenta pelos escritores ditos modernos, 

é bastante peculiar. Sua escrita não está “presa” a regras, rimas, simetria 

das linhas, etc. Além do ponto de vista estético, apresenta uma liberdade 

maior para o poeta. Maciel chega a falar dela como uma “poesia à margem 

do verso”. E Adélia Prado usa dessa liberdade, oferecendo sua obra como 

campo fecundo para análises interessantes ligadas aos devaneios, à 

abertura para o inconsciente e pode abrir espaço também para se pensar 

sobre o lugar que a lei pode ocupar neste estilo de escrita (porém não 
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pretendo realizar aqui esta análise) e suas peculiaridades na experiência 

poética da autora.   

 

DESCRITIVO 

As formigas passeiam na parede, 

Perto de um vidro de cola que perdeu a rolha. Há 

mais: 

Um maço de jornais, uma bilha e seu gargalo 

fálico, 

Um copo de plástico e um quiabo seco, 

Guardado ali por causa das sementes. 

Tudo sobre uma cômoda, num quarto. 

O vidro de cola está arrolhado com uma bucha de 

papel. 

É sábado, é tarde, é túrgida minha bexiga 

feminina 

E por isso vai ser menos belo que eu me levante e 

a esvazie. 

Os analistas dirão, segundo Freud: complexo de 

castração. 

Eu não digo nada, pela primeira vez, 

humildemente. 

Vou me deitar pra dormir, não antes sem rezar, 

Pelos meus e os teus.(PRADO, 2004: 71) 
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Pensando em criação literária talvez, a poesia seja a forma de escrita 

que mais abre espaço para a expressão da realidade interna do autor. 

 

ORFANDADE 

Meu Deus, 

Me dá cinco anos. 

Me dá um pé de fedegoso com formiga preta, 

Me dá um Natal e sua véspera, 

O ressonar das pessoas no quartinho. 

Me dá a negrinha Fia pra eu brincar, 

Me dá uma noite pra eu dormir com minha mãe. 

Me dá minha mãe, alegria sã e medo remediável, 

Me dá a mão, me cura de ser grande, 

Ó meu Deus, meu pai, 

Meu pai. (PRADO, 2004: 12) 

 

O acontecer poético, assim como as outras formas de manifestação 

artística é o efeito do que Freud chamou de sublimação e que, na 

“tradução” de Carvalho, é : 

[...] uma compreensão comum que se tem sobre a 

sublimação é aquela que atribui a esse peculiar 

destino pulsional a capacidade de promover uma 

espécie de apaziguamento do sofrimento 



I Congresso Nacional de Psicanálise, Direito e Literatura 

 595

psíquico, organizando-o numa direção construtiva 

benéfica.(CARVALHO, 2001: 251). 

 

Segundo essa autora, a sublimação seria, enfim, um processo que 

transforma o mundo interno daquele que cria em algo organizado e 

prazeroso. A arte tem este papel organizador e produtivo, e funciona como 

destino pulsional, porém não podemos deixar de ressaltar que além de 

tantos pontos positivos e prazerosos, a sublimação não deixa de envolver o 

sofrimento e não se propõe a dar fim a este. Como Carvalho esclarece, 

 

[...] a criatividade não elimina o cenário de 

sofrimento que, muitas vezes, se encontra na base 

das motivações das quais resulta a obra de arte. É 

verdade que o sofrimento psíquico encontra na 

via da criação artística e literária uma expressão 

diferente do sintoma, naquilo que caracteriza 

como uma expressão cifrada, repetida e não-

compartilhável.(CARVALHO, 2001: 252-253). 

  

Percebemos na literatura que o sofrimento pode resultar em arte, 

atuando como forma de apaziguar o sofrimento. Na escrita de Prado 

podemos perceber esse cenário de sofrimento e a relação deste com a 

poesia e o religioso, apontando para formas de lidar com o pathos. 
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ESTAÇÃO DE MAIO 

A salvação opera nos abismos.  

Na estação indescritível,  

o gênio mau da noite me forçava  

com saudade e desgosto pelo mundo.  

A relva estremecia  

mas não era pra mim,  

nem os pássaros da tarde.  

Cães, crianças, ladridos,  

despossuíam-me.  

Então rezei: salva-me, Mãe de Deus,  

antes do tentador com seus enganos.  

A senhora está perdida?  

Disse o menino,  

é por aqui.  

Voltei-me 

e reconheci as pedras da manhã. (PRADO, 

2004:127.)  

 

Quando a criação poética acontece o “maravilhamento” brota com 

muita intensidade. A experiência literária, a escrita aparece nesse caso 

como um destino pulsional.  

Na poesia, em especial a poesia de Prado, podemos perceber várias 

ligações com a psicanálise. Os versos aparecem como “associação livre”, a 

poesia retrata enigmas, a poesia como oração, como sonho, como 
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confidência, como reflexão e como desabafo. Não tenho a intenção de 

analisar a autora ao dizer isso, mas de fazer uso de sua poesia para 

pensar no funcionamento psíquico, e na relação da arte com a 

psicanálise. 

ANTES DO NOME  

Não me importa a palavra, esta corriqueira. 

Quero é o esplendido caos de onde emerge a 

sintaxe, 

Os sítios escuros onde nasce o ‘de’, o ‘alias’, 

O ‘o’, o ‘porém’ e ‘que’, esta incompreensível 

Muleta que me apóia. 

Quem entender a linguagem entende Deus 

Cujo filho é verbo. Morre quem entender. 

A palavra é disfarce de uma coisa mais grave, 

surda-muda, 

foi inventada para ser calada. 

Em momentos de graça, infrequentíssimos, 

Se poderá apanha-la: um peixe vivo com a mão. 

Puro susto e terror”. (PRADO,2002: 20)  

Nesse poema percebe-se a presença do enigma, a presença do 

maravilhamento, a demanda por uma palavra que não seja a corriqueira, 

que não seja apenas o dito. Há o reconhecimento de algo que não pode ser 

traduzido, aponta para uma impossibilidade perante a linguagem, algo que 

não pode ser dito ou nomeado, “A palavra é disfarce de uma coisa mais 

grave, surda-muda, foi inventada para ser calada...” (PRADO, 2002: 20). 
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Podemos aqui, a partir do que foi exposto anteriormente e dos 

poemas de Adélia estabelecer uma estreita relação entre a psicanálise 

e a literatura. No poema, percebemos um movimento de tradução do 

enigma, uma tentativa de dizer algo do inconsciente, porém a 

linguagem barra o que deve ser nomeado. Segundo Belo (2004), dar 

nomes é também traduzir, este autor sugere que um “bom tradutor”, 

aquele que consegue traduzir as mensagens enigmáticas vindas 

através dos pais de forma mais equilibrada, pode ser comparado com 

um “bom poeta”, aquele que faria uso da tradução destas mensagens 

para compor sua autobiografia. Belo complementa essa comparação 

quando cita Marzagão: 

Deitar num divã e tentar dar novos nomes a 

emoções antigas não é diferente do trabalho dos 

poetas; é a forma de recuperarmos a dimensão 

poética da vida; exatamente aquela que perdemos 

quando somos disciplinados a ser práticos e 

ordeiros e a pensar que a linguagem só serve para 

trocar receitas.(...) O nosso desafio é continuar 

acreditando que, quem sabe, num fugidio 

distante, conseguiremos atingir o inatingível ideal 

poético: uma paixão desmedida buscando 

encontrar a palavra sob medida. (MARZAGÃO 

apud BELO, 2004: 86) 
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A respeito desse desafio de encontrar a palavra sob medida que Prado 

fala em sua poesia Antes do nome, marcada pelo maravilhamento e 

perplexidade: “Em momentos de graça, infrequentíssimos, Se poderá apanha-

la: um peixe vivo com a mão. Puro susto e terror...” (PRADO, 2002: 20). 

Outro ponto que não podemos deixar de pensar na relação da 

literatura com a psicanálise é a transferência que acontece do leitor com a 

obra. Rubem Alves já dizia que não escolhemos um livro à toa, o 

escolhemos porque ele diz aquilo que nós não temos coragem de dizer e 

nem sabemos. A arte, a poesia vai ao encontro a nossa própria historia. Ela 

diz do nosso enigma. Por isso a relação entre psicanálise e literatura é tão 

rica, somos “analisados” ao ler um poema ou quando entramos em contato 

com outros tipos de arte. Na concepção de Prado a arte é atemporal, nos 

livra do cativeiro do tempo, assim como a psicanálise, o presente o passado 

e futuro estão juntos... E é isso que torna possível que a transferência 

ocorra. Para Prado, a arte assim como a experiência religiosa é a tentativa 

de dizer o que não pode ser dito. Para finalizar citaremos Prado, segundo 

ela, diante da arte o que acontece é: 

 

É uma experiência profunda, de ordem interna, 

espiritual, que me toma pelos sentidos, mas que 

transcende a experiência sensorial.  

Essa experiência se vale, tanto na arte como na 

mística, de uma linguagem muito própria, que é 

sempre paradoxal. Não precisa, nós não 

necessitamos nos esforçar para buscar lógica e 
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sentido num poema ou num quadro. Não tem 

lógica, a lógica comum. É uma lógica interna da 

própria coisa que segura o tempo para mim. A 

grande experiência é essa.(...) E a arte faz 

exatamente o seguinte: ela faz um recorte nessa 

angustia da temporalidade e me dá um tempo 

cristalizado.(PRADO, 1999: 19-20). 
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1 Reconhecida poetisa mineira, autora de vários livros. Nasceu em Divinópolis, Minas Gerais, em 1935, onde reside até hoje. 
2 Mais detalhes a este respeito pode ser encontrado em: <http://pt.wikipedia.org/wiki/Ad%C3% 
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3 O texto de Rubem Alves “A festa de Babette” foi publicado no jornal "Correio Popular", Campinas(SP). 
4 A festa de Babette. Correio Popular, Campinas (SP)2000. “Surto poético” termo utilizado por Rubem Alves, no momento 
em que o olhar poético acontece, ele exemplifica falando de um poema de Pablo Neruda, em que Neruda enxerga a cebola 
como uma "rosa d'água com escamas de cristal". 
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Palavras – chave: Ato infracional; Estatuto da Criança e do Adolescente; 

Adolescência. 

A temática da delinqüência juvenil levanta questões polêmicas, discussões 

acaloradas e traz à tona o debate sobre as conseqüências legais, jurídicas e 

sociais para estes casos. Estado, sociedades e ciência têm oferecido 

instrumentos e conhecimentos para o trato adequado destes jovens, 

englobando diferentes aspectos como saúde, redes de apoio, cultura, 

educação, entre outros. 

A criação do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) em 1990 veio ao 

encontro da necessidade de estabelecer medidas e diretrizes com relação 

ao tratamento da infância e da adolescência. Além de apontar medidas 

importantes para o desenvolvimento físico, psíquico e social dos jovens, o 

ECA aponta diretrizes para condução e atendimento de adolescentes 

autores de infrações. 

Na Psicanálise, a idéia de delinqüência recebeu grande contribuição do 

pediatra e psicanalista inglês Donald Woods Winnicott. Ele se destacou pela 

construção de uma teoria do amadurecimento humano, que ao contrário 

da Psicanálise freudiana, é marcada basicamente por uma teoria da saúde 

que serve de ponto de partida para a compreensão do adoecimento e dos 

distúrbios psíquicos.  

A partir dessa teoria foi possível sua contribuição inovadora a respeito da 

delinquência juvenil. A originalidade winnicottiana está em localizar a 

delinqüência dentro de uma teoria da saúde e do amadurecimento, 
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reconhecendo no adolescente delinqüente não o indivíduo criminoso preso 

em sua própria estrutura limitadora, mas ao contrário, um sujeito que 

comunica, através de seu ato, um pedido de ajuda e que por isso é capaz de 

caminhar em rumo ao amadurecimento humano. 

Diante das medidas de tratamento do adolescente infrator proposto pelo 

ECA, assim como as constante discussões sobre a necessidade de diminuição 

da maioridade penal, faz-se necessário introduzir, neste campo, um diálogo 

entre  as soluções  e perspectiva encontradas pelo Direito e a perspectiva da 

Psicanálise winnicottiana, apontando suas possíveis contribuições para a 

rede de apoio do ECA. 

Para isso, apresentaremos num primeiro momento o ECA e suas 

determinações, especialmente o que se refere ao jovem infrator. 

Posteriormente será exposta a teoria do amadurecimento de Winnicott 

dando atenção aqueles pontos que tem relação direta com a problemática 

da delinqüência. E finalmente teceremos um diálogo entre o Direito e o 

ECA e as contribuições oferecidas pela Psicanálise Winnicottiana. 

1- O Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) 

A Constituição Federal de 1988 introduziu no direito brasileiro os conceitos 

presentes na Doutrina de Proteção Integral da Organização das Nações 

Unidas, trazendo para nossa sociedade o que há de mais moderno na 

ordem internacional em favor da infância e da juventude que marca 

profundamente o Estatuto da Criança e do Adolescente. 

O Estatuto defende que a criança e o adolescente gozam de todos os 

direitos fundamentais inerentes à pessoa humana, garantindo através da lei 
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e de outros meios, oportunidades e facilidades, com o objetivo de 

proporciona um desenvolvimento físico, mental, moral, espiritual e social. O 

ECA introduz uma nova concepção de proteção integral da criança e do 

adolescente e é profundamente marcado por um caráter sócio-educativo 

emancipador baseado na noção de cidadania. A partir disso, o Estado passa 

a apreender a política social pública como uma forma planejada de 

enfrentamento das desigualdades sociais. 

O ECA se divide em dois livros: o primeiro trata da proteção dos direitos 

fundamentais da pessoa em desenvolvimento e dispõe sobre a proteção 

integral à criança e ao adolescente garantindo os Direitos Fundamentais; e 

o segundo livro, “Parte Especial”, dispõe sobre os órgãos e procedimentos 

de proteção, incluindo o Título III, que nos interessa especialmente neste 

artigo, referente à Prática de Ato Infracional e as medidas socioeducativas 

dirigidas para jovens infratores.  

1.1- O jovem infrator e o ECA 

De acordo com o ECA, é adolescente, todo o indivíduo entre 12 e 18 anos 

incompletos, reconhecidos como sujeitos de direitos, cabendo ao Estado, a 

Sociedade e a Família garantirem o seu desenvolvimento integral e 

possibilitando a sua participação nas decisões de seu interesse e 

respeitando a sua autonomia dentro das normas legais.  

O jovem infrator é visto pela sociedade como um risco e ameaça constante, 

que necessita ser contida e controlada. Segundo Volpi é repassado para a 

população a concepção exacerbada de que, os adolescentes são 

extremamente violentos e perigosos.  
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Segundo dados da Secretaria de Segurança Pública de São Paulo, a 

participação de menores de 18 anos em crimes graves, registrados em São 

Paulo no ano de 2003, não alcança 1% dos casos: dos 9.150 casos de 

homicídios dolosos apenas 0,97% tiveram o envolvimento de adolescentes. 

No mesmo sentido, estudos “revelam que os delitos praticados pelos 

adolescentes são, em sua maioria, crimes contra o patrimônio”. (VOLPI, 

2001, p. 15).  

A falta de acesso às informações esclarecedoras cria mitos em torno do 

adolescente em conflito com a lei, repassado a todos os setores da 

sociedade a versão, de que há milhões de adolescentes autores de atos 

infracionais. Dessa forma, a redução da maioridade penal aparece como 

uma medida adequada para o combate à criminalidade juvenil, e sendo 

levada às últimas conseqüências, pode chegar à conclusão de que qualquer 

criança que seja capaz de distinguir o “bem” do “mal” pode ser submetida 

a um processo penal e recolhida a um presídio.  

 

Para Saraiva e Júnior (2006) é evidente que o adolescente independente da 

idade, é capaz de entender o caráter ilícito dos seus atos. Entretanto, o que 

deve ser observado é a sua condição de pessoa em desenvolvimento e a sua 

potencialidade para beneficiar-se do processo pedagógico disponibilizado 

pelo Estado “na busca de uma cidadania que se perdeu ou jamais foi 

conquistada”.  

 

Conforme Filho (1999), a solução da violência e dos problemas gerados pela 

criminalidade juvenil não reside na redução da maioridade penal e nem na 

internação freqüente dos adolescentes em conflito com a lei. É preciso, 
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antes de qualquer coisa, respeitar-lhes os direitos básicos, assegurando-lhes 

a proteção integral, através de ações plenamente realizadoras, que 

suprimem as condições socialmente humilhantes às quais são expostos, 

grande contingente de adolescentes no país, construindo uma sociedade 

livre, justa e solidária, tão proclamada pelas leis brasileiras.  

 

Nesse sentido, o ECA dispõe sobre a Proteção Básica, reconhecendo a 

necessidade de garantir ao adolescente condições essenciais para seu 

desenvolvimento. 

Comete-se, entretanto, um equívoco no que diz respeito ao mito da 

“irresponsabilidade do adolescente”. Ao contrário do que se pensa, o ECA, 

além de dispor sobre os direito garantidos ao adolescente, aponta as 

medidas e procedimentos no trato do jovem que comete um ato 

infracional. Em seu artigo 104, o estatuto reafirma e garante a 

inimputabilidade do menor de 18 anos indicada na Constituição Federal de 

1988, em seu artigo 228.  

A inimputabilidade, contudo, não significa, categoricamente, 

irresponsabilidade pessoal ou social, pois, verificada a prática de ato 

infracional, a autoridade competente deverá aplicar ao adolescente entre 

12 a 18 anos incompletos, as medidas sócio-educativas dispostas no 

Art.112:  

I. Advertência; 

II. Obrigação de Reparar o Dano; 

III. Prestação de Serviço a Comunidade; 

IV. Liberdade Assistida; 
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V. Inserção em regime de Semi-

liberdade; 

VI. Internação em estabelecimento 

educacional.  

A Advertência de acordo com o art. 115, “consistirá em admoestação 

verbal, que será reduzida a termo e assinada”. É a mais branda das medidas 

sócio-educativas, sendo aplicada com base em simples indícios de autoria, 

como afirma o art. 114, “a advertência poderá ser aplicada sempre que 

houver prova da materialidade e indícios suficientes da autoria”. Essa 

medida equivale a um aconselhamento de cunho pedagógico e sócio-

educativo. 

Da Obrigação de Reparar o Dano, com reflexos patrimoniais, o art. 116 

estabelece que “a autoridade poderá determinar se for o caso, que o 

adolescente restitua a coisa, promova o ressarcimento do dano, ou por 

outra forma, compense o prejuízo da vitima”.  

A medida de Prestação de Serviço a Comunidade, consiste “na 

realização de tarefas gratuitas de interesse geral por período não 

excedente de seis meses, junto a entidades assistenciais, hospitais, escolas e 

outros estabelecimentos congêneres, bem como, em programas 

comunitários ou governamentais” (Art. 117 do ECA); essa medida sócio-

educativa é caracterizada por uma concepção educativa e compromisso 

social, tanto para o autor do ato infracional quanto para a sociedade que 

deve proporcionar ao adolescente oportunidades de responsabilização pelo 

ato infracional. 
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A Liberdade Assistida “será adotada sempre que se afigurar a medida 

mais adequada para fim de acompanhar, auxiliar e orientar o adolescente” 

(Art. 118 do ECA); é uma medida coercitiva com o objetivo de garantir 

aspectos de proteção, manutenção dos vínculos familiares, inserção 

comunitária no mercado de trabalho e freqüência na escola. Os programas 

de Liberdade Assistida são estruturados, gerenciados e desenvolvidos pelo 

órgão executor em nível municipal, em parceria com o judiciário, que 

supervisiona e acompanha o programa. Essa medida é fixada por um prazo 

de seis meses, podendo ser prorrogada, revogada ou substituída por outra 

medida, ouvidos o orientador, o Ministério Público e o Defensor Público. 

O Art. 120, dispõe sobre o regime de Semi-liberdade, que consiste na 

privação de liberdade durante a noite, finais de semana e feriados, 

podendo ser determinada desde o início do cumprimento da medida, como 

forma de transição para o meio aberto, que possibilite a realização de 

atividades externas, independentes da autorização judicial, sendo 

obrigatórias nos dias úteis, a escolarização e profissionalização.  

A última e a mais grave das medidas é a Internação, disposta no Art. 121, 

que “constitui medida privativa de liberdade, sujeita aos princípios de 

brevidade, excepcionalidade e respeito a condição peculiar de pessoa em 

desenvolvimento”. A internação limita o exercício pleno do direito de ir e 

vir do adolescente, o qual implica em sua contenção num sistema de 

segurança eficaz. Só poderá ser aplicada de acordo com o art. 122, I a III do 

ECA, quando se tratar de ato infracional cometido de grave ameaça ou 

violência a pessoas; reincidência de outras infrações graves ou por 
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descumprimento reiterado e injustificável da medida imposta 

anteriormente.  

De acordo com Frota (2002), ao tratar-se das medidas sócio-educativas, 

existe uma preocupação por parte dos legisladores em romper com o 

princípio da situação irregular e em instituir uma política de atendimento 

focada na afirmação dos direitos, uma vez que, os adolescentes são 

considerados sujeitos em desenvolvimento e por isso, necessitam da 

proteção integral da família, sociedade e do Estado, esses terão garantias 

necessárias na aplicação de medidas sócio-educativas conforme constatado 

no art.111:  

(...) são assegurados ao adolescente, entre outras, 

as seguintes garantias: 

I - pleno e formal conhecimento da atribuição de 

ato infracional, mediante citação ou meio 

equivalente; 

II - igualdade na relação processual, podendo 

confrontar-se com vítimas e testemunhas, e 

produzir todas as provas necessárias à sua defesa; 

III - defesa técnica por advogado; 

IV - assistência judiciária gratuita e integral aos 

necessitados, na forma de lei; 

V - direito de ser ouvido pessoalmente pela 

autoridade competente; 

VI - direito de solicitar a presença de seus pais ou 

responsável em qualquer fase do procedimento.  
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Essas medidas são de responsabilização, com caráter educativo, visando à 

construção de um novo projeto de vida e o fortalecimento dos vínculos 

familiares através da oferta de programas e serviços que deverão ser 

aplicadas e operadas de acordo com as características da infração, sendo de 

competência da administração pública em nível Municipal e Estadual. O 

adolescente submetido a esse processo terá direito a defesa Jurídica e todas 

as informações necessárias. 

2- A Perspectiva diagnóstica de Winnicott 

A história de Winnicott foi marcada, segundo Dias (2003), por sua 

nomeação como Psiquiatra Consultor do Plano de Evacuação 

Governamental de uma área de recepção da Inglaterra, durante a Segunda 

Grande Guerra.  

Winnicott teve que lidar de perto com as conseqüências do afastamento 

das crianças de seus lares e famílias. Além disso, as crianças pelas quais ele 

se tornara responsável tinham apresentado, mesmo antes da guerra, 

dificuldades em suas casas e não podiam, por isso, serem direcionadas para 

lares comuns para serem adotadas encontrando, nesta nova situação, a 

possibilidade de obter ajuda. (Dias 2003, p. 55-75) 

A partir dessa experiência, Winnicott construiu sua teoria sobre o 

Amadurecimento Pessoal, localizando aí origens possíveis para a 

delinqüência e a tendência anti-social.  

Como destaca Dias (2003), ao contrário da perspectiva psicanalítica, 

anterior à Winnicott, que privilegiava os fatores internos e intrínsecos, 

compreendendo a delinqüência a partir dos conflitos intrapsíquicos, a 
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contribuição de winnicottiana aponta no sentido de reconhecer, 

juntamente com os fatores internos, a influência dos fatores, externos 

apontando a ocorrência de uma falha ambiental, nem sempre óbvia e clara, 

que levaria à tendência anti-social. A teoria de Winnicott é conhecida como 

a teoria da saúde e apresenta uma nova forma de classificação dos 

distúrbios psíquicos, a partir de sua teoria do amadurecimento pessoal.  

Winnicott vai partir da construção de um diagnóstico que oriente os 

cuidados e necessidades específicos de cada paciente, mas seu processo 

diagnóstico não parte aqui do sintoma. Ele propõe um retorno à etiologia, 

a origem do distúrbio (Garcia, 2004 p.47). Assim, na classificação 

winnicottiana é necessário especificar o estágio do amadurecimento em 

que o distúrbio teve origem, assim como: o grau de maturidade ou 

imaturidade do indivíduo no momento da falha; o tipo de falha ambiental 

e qual era a tarefa, na qual, o sujeito estava envolvido no momento.  

Portanto, se estamos aqui, interessados em compreender o comportamento 

anti-social é necessário compreende-lo a partir da teoria do 

Amadurecimento, mais especificamente a partir daquelas aquisições que 

estão mais diretamente relacionadas com o comportamento do 

delinqüente. 

2.1- A Teoria do Amadurecimento  

Ao nascer numa condição de extrema fragilidade, o bebê necessita de um 

adulto que lhe cuide efetivamente, assegurando sua sobrevivência 

biológica e psíquica de modo a facilitar a aquisição de suas tendências 

individuais herdadas.  
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Neste momento, denominado por Winnicott de “Dependência Absoluta”, o 

bebê depende de um suprimento ambiental suficientemente bom que lhe é 

oferecido, freqüentemente, pela mãe. São os cuidados de uma “mãe 

suficientemente boa” que dão ao bebê a experiência de segurança e 

confiabilidade, bases para a constituição do sentido de ser e da existência.  

A mãe suficientemente boa é aquela capaz de se colocar no lugar do bebê, 

identificando-se com ele. Neste momento da “Preocupação Materna 

Primária” a mãe é capaz de reconhecer as necessidades do recém-nascido, 

alimentando-o, aquecendo-o e oferecendo os cuidados básicos à sua 

sobrevivência. No entanto, para que a mãe tenha condição de oferecer-se 

ao bebê, é importante que ela esteja cercada por um ambiente favorável (a 

família e a sociedade) que lhe apóie e lhe dê condições de se identificar de 

forma profunda com o bebê.   

Segundo Garcia (2004), é importante que a mãe, inicialmente adaptada as 

necessidades do recém-nascido, vá, de modo gradual, se desadaptando, 

desiludindo e frustrando o seu bebê. Neste momento de falha da mãe, as 

funções intelectuais são ativadas possibilitando que o bebê lide com essa 

situação nova recorrendo aos objetos transicionais. 

Esses objetos substituirão a mãe no início do processo de separação e 

permitirão que o bebê rompa sua unidade primária com a figura materna. 

A partir da constatação da mãe e do ambiente como separados de si, torna-

se possível a constituição de um Eu e um Não-Eu. O bebê, antes fundido na 

mãe, passa a constituir-se em sua própria unidade, como um Eu Sou (Garcia, 

2004, p.37). 
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Com a separação da mãe, o bebê inicia o processo de integração da sua 

instintualidade, desenvolvendo também sua capacidade de encontrar um 

objeto no auge da excitação instintiva. O bebê passa a ser capaz de 

reconhecer que a mãe que ele ataca vorazmente é a mesma que cuida dele 

nos estados tranqüilos. Essa constatação resulta no surgimento de um 

sentimento de culpa e na busca de compensar a mãe por seus ataques 

agressivos. Este processo descrito por Winnicott foi denominado 

Concernimento. A criança a partir daí dirigirá o seu ato reparador para a 

mãe, permitindo que o seu sentimento de culpa seja neutralizado. 

De acordo com Del – Fraro (2007), o adolescente não precisa do apoio dos 

pais e ou cuidadores aos moldes da infância, mas isso não quer dizer que 

este apoio não será, em algum momento, essencial. Será importante para o 

adolescente, contar com os pais sempre que for necessário, realizando um 

movimento de aproximação e afastamento até alcançar o estágio de 

independência relativa, característico da idade adulta.  

Muitas das dificuldades que os adolescentes passam, segundo Winnicott 

(1961), derivam das más condições ambientais ou problemas vivenciados na 

infância, essas poderiam ser apontadas como possíveis origens para 

problemas observados no presente do adolescente, conforme observamos 

com o comportamento anti-social. 

2.2- A Tendência anti-social como deprivação 

Winnicott, em sua conferência proferida em 20 de junho de 1956, na 

Sociedade Britânica de Psicanálise, intitulada “A Tendência Anti-Social”, 

afirma estar interessado em discutir a tendência anti-social e não a 

delinqüência.  
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Ao falar sobre de tendência anti-social e não delinqüência, Winnicott 

amplia o conceito com o objetivo de conhecer as raízes do problema, num 

momento em que os ganhos secundários, ainda não afastaram a criança do 

trauma original (Garcia, 2004, p.52-53)  

A vantagem dessa abordagem está num caráter preventivo. Se os atos anti-

sociais forem compreendidos e atendidos logo que se tornarem manifestos, 

estes poderão então, ser tratados, de um modo mais fácil e rápido antes de 

se cristalizarem na forma da delinqüência. Segundo Garcia (2004), a 

delinqüência é compreendida por Winnicott como uma tendência anti-

social que não foi tratada adequadamente, ou seja, ela já é uma defesa 

anti-social organizada que poderá ter diferentes graus, até chegar ao seu 

extremo mais grave e tornar-se uma psicopatia. 

Apesar de a tendência anti-social possuir uma etiologia própria, sendo 

possível discernir uma origem na linha do amadurecimento pessoal, ela não 

constitui uma categoria diagnóstica em si mesma. Winnicott concebe o 

comportamento anti-social em termos de deprivação: 

(...) perda de algo bom que foi positivo na 

experiência da criança até certa data, e que 

foi retirado; a retirada estendeu-se por um 

período maior do que aquele em que a 

criança pode manter viva a lembrança da 

experiência. (1958c, p.131) (...) é uma 

característica essencial que o bebê tenha 

atingido a capacidade de perceber que a 

causa do desastre reside numa falha ou 

omissão ambienta”. (ibid., p.135) 
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Conforme Dias (2004), observamos a partir da fala de Winnicott alguns 

pontos importantes.  

Primeiro, ao se falar em deprivação reconhece-se que a criança recebeu, no 

início de seu desenvolvimento, cuidados suficientemente bons, que foram, 

posteriormente, retirados de forma abrupta. A deprivação emocional pode 

ser entendida como um rompimento nas relações primárias do bebê com 

sua mãe. Ou seja, uma criança sofre deprivação quando lhe faltam cuidados 

essências na vida familiar, num período em que já havia experimentado um 

ambiente bom, através de cuidados adequados a sua necessidade. 

Um segundo ponto importante diz respeito à falha na reapresentação dos 

cuidados. Na deprivação os cuidados suspensos não foram reapresentados a 

tempo de a esperança ser mantida, o que provocou a vivência de uma 

aflição intolerável para criança.  

Um último ponto que deve ser destacado, é que a criança deprivada já 

havia alcançando um nível de amadurecimento onde já não se reconhecia 

como fundida com o ambiente o que lhe permitiu constatar, de forma 

consciente ou inconscientemente, que foi o ambiente que falhou. 

A experiência da deprivação é vivida pelo bebê de forma traumática, 

conforme destaca Garcia (2004). O trauma, aqui entendido, como a 

intromissão, no psiquismo do indivíduo, de uma carga, vinda do mundo 

externo, muito maior do que o psiquismo é capaz de suportar em seu 

momento maturacional específico. Segundo Winnicott:  

O trauma, no sentido mais popular do 

termo, implica uma quebra da fé. O bebê 

ou a criança construíram uma capacidade 
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de “acreditar”, e a provisão ambiental 

primeiro se ajusta a ela, mas depois 

fracassa.(1989d, p. 114)  

Esse trauma resulta na quebra da confiabilidade no ambiente, que havia 

sido estabelecida anteriormente. O bebê que havia vivido satisfatoriamente 

sua ilusão de onipotência e desenvolveu sua confiabilidade num mundo 

previsível teve sua confiança quebrada pela situação traumática.  

Segundo Garcia (2004), a criança experimenta um sentimento de decepção, 

pois aquilo, que constituía como um ambiente suficientemente bom, lhe 

fora retirado. Ela se dá conta de que foi “roubada” e passa a cobrar do 

ambiente o que este lhe deve.  

A criança pode ter a sorte de encontrar um ambiente favorável, que 

reconheça essa falha e reconstituía a confiança quebrada (Garcia, 2004, p. 

56). Àquelas que não têm essa sorte, restam dois caminhos: ou vivem a 

aflição intolerável como uma realidade inescapável e acabam se tornando 

submissas, inofensivas e sem esperança ou, exigem, através do 

comportamento anti-social, os cuidados que lhe foram retirados nos 

primórdios. 

Aqui está a originalidade da perspectiva winnicottiana: descrever o 

comportamento anti-social como um sinal de esperança. O adolescente, 

através de seu comportamento anti-social,busca que o ambiente  reconheça 

sua dívida. Ele está à espera que, alguém o possibilite, através de sua 

atenção e escuta, retornar ao estado anterior à deprivação, e dessa 

maneira, recuperar os objetos e a segurança perdida.  
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Portanto, segundo Winnicott, o que marca essencialmente a tendência anti-

social, é a esperança que lança a criança ou o jovem, no sentido de alcançar 

o ambiente suficientemente bom, ao qual ele tinha acesso antes do 

momento da deprivação.  

Assim, segundo Garcia (2004), para que haja possibilidade de 

amadurecimento desses indivíduos e superação do comportamento anti-

social é necessário que o ambiente reconheça seus movimentos.  Se os sinais 

de surgimento da tendência anti-social forem desperdiçados por 

intolerância ou incompreensão do ambiente, o adolescente não terá 

condições de reconquistar a confiabilidade no ambiente, permanecendo 

numa postura reivindicativa através do comportamento anti-social ou até 

da delinqüência. 

3- Algumas contribuições 

Acreditamos que as idéias apresentadas a respeito do paradigma 

winnicottiano possam contribuir positivamente para ampliar as alternativas 

no atendimento de adolescente em conflito com a lei, assim como 

possibilitar reflexões acerca da operacionalização das medidas sócio-

educativas. 

Medidas de ressocialização do adolescente infrator trazem em si a idéia de 

que a prática dos atos infracionais ocorre em decorrência de uma falha no 

processo de socialização deste jovem. O jovem é, assim, responsabilizado 

pela infração por não respeitar a lei. Para que ele possa participar do 

convívio social integrado é necessário, portanto, que este processo seja 

refeito, ajustando este adolescente aos valores, normas e regras da ordem 

vigente. 
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Segundo Volpi (2002), quando um adolescente pratica um ato infracional, 

pode-se identificar uma possível falha no seu desenvolvimento moral. Cabe 

investigar como a norma foi interiorizada pelo sujeito e a sua percepção 

diante dessa. É importante observar o entorno social do adolescente em 

conflito com a lei, as relações políticas, econômicas e culturais, tomando o 

devido cuidado para não negligenciar sua condição fundamental humana.  

A contribuição de Winnicott se faz presente justamente nesse ponto. Ao 

contrário de entender nesse jovem infrator, um indivíduo que não foi capaz 

de, em sua história de vida, compreender e apreender a lei, Winnicott vai 

apontar outros caminhos possíveis para entender a delinqüência. Ele parte 

da idéia de que esse jovem está, através do ato-infracional, reinvindicando 

algo que lhe faltou na infância mais remota. 

Winnicott indica uma falha ambiental como a origem da tendência anti-

social. Essa perspectiva abre horizontes. De um lado podemos pensar em 

uma prevenção, possibilidade constatada por Garcia (2004) em seus estudos 

sobre a delinqüência. Ao garantirmos um ambiente suficientemente bom 

para nossas crianças, possibilitamos que elas amadureçam sem os traumas 

que poderão eclodir numa tendência anti-social ou numa delinqüência.  

Por outro lado podemos refletir sobre nosso trabalho com esses 

adolescentes, englobando inclusive as medidas dispostas no ECA, com 

relação ao trato do jovem infrator.  

Winnicott destaca a necessidade de compreender na atitude anti-social um 

pedido de socorro, uma expressão vital de esperança de tratamento. Assim, 

para a superação da tendência anti-social e para prevenção do 
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comportamento delinqüente, é necessário que o jovem encontre um 

ambiente capaz de compreender a infração como esperança e possibilidade 

de amadurecimento. 

A crença de que, como resultado de uma deprivação na infância, o jovem 

cobrará da sociedade sua “dívida” nos ajuda a compreender a falta 

experimentada por ele num momento ainda muito precoce e as 

conseqüências disso na juventude. É importante oferecer condições para 

que esta “dívida” seja superada e este jovem reconquiste a confiança num 

ambiente suficientemente bom, que lhe fora retirado.  

Quando não há um ambiente que compreenda os movimentos desse jovem, 

os efeitos poderão ser negativos. Devido à má administração ou 

intolerância por parte do responsável pelo cuidado do delinqüente, muitos 

momentos de esperança são desperdiçados (Winnicott, 1956).  

Não pretendemos esgotar aqui esta temática polêmica sobre o tratamento 

do jovem infrator. Acreditamos que a perspectiva winnicottiana sobre a 

delinqüência e o comportamento anti-social  produz conseqüências éticas 

profundas no trato desses jovens, ao reconhecer nesses a possibilidade de 

mudança e transformação. Torna-se importante que os profissionais que 

atendem esse público, assim como os gestores das políticas públicas, 

percebam na tendência anti-social uma esperança de cura.  
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Palavras chaves: Psicanálise, Direito, Sujeito 

 

“Inexiste no mundo coisa mais bem 

distribuída que o bom senso, visto que 

cada indivíduo acredita ser tão bem 

provido dele, que mesmo os mais 

difíceis de satisfazer, em qualquer 

outro aspecto, não costumam desejar 

possuí-lo mais do que já possuem.” 

(Renè Descartes, 1637) 

Das leis ao sujeito 

Segundo Descartes nos alerta, não é seguro confiar apenas no bom senso 

como norteador para as ações do homem: “As maiores almas são capazes 

dos maiores vícios, como também das maiores virtudes”. 

A idéia de que a lei é necessária parte de uma compreensão do homem 

como dotado de uma animalidade que precisa ser contida por mecanismos 

externos como a lei, a pressão do grupo, os mecanismos psíquicos.  

As leis e os códigos vêm acompanhando o homem desde sua organização 

em sociedade. Tais regras, chamadas normas éticas ou de conduta, podem 

ser de natureza moral, religiosa e jurídica. As primeiras manifestações do 

direito podem ser encontradas no costume, que após ser fortalecido pelo 
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hábito é convertido em regras de conduta que são descritas e especificadas 

através de leis e códigos. 

Os primeiros códigos de leis conhecidos surgiram no reino da Babilônia, no 

Oriente Médio. O rei babilônico Ur-Nammu editou, em cerca de 2100 a.C., o 

primeiro código de que se tem notícia. Outros reis babilônicos editaram 

novos códigos nos séculos seguintes. Por volta de 1880 a.C. um rei chamado 

Hamurabi elaborou o mais conhecido e o mais completo desses códigos 

que, assim como os anteriores, consistia basicamente em uma longa lista de 

regras destinadas a solucionar conflitos específicos, como furto e 

infidelidade. Entre os anos de 1292 - 1225 a.C. surge o mais famoso código 

de leis, que teria sido entregue a Moisés pelas mãos de seu Deus: os dez 

mandamentos, que orientam toda a conduta cristã até a atualidade. 

Segundo Carvalho (1998), o direito constitui-se como uma garantia: “a 

garantia que alguém, de fora, oferece ao exercício de um poder”. Ao 

afirmarmos nosso direito, estamos partindo da idéia de que o outro 

promete as garantias necessárias para que este direito possa ser respeitado 

e levado a cabo, mas a noção de “direito” não tem nenhuma 

substancialidade exceto como promessa de garantia. A garantia nada 

significa se não a garantia de cumprir um compromisso anteriormente 

firmado, ela só se constitui como um direito quando é recíproca (no sentido 

jurídico) e quando compromete, ao menos em princípio, toda uma 

sociedade, não apenas indivíduos ou grupos isolados. Assim, as leis, normas 

e códigos, ao  imporem limites claros, só têm sentido ao estabelecerem a 

reciprocidade, partindo da garantia de que os outros, reconhecendo essa 

lei, também a respeitarão. 
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O direito, com seus códigos, constrói normas e leis que se dirigem para o 

homem e para suas relações interpessoais. A psicanálise, por outro lado, se 

concentrou em entender os mecanismos que agem no interior do mundo 

psíquico humano, destacando as particularidades individuais, resultado da 

história de vida singular e das organizações psíquicas distintas.  

Freud, em seu livro o Mal estar na civilização, revela uma tendência 

humana inata para o descuido, a irregularidade e a irresponsabilidade, de 

modo que a vida em sociedade só se tornaria possível diante da imposição 

de leis que a norteiem. Segundo Freud, os homens, através de seus 

comportamentos, revelam que o propósito e a intenção de suas vidas é “a 

felicidade; querem ser felizes e assim permanecer”(Freud,1856-1939 p.23). 

Desse modo, desenvolvem mecanismos que os permitam, senão a obtenção 

de prazer através da realização de um desejo, a evitação do desprazer, do 

desconforto e da dor. Um desses mecanismos possíveis é a lei: 

“A vida humana só se torna possível 

quando se reúne uma maioria mais forte 

contra um indivíduo isolado (...) O poder 

dessa comunidade é então estabelecido 

como “direito”, em oposição ao poder do 

individuo, condenado por “força bruta”. A 

primeira exigência da civilização, portanto, 

é a justiça, ou seja, a garantia de que uma 

lei, uma vez criada, não será violada em 

favor de um indivíduo.”  

(Freud,1856-[1939]: 49).   
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Estamos, aqui, falando do sujeito destes dois campos de conhecimentos, 

mas não é novidade nenhuma apontarmos que se tratam de perspectivas 

distintas de um mesmo homem. Portanto, torna-se importante 

demarcarmos as diferenças entre esses dois sujeitos, apontando a 

compreensão privilegiada pela Psicanálise e pelo Direito.  

“Penso, logo existo”   

O atual Código Civil Brasileiro, em vigor desde janeiro de 2003, após quinze 

anos de discussão no congresso brasileiro, substituiu o primeiro Código Civil 

(Lei nº 3.071), de 1º de janeiro de 1916, que entrou em vigor em 1917. 

Apesar das mudanças instituídas pelo novo código, ele ainda mantém uma 

perspectiva essencialmente Iluminista, privilegiando a idéia de um homem 

racional que, possibilitado pelo uso de sua razão, é capaz de compreender 

as leis e então se subjugar a elas.  

A reflexão de alguns artigos do código nos ajuda a empreender nossas 

discussões. Optamos por não nos prolongarmos na análise de todo o 

código, ao contrário, utilizamos apenas quatro artigos que ilustram as 

principais idéias que serão apresentadas e desenvolvidas neste texto. Os 

seguintes artigos nos comunicam o sujeito privilegiado por essa lei:  

Art. 1º. Toda pessoa é capaz de direitos e deveres na ordem civil.  

Art. 5º. A menoridade cessa aos 18 (dezoito) anos completos, quando a 

pessoa fica habilitada à prática de todos os atos da vida civil.  
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Art. 11º. Com exceção dos casos previstos em lei, os direitos da 

personalidade são intransmissíveis e irrenunciáveis, não podendo o seu 

exercício sofrer limitação voluntária. 

Art. 112º. Nas declarações de vontade se atentará mais à intenção nelas 

consubstanciada do que ao sentido literal da linguagem. 

No primeiro artigo vemos a referência à capacidade de toda pessoa 

reconhecer seus direitos e deveres e, portanto agir respeitando-os. No 

mesmo sentido, no artigo quinto vemos a referência a certa maturidade, 

alcançada a partir dos 18 (dezoito) anos, que conferiria ao sujeito a 

possibilidade de ingressar no mundo dos direito e deveres de forma plena. 

Ambos os artigos comunicam a idéia da racionalidade como uma 

capacidade e um pré-requisito para o cumprimento e entendimento da lei. 

Observa-se aí um sujeito portador de razão, capaz de compreender as leis e 

se subordinar a elas: o sujeito cartesiano. 

Descartes partiu da dúvida: duvidou das sensações como forma de conhecer 

o mundo, duvidou da realidade externa e da existência de seu próprio 

corpo, e duvidou até mesmo da certeza das entidades matemáticas. A 

dúvida era a constante presente em todo o processo. Descartes não podia 

duvidar de que estava duvidando. Eis, então, uma primeira certeza: duvido, 

logo existo. Se duvidar é um modo de pensar, então “penso, logo existo”. 

Segundo Descartes: 

“ao notar que esta verdade: eu penso, logo 

existo, era tão sólida e tão correta que as 

mais extravagantes suposições dos céticos 
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não seriam capazes de lhe causar abalo, 

julguei que podia considerá-la, sem 

escrúpulo algum, o primeiro princípio da 

filosofia que eu procurava.”  

(Descartes, 1637).  

Com seu famoso cogito, Descartes confere à razão uma posição central na 

vida humana. A racionalidade é o que permitiria o sujeito se colocar no 

mundo de forma consciente de seus direitos e deveres sociais. O sujeito 

cartesiano, é além disso, marcado por sua universalidade e autonomia. Eis o 

sujeito de direito. 

A partir do sujeito cartesiano podemos pensar o sujeito no direito. Ao 

considerar o sujeito clássico, o direito privilegia um modo de ser racional 

capaz de se auto determinar, submetendo-se a leis e normas.  O sujeito 

aqui considerado é aquele que, ao utilizar a razão, domina sua 

instintividade e alcança um entendimento da lei que o possibilita segui-la e 

respeitá-la.  

A lei parte de uma universalidade ao considerar que todos os sujeitos são 

capazes de direitos e deveres. O sujeito dotado de atributos inerentes à 

pessoa sadia e mentalmente desenvolvida é considerado imputável, ou seja, 

capaz de entender o caráter ilícito do fato e de determinar-se de acordo 

com esse entendimento. No entanto, esta capacidade pode estar ausente 

em alguns indivíduos.  

Os inimputáveis são justamente aqueles cuja razão se encontra ainda mal 

formada ou comprometida. As crianças, ainda em desenvolvimento, não 
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teriam maturidade o suficiente para se utilizarem da razão para a 

compreensão e cumprimento da lei. O louco, por sua vez, é aquele 

considerado à parte, cuja razão, seriamente comprometida, não lhe 

possibilitando entender o caráter ilícito de um fato ou de implicar-se. A 

imputabilidade seria a regra e a inimputabilidade, a exceção. 

Dentre aqueles considerados imputáveis não há qualquer consideração 

sobre as particularidades individuais. Aqui está o caráter de universalidade: 

à revelia de qualquer caráter específico ou particular da vida desses 

sujeitos, dos aspectos empíricos, das singularidades, são todos considerados 

capazes de compreender e respeitar a lei, sendo tratados de forma igual, 

tanto no que diz respeito aos seus direitos quanto no que diz respeito aos 

seus deveres. Retirados os inimputáveis (como o louco, a criança, o 

deficiente mental), o imputável seria o sujeito capaz de atitudes 

autônomas. 

A autonomia diz da capacidade de se auto determinar, de discriminar as 

próprias leis que irá seguir. Semanticamente, a palavra "autonomia" tem 

origem grega: autos se refere a "o mesmo", "ele mesmo" e "por si mesmo" 

e nomos à idéia de "compartilhamento", "lei do compartilhar", 

"instituição", "uso", "lei", "convenção". Nesse sentido, autonomia significa 

propriamente a competência humana em "dar-se suas próprias leis". Na 

filosofia o conceito de autonomia se aproxima do de liberdade, indicando a 

condição de uma pessoa ou de uma coletividade serem capazes de 

determinar por si mesmos a lei à qual irão se submeter. (SEGRE; SILVA; 

SCHRANM, 2005) 
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Segundo SEGRE, SILVA e SCHRANM (2005), o processo de autonomização 

ocorre gradualmente a partir do pensamento cristão, através de um 

processo de libertação das explicações místicas, como causa dos eventos na 

vida humana, para um entendimento mais voltado para uso e compreensão 

da razão.  Ocorre um processo gradual de passagem de um mundo 

basicamente regido por forças místicas para um mundo capaz de ser 

descrito e compreendido através da racionalidade. Na modernidade a 

autonomia passa a ser compreendida não apenas como a capacidade de 

apreender o mundo e suas leis, mas também como possibilidade de, através 

do uso da razão, dominar e submeter o mundo às finalidades tipicamente 

humanas. 

O processo de autonomia, tendo em vista o paradigma cartesiano, afirma 

novamente a possibilidade de um sujeito capaz de conhecer as causa de seu 

comportamento e, consciente de tudo aquilo que o causa, agir segundo as 

leis e normais sociais. O sujeito autônomo e, portanto livre, seria aquele 

que elege as próprias leis as quais irá se submeter, sendo capaz de segui-las 

e de dominar-se pela razão.   

No artigo 112º percebemos que a “autonomia da vontade”, discutida por 

Montoya e Guandalini (2009), é tutelada: qualquer ato jurídico pode ser 

anulado caso não tenha se estabelecido a partir de uma decisão livre e 

autônoma do sujeito. Acredita-se, aqui, na possibilidade de uma decisão 

completamente consciente e racional, um sujeito capaz de determinar os 

seus princípios éticos e que esteja consciente de todas as contingências que 

regem sua conduta e sua ação.   
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A autonomia humana, no entanto, tem seu limite, e o código não o ignora. 

No artigo 11º vemos um ponto interessante: a contradição garantida pelo 

direito de viver sob o código. O código veio garantir uma série de direitos 

para o sujeito, mas simultaneamente instaura a obrigação da submissão a 

essa rede de direitos. Torna-se, portanto, para o sujeito, uma 

impossibilidade escapar do previsto pela lei, não apenas do ponto de vista 

de seus deveres como também dos seus direitos.  

Não cabe ao homem, e nem lhe é legal, exilar-se do terreno da lei. Do 

ponto de vista de seus deveres, todos os homens (excluídos aqui os 

imputáveis) são capazes de entender e se submeter a lei, sendo esta uma 

obrigatoriedade a todos aqueles que vivem em sociedade. Com os direitos 

não ocorre diferente.  

Os direitos estão assegurados pela lei e não cabe ao homem se privar de 

gozar deles: não é direito do sujeito se retirar do campo de seus direitos. O 

sujeito está, nesse sentido, também obrigado a exercer os seus direitos. 

O sujeito cartesiano, devidamente apresentado aqui, foi alvo de muitas 

críticas. Dentre estas, destacaremos especialmente o abalo que este sujeito 

sofreu com a descoberta freudiana do inconsciente.   

“Existo onde não penso”  

A origem da Psicanálise é marcada pela descoberta do inconsciente. A 

partir desse conceito toda a compreensão do sujeito será transformada.  

A afirmação freudiana de que o homem existe onde não pensa advém do 

reconhecimento do inconsciente como o responsável pela maior parte da 
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vida humana. A consciência é descrita por Freud como “um resultado 

psíquico remoto do processo inconsciente”, ou seja, o conteúdo que 

acessamos pela consciência tem sua origem no inconsciente, o qual é 

entendido como uma esfera mais ampla, que engloba a consciência. 

Quando os conteúdos inconscientes conseguem driblar a ação das defesas e 

do recalque é possível, então, que sejam acessados pela consciência. 

Segundo Freud:   

“O inconsciente é a verdadeira realidade 

psíquica; em sua natureza mais íntima, ele 

nos é tão desconhecido quanto a realidade 

do mundo externo, e é tão 

incompletamente apresentado pelos dados 

da consciência quanto o é o mundo 

externo pelas comunicações de nossos 

órgãos sensoriais” (Freud,1900-1901)  

Ao atender suas pacientes histéricas fazendo uso da associação livre, Freud 

constatou que as informações relevantes para o tratamento dessas 

pacientes vinham de seus atos falhos, chistes e sonhos, materiais de 

conteúdo essencialmente inconsciente. A partir dessa descoberta freudiana 

não é possível mais pensarmos em um sujeito que age apenas por ação de 

sua consciência, pois a descoberta do inconsciente nos introduz num outro 

domínio: a da impossibilidade do homem conhecer-se a si mesmo na 

totalidade.   

O comportamento do sujeito passa a ser compreendido de outro ponto de 

vista. A psicanálise nos alerta para a ingenuidade em entender o 
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comportamento humano apenas a partir de sua topologia. Pelo contrário, 

nos indica a possibilidade de causas mais profundas e inconscientes na base 

de qualquer comportamento.   

Em seu desenvolvimento, o homem tem que administrar as buscas pelo 

prazer, impostas pelo princípio do prazer em virtude da realidade que se 

impõe. A Psicanálise distingue os conceitos de princípio do prazer e 

princípio da realidade, sendo que “o primeiro tem por objetivo 

proporcionar prazer e evitar o desprazer, sem entraves e nem limites, e o 

segundo modifica o primeiro, impondo-lhe as restrições necessárias à 

adaptação à realidade externa” (Roudinesco,1944:603). Além disso, 

descreve as instâncias do aparelho psíquico: Id, Ego e Superego, sendo o Id, 

formado por conteúdos de natureza pulsional e de caráter inconsciente; o 

Ego como mediador entre o Id e o Superego como o herdeiro dos pais, das 

normas culturais das regras apreendidas pelo sujeito durante sua vida, e é 

esse aspecto mediador de forças, que permite que o homem viva em 

sociedade e se submeta à lei.   

Começa, então, o desenrolar de um conflito que se dará ao longo de toda 

sua vida em busca da felicidade ou da ausência do desprazer.  O sujeito da 

Psicanálise, inserido na sociedade é afetado pelas leis que regulam suas 

interações sociais que lhe impõe boa parte de seu sofrimento psíquico, 

sendo um entrave à obtenção da satisfação direta e simples. Nesse sentido, 

a lei criada pelo sujeito para garantir sua liberdade lhe traz prejuízos 

emocionais e torna a liberdade antes uma obrigação do que um livre 

arbítrio.  
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Este sofrimento psíquico experimentado pelo sujeito e que Freud 

denominou de mal-estar diz das renúncias do sujeito para poder viver em 

sociedade. O sujeito tem que abrir mão do incesto, da promiscuidade, de 

suas pulsões agressivas, dentre outras. Estas renúncias são impostas tanto 

pela autoridade externa quanto pela autoridade interna - o superego. As 

pulsões agressivas, como exposto anteriormente, dizem de uma tendência 

de reconduzir o ser vivo ao estado inorgânico, ou seja, uma destrutividade 

de ordem psíquica, caracterizada também como repetição que leva o 

sujeito aos caminhos do sofrimento.  

Hobbes, ao afirmar, "Homo homini lupus" (o homem é o lobo do homem) 

evidencia um caráter positivo da lei. Devido à natureza agressiva do 

homem é necessária a imposição de uma lei maior, à qual esse sujeito deva 

obediência por temor à punição. A ausência de uma lei levaria o homem de 

volta à barbárie, ao estado natural de insegurança. Portanto, a lei permite 

certa previsibilidade a respeito do comportamento do outro, mesmo que 

ilusória. Sem essa previsibilidade o homem não alcançaria a felicidade por 

não poder desfrutar de suas conquistas em virtude do iminente ataque de 

seu próximo. 

Mesmo que a finalidade das pulsões seja sempre a satisfação, o sujeito 

utiliza-se de alguns mecanismos para dar um destino a elas. As pulsões 

sexuais são em parte sublimadas, ou seja, dirigidas a outras finalidades 

aceitas pela cultura. As pulsões agressivas são recalcadas e transferidas ao 

superego. Este por sua vez, as direciona contra o próprio sujeito, gerando 

sentimento de culpa, expressa como uma necessidade de punição. Este 

sentimento, resultado das ações do superego é o preço pago para se viver 
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em sociedade. Desta forma, o homem se vê obrigado a se adequar às regras 

e leis que regem a civilização, tendo que “domesticar” suas pulsões 

agressivas.  

A vitória conseguida pelo Ego é obtida através do desenvolvimento de 

mecanismos que possibilitam uma construção de uma via menos conflitiva 

da satisfação pessoal com os interesses sociais, entre esses mecanismos está 

o da sublimação através do qual o homem consegue dar um novo rumo aos 

seus instintos transformando-os em instrumentos úteis a própria vida em 

sociedade, é através desse mecanismo que chegamos às artes e ao exercício 

profissional. Tão mais adaptado à vida em sociedade será o sujeito quanto 

maior for sua capacidade de sublimar seus impulsos transformando-os em 

atos socialmente aceitos e valorizados. 

 

 O sujeito cartesiano e o sujeito do inconsciente   

O advento do conceito de inconsciente abala a compreensão do direito de 

um sujeito cartesiano, movido e norteado única e exclusivamente pela 

razão. Ao postular exatamente o contrário do cogito cartesiano, alegando 

que o homem existe onde não pensa, Freud inaugura um mal-estar para o 

direito no que tange a sua compreensão de sujeito, demonstrando que a 

razão como sendo o norte para o comportamento do homem, não se 

mantém diante da descoberta do inconsciente, ao contrário, mesmo essa 

razão reconhecida já esta submetida aos conteúdos psíquicos inconscientes, 

de modo que constitui um problema para a prática do direito encontrar um 

caminho que leve em conta a universalidade da lei e inclua a singularidade 

do sujeito.   
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O novo código civil levou em consideração as discussões surgidas a esse 

respeito ao longo dos anos que antecederam sua redação final, 

reconhecendo que se tratava de assumir uma postura de, ou admitir a 

subjetividade humana, suas particularidade, dificuldades e deficiências 

reconhecendo que a liberdade deixa assim de ser um direito do homem 

para ser uma imposição a ele feita, ou manter essa imposição que o sujeita 

e o submete à lei mantendo-se cega às suas diferenças, optando assim, 

segundo Montoya e Guandalini(2009), “pela desonra e manteve o sujeito 

de direito Iluminista, ignorando por completo a possibilidade de sua 

superação. Fulcrado na crença absoluta na racionalidade humana, confere 

ao sujeito autonomia e capacidade para assumir compromissos em sua vida 

civil. Regula, assim, a vida de um homem livre, cuja vontade deve ser 

resguardada e cuja racionalidade o torna autônomo e capaz de assumir 

compromissos no mundo jurídico.”  

O sujeito cartesiano privilegiado pelo direito acredita na possibilidade do 

controle pela razão, sendo esta o instrumento humano principal par o bom 

convívio em sociedade. A idéia de inconsciente vem introduzir um aspecto 

incomodo a idéia de que não somos capazes de ter acesso a todos os nossos 

conteúdos e, mais do que isso, de que agimos pela ação de um aparato 

inconsciente do qual não saberemos como controlar.   

A lei, as defesas psíquicas, vem no sentido de conter o potencial destruidor 

de nossas pulsões. Freud, assim como o direito, também reconhecia a 

importância das leis como elemento importante para conter e limitar a 

ação do material inconsciente. O princípio de prazer precisa ser contido 

pela lei, evitando assim a destruição do próprio sujeito.   
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Reconhecemos a árdua tarefa do direito em busca de um ideal de justiça e 

não temos pretensão nenhuma de dar uma resposta às questões levantadas 

nem mesmo sugerir saídas mágicas para esse mal-estar.   

A psicanálise não está a trabalho da lei do direito. Ela não está preocupada 

com a distinção entre o bem e o mal, o certo e errado, sua proposta, 

enquanto instrumento de pesquisa do inconsciente, é investigar e 

problematizar sobre questões fechadas e conteúdos velados, é apontar 

para a falta existente na história do sujeito, fazendo com que cada um 

encontre em si mesmo as suas respostas, na tentativa de tornar-se 

emancipado e o mais próximo possível de seus conteúdos inconscientes.   

Neste aspecto, a psicanálise torna a relação do homem consigo mesmo e 

com os outros mais complexa. Apesar de apontar que o comportamento 

humano não é governado exclusivamente por sua razão, o homem não está 

isento de se responsabilizar pelo seu modo de existir no mundo. 
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1. DA PRIMAZIA DA DIMENSÃO PRAGMÁTICA SOBRE A DIMENSÃO 

SEMÂNTICA DO USO CONCEITUAL NA CONSTRUÇÃO DO SIGNIFICADO 

DOS CONCEITOS LINGUÍSTICOS. 

 

 

O presente trabalho objetiva refletir sobre a inter-relação existente 

entre competência cognitiva, competência normativa e competência 

estética no uso comunicativo da linguagem ordinária cotidiana, a fim de se 

obter uma compreensão adequada do caráter do patrimonialismo do 

sistema político brasileiro do período de transição do Segundo Império para 

a República no Brasil e as conseqüências desta prática política 

patrimonialista no atual sistema político brasileiro organizado pela 

Constituição da República de 1988. 

Refletindo-se sobre a atividade de compreender humana, ou seja, a 

competência para articular sentidos objetivos aos eventos naturais, 

histórico-sociais e morais, pode-se afirmar que, a fim de se atribuir um 

sentido objetivo a certos acontecimentos histórico-sociais, é preciso 

pressupor necessariamente um conjunto de regras de uso que garantam a 

correção do emprego de conceitos lingüísticos utilizados para atribuir um 

sentido ao acontecimento histórico-social interpretado. Em outras palavras, 

pode-se dizer que, em toda compreensão do mundo histórico-social, 

pressupõe-se necessariamente um horizonte de sentidos, constituído pelas 

regras de uso de conceitos lingüísticos socialmente compartilhadas pelos 

integrantes de uma comunidade de comunicação, a partir do qual são 

construídos os sentidos dos acontecimentos histórico-sociais interpretados 
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por uma comunidade de intérpretes, que busca construir consensualmente 

um entendimento mútuo acerca do sentido das práticas sociais que 

concorrem para o desenvolvimento dos acontecimentos histórico-sociais.   

Essas regras de uso de conceitos consensualmente compartilhadas 

por falantes integram um jogo de linguagem que estabelece o modo de 

emprego correto dos referidos conceitos em determinadas circunstâncias 

sociais, estando as referidas regras do jogo de linguagem entretecida com 

uma forma de vida cultura que constitui e é constituída pelo referido jogo 

de linguagem e sendo as referidas regras do jogo de linguagem inferidas 

das práticas sociais de emprego dos conceitos compartilhados por uma 

comunidade de falantes. Adotando-se a perspectiva pragmática de 

Wittgenstein3, podem-se inferir, a partir de práticas sociais de emprego de 

conceitos integrantes de uma linguagem natural, as regras implícitas nas 

referidas práticas de utilização da linguagem que regulam o emprego 

correto dos referidos conceitos e, a partir das referidas regras conceituais 

integrantes de um jogo de linguagem constituidor de um horizonte de 

significação a partir do qual se constrói o significado dos acontecimentos 

histórico-sociais, empregam-se os referidos conceitos para a compreensão 

do sentido dos acontecimentos histórico-sociais interpretados por uma 

comunidade de falantes. 

Assim, por exemplo, a partir da prática social de usar o conceito 

mulher compartilhada consensualmente por uma comunidade de falantes, 

podem-se inferir as regras de uso intersubjetivamente compartilhadas 

acerca dos conceitos integrantes de um jogo de linguagem entretecido com 

uma forma de vida cultural. Absorvendo os elementos característicos das 

estruturas sociais do feudalismo europeu, do patrimonialismo do Estado 
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português e da exploração da mão-de-obra escrava, a ordem social do 

regime colonial brasileiro (séc. XVI-XVIII) construiu um sentido socialmente 

compartilhado pelo uso social do conceito mulher, consistindo a 

feminilidade no dever de possuir pés pequenos e cintura fina, de se vestir 

eroticamente de modo a se transformar em objeto de satisfação sexual de 

seu marido, de realizar o trabalho doméstico, de evitar contatos sociais e de 

se submeter sem contestação ao poder do seu marido.  

Criaram-se, assim, princípios éticos intersubjetivamente 

compartilhados pela utilização da rede inferencial de conceitos da 

comunidade lingüística brasileira que consolidaram expectativas de 

comportamento que, ao mesmo tempo em que permitiram ao homem 

desfrutar do convívio social e ter liberdade para conduzir suas escolhas 

sociais pela relação do conceito homem com outros conceitos éticos como 

força, liberdade, inteligência e dominador, destinaram a mulher a cuidar da 

casa, criar os filhos e dar ordens às escravas que viviam na casa grande pela 

relação do conceito mulher com outros conceitos como frágil, subalterna, 

ignorante e submissa. 

Apesar do processo de urbanização iniciado com a chegada da 

Família Real à então colônia brasileira (ocorrida no final de 1807) ter 

alterado os hábitos sociais das mulheres pertencentes à elite dominante, 

vez que as mulheres não mais permaneciam reclusas na casa grande, 

aumentando seu convívio social pela participação em festas, teatros e 

outros eventos sociais, bem como tendo a oportunidade de incrementar seu 

conhecimento cultural, pode-se asseverar que o conceito ético mulher 

possuía o conteúdo semântico de pessoa submissa aos desejos de seu 
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marido em virtude da prática social intersubjetivamente compartilhada de 

utilização do referido conceito ético. 

Sintetizando as expectativas de comportamento, decorrentes dos 

princípios éticos intersubjetivamente compartilhados pelos falantes da 

comunidade lingüística brasileira, que deveriam orientar as ações das 

mulheres na decadente sociedade imperial e na incipiente república 

brasileira, Gilberto Freyre (1977, p. 108) afirma que: 

 

Da mulher-esposa, quando vivo ou ativo o marido, não 

se queria ouvir a voz na sala, entre conversas de 

homem, a não ser pedindo vestido novo, cantando 

modinha, rezando pelos homens; quase nunca 

aconselhando ou sugerindo o que quer que fosse de 

menos doméstico, de menos gracioso, de menos gentil; 

quase nunca metendo-se em assuntos de homem. 

 

Pode-se asseverar que, a partir do hábito social de utilizar uma rede 

inferencial de conceitos para articular sentido intersubjetivamente 

compartilhado às relações sociais ocorridas entre pessoas na comunidade 

lingüística brasileira, as instituições sociais mais importantes da sociedade 

brasileira, que cristalizaram os princípios éticos compartilhados entre os 

falantes acerca do uso correto do conceito ético mulher, selecionaram a 

expectativa de comportamento que estabelece que o papel social da 

mulher se restringe à realização do trabalho doméstico, da criação dos 

filhos e da satisfação sexual de seu marido. 
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Assim, enquanto a instituição social da educação formal estimula o 

desenvolvimento físico e intelectual e o exercício de posições de liderança 

em relação aos meninos, as meninas são estimuladas a brincar de “casinha”, 

a exercer atividades domésticas ou profissões consideradas femininas e a 

realizar desejos sexuais de seus futuros maridos pela adoção de hábitos que 

exploram a sexualidade feminina. Por seu turno, a instituição social da 

Igreja Católica4 reitera a compreensão da mulher como mãe e dona de casa, 

consolidando o uso social do conceito ético mulher no sentido de uma 

pessoa que é submissa aos desejos de seu marido e tem a função de realizar 

os trabalhos domésticos e prover a criação dos filhos. 

Nesse sentido, pode-se sintetizar a compreensão da Igreja Católica 

em relação ao papel da mulher nas sociedades cristãs nos seguintes termos: 

 

Na questão feminina a Igreja Católica reflete, de um 

lado, uma doutrina religiosa na qual a mulher sempre 

figurou como um ser secundário e suspeito e, de outro, 

seus interesses investidos na ordem vigente nas 

sociedades de classes. Nesse sentido, o comportamento 

da Igreja não tem diferido basicamente da atuação dos 

demais grupos empenhados na preservação do status 

quo capitalista. Como estes, a Igreja tem evidenciado 

um esforço de refinamento das tendências sociais 

conducentes a manter, embora disfarçadamente, a 

mulher subalterna ao homem. As encíclicas das últimas 

décadas e outros pronunciamentos papais atestam que 

a percepção do problema da mulher por parte da 
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Igreja Católica vincula-se aos dois elementos acima 

assinalados (SAFFIOTI, 1976, p. 39). 

Essa expectativa de comportamento em relação ao papel social que 

a mulher deve desempenhar nas interações sociais cotidianas é 

internalizada no processo de socialização consistente no aprendizado do 

jogo de linguagem existente na sociedade brasileira, pois, no âmbito das 

instituições familiares, religiosas e educacionais, se ensina o uso do conceito 

mulher no sentido de que determinadas atividades e deveres são próprios 

da designação de algo como mulher, devendo a mulher assumir 

determinados papéis nas interações sociais cotidianas.  

Essa regra de uso conceitual determina a pré-compreensão 

lingüística acerca do conteúdo semântico do conceito mulher na 

comunidade lingüística brasileira, orientando as práticas sociais de forma a 

institucionalizarem relações sociais entre homens e mulheres de maneira a 

serem reguladas pela imagem da mulher como tendo o dever de realizar os 

trabalhos domésticos, de criar seus filhos e de satisfazer sexualmente seu 

marido. Pois, através do processo de socialização lingüística de uma forma 

de vida cultural, o ser humano aprende a usar os conceitos lingüísticos de 

acordo com regras sociais institucionalizadas, articulando um sentido 

cultural intersubjetivamente válido para os acontecimentos sociais 

experienciados pelos membros de uma comunidade de linguagem. 

Evidentemente, a partir de diferentes práticas sociais de emprego 

dos conceitos integrantes de uma linguagem natural, podem surgir 

diferentes jogos de linguagem entretecidos, respectivamente, com diversas 

formas de vida cultural. Nesse sentido, sustenta Wittgenstein5 a existência 

de uma pluralidade de jogos de linguagem que nascem das práticas sociais 
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que passam a ser adotadas por uma comunidade de falantes e que morrem 

em virtude do esquecimento de outras práticas sociais anteriormente 

adotadas por uma comunidade de falantes, sendo que, a partir da 

multiplicidade de jogos de linguagem, podem-se construir inúmeras e 

diferentes significações sobre os acontecimentos histórico-sociais. 

Da mesma forma, em virtude da pressuposição necessária de um 

jogo de linguagem como condição de possibilidade da interpretação de 

acontecimentos histórico-sociais, pode-se sustentar que não se pode julgar 

a correção de uma interpretação construída a partir de determinadas regras 

lingüísticas inferidas de uma forma de uso da linguagem pela utilização de 

regras lingüísticas inferidas de outras formas de uso da linguagem. 

Entretanto, ao contrário do relativismo comumente atribuído à 

perspectiva pragmática de Wittgenstein, consistente na afirmação da 

inexistência de práticas lingüísticas compartilhadas por todos os jogos de 

linguagem factuais, pode-se sustentar que qualquer prática lingüística 

implica a prática de dar e pedir razões para justificar um acordo mútuo 

intersubjetivo acerca da significação dos conceitos aplicados para a 

atribuição de significação aos acontecimentos histórico-sociais 

interpretados por uma comunidade de falantes. Nesse sentido, assevera 

Brandom (2001, p. 14/15) que 

 

O expressivismo racionalista entende o explícito (o 

dizível no sentido do asseverável, a forma de algo que 

deve valer como tendo sido expressa) em termos de sua 

função inferencial. Acoplado com um pragmatismo 

lingüístico, esta perspectiva implica que práticas de dar 
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e pedir razões tem uma função privilegiada, na 

verdade definidora, em relação à prática lingüística em 

geral. O que torna algo uma prática especificamente 

lingüística (e, por isso, de acordo com esta visão, uma 

prática discursiva) é que ela concede a algumas 

performances a força ou significação de asseverações, 

de comprometimentos com conteúdo proposicional, 

que podem tanto servir de razões quanto necessitar de 

razões. (...) Ao contrário de Wittgenstein, a 

identificação inferencial do significado do conceitual 

sustenta que a linguagem (prática discursiva) possui um 

centro; ou seja, não é um amontoado de práticas 

lingüísticas desconexas. Práticas inferenciais 

consistentes em produzir e demandar razões 

constituem o centro na região de práticas lingüísticas. 

Práticas lingüísticas subordinadas (suburbanas) utilizam 

e dependem dos conteúdos conceituais forjados no 

jogo de dar e pedir razões, sendo, portanto, 

parasitárias das práticas racionais. Asseverar, ser capaz 

de justificar uma asseveração, e usar uma asseveração 

para justificar outras asseverações e ações não são 

apenas uma entre outras espécies de coisas que alguém 

pode fazer com a linguagem. Elas são não apenas algo 

que alguém pode fazer com outros “jogos” que podem 

jogar. Eles são o que em primeiro lugar torna possível 

falar, e, com isso, pensar: a sapiência em geral6. 
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Considerando a mediação necessária de um jogo de linguagem para 

qualquer atividade de compreensão sobre o significado de acontecimentos 

históricos e das práticas político-sociais desempenhadas no âmbito de um 

sistema político que adota decisões coletivamente obrigatórias e tendo em 

vista a prática de dar e pedir razões necessariamente pressuposta em 

qualquer modo de utilização da linguagem, deve-se entender que os usos 

cognitivo (ciência), normativo (moral e direito) e estético (arte e literatura) 

da linguagem (diferentes jogadas lingüísticas), praticados em conformidade 

com as regras do jogo de linguagem transcendental consistente em dar e 

pedir razões para justificar o acordo mútuo intersubjetivo7 em relação ao 

significado de conceitos aplicados para atribuir significado a 

acontecimentos históricos e práticas político-sociais, são usos conceituais 

inter-relacionados para a atribuição de significado do caráter do 

patrimonialismo do sistema político brasileiro do período de transição do 

Segundo Império para a República no Brasil e as conseqüências desta 

prática política patrimonialista no atual sistema político brasileiro 

organizado pela Constituição da República de 1988. 

 

 

2. DA INTER-RELAÇÃO ENTRE O USO COGNITIVO, O USO NORMATIVO 

E O USO ESTÉTICO DA LINGUAGEM NATURAL PARA A SIGNIFICAÇÃO 

DAS PRÁTICAS POLÍTICAS PATRIMONIALISTAS QUE PERPASSAM 

TODA A ORGANIZAÇÃO CONSTITUCIONAL DO ESTADO BRASILEIRO. 

 

 



I Congresso Nacional de Psicanálise, Direito e Literatura 

 655

As diferentes jogadas lingüísticas, que objetivam produzir um 

acordo mútuo intersubjetivo sobre o significado dos acontecimentos 

históricos e práticas político-sociais produzidas no âmbito de um sistema 

político por meio da aplicação de conceitos adequados, bem como 

apresentar uma crítica normativa da ilegitimidade destas práticas político-

sociais que condicionam as decisões políticas coletivamente obrigatórias, 

podem ser realizadas cooperativamente por diferentes formas de se 

exercitar a competência comunicativa orientada na busca de um 

entendimento racionalmente motivado sobre o sentido histórico-social do 

patrimonialismo das práticas político-sociais no contexto da transição do 

Segundo Império para a República no Brasil, bem como refletir criticamente 

sobre o costume patrimonialista que orienta as práticas político-sociais 

brasileiras e seus reflexos na dinâmica opressiva ilegítima do exercício do 

poder político pelo Estado brasileiro. 

Em outras palavras, pode-se dizer que a competência cognitiva 

(ciência), a competência normativa (moral e direito) e a competência 

estética (artes e literatura) devem estar mutuamente imbricadas no 

exercício de uma racionalidade comunicativa destinada a superar os efeitos 

dogmático-normalizadores de uma tradição lingüística por meio do resgate 

discursivo da correção das regras lingüísticas implícitas no uso da linguagem 

cotidiana que justificam as pretensões de verdade sobre os acontecimentos 

históricos do período da transição do Segundo Império para a República e 

as pretensões de correção das normas de ação que justificam a 

imparcialidade dos interesses que podem ser atribuídos aos agentes das 

práticas político-sociais existentes naquele momento histórico. 
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Ou seja, para assegurar a validez intersubjetiva das asseverações 

sobre fatos históricos e das reivindicações de justiça sobre a prevalência dos 

interesses protegidos implícita ou explicitamente pelas práticas político-

sociais, é necessário mobilizar todo um espectro dos possíveis usos da 

linguagem a fim de justificar os critérios normativos implícitos no uso da 

linguagem, e, portanto, intersubjetivamente reconhecidos, que justificam 

as análises históricas e morais das práticas político-sociais existentes naquele 

momento histórico. 

Evidentemente, isso não significa postular a ausência de diferença 

entre o emprego da linguagem efetuado pela ciência e pela filosofia e o 

emprego da linguagem realizado pela literatura, nos moldes de um pós-

estruturalismo, especialmente de Derrida e Foucault, que, ao desprezar as 

referidas diferenças de uso da linguagem, suprime os limites entre 

aparência e realidade, arte e ciência, ficção e descrição objetiva com 

pretensão de verdade, pela desconsideração das funções lingüísticas de 

referência ao mundo objetivo, social e subjetivo8. 

Nesse sentido, é possível se comprometer pela correção das 

afirmações de Habermas (1992, p. 115-116) que: 

 

Todas as tentativas de diminuir a distância entre arte e 

vida, ficção e prática, aparência e realidade; de 

eliminar a diferença entre artefato e objeto de uso, 

entre aquilo que foi produzido e aquilo que foi 

encontrado, entre criação e movimento espontâneo; as 

tentativas de declarar tudo como sendo arte e todos 

como sendo artistas; as tentativas de suprimir todos os 
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critérios, a fim de igualar os juízos estéticos à 

manifestação de vivências subjetivas – todos esses 

empreendimentos, desde então bem analisados, hoje 

podem ser entendidos como experimentos non-sense, 

que, contra a própria vontade, apenas iluminaram mais 

fortemente aquelas estruturas da arte que justamente 

deveriam ser abaladas: o meio da aparência, a 

transcendência da arte, o caráter concentrado e 

planejado da produção artística, bem como o status 

cognitivo do juízo de gosto. 

 

Assim, contrariamente ao postulado pós-estruturalista de igualar o 

uso lingüístico da ciência e filosofia com o uso lingüístico da literatura, 

equiparando aparência e realidade, à pretensão de transformar o juízo 

estético em manifestações de vivências subjetivas e à pretensão de negar o 

status da objetividade cognitiva e normativa ao juízo estético, é preciso 

entender a maneira como o uso lingüístico literário se relaciona com o 

mundo objetivo dos fatos históricos e com o mundo social de expectativas 

de comportamento compartilhadas pelo reconhecimento intersubjetivo de 

normas de ação inferidas das regras lingüísticas implícitas numa forma de 

uso da linguagem. 

Na prática racional de produção e consumo de juízos estéticos, que 

se relacionam especificamente com uma realidade social pressuposta no uso 

da linguagem literária, verifica-se que a competência estética é a 

capacidade de empreender uma forma de uso lingüístico que possibilita 

três formas diferentes de se relacionar com o mundo objetivo e o mundo 
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social: 1) entender e diferenciar a relação existente entre ficção (aparência) 

e realidade social; 2) entender o modo de referência que a aparência 

literária estabelece com a realidade, sendo que a aparência deve pelo 

menos poder apresentar-se como uma possível realidade, a fim de fornecer 

uma crítica à validez intersubjetiva de normas de ação que pretendem 

justificar a correção dos interesses humanos implícitos nas práticas sociais; e, 

3) compreender a possível pretensão da obra literária de se insurgir contra 

as regras lingüísticas que governam o uso correto da linguagem cotidiana e 

a pretensão de inovação das regras lingüísticas para propiciar uma nova 

forma de conceber normas de ação universalmente válidas. 

Em relação ao primeiro e ao segundo modo de relacionamento do 

uso lingüístico literário com o mundo objetivo e social, pode-se afirmar 

que, ao mesmo tempo em que se reconhece a distinção entre a ficção 

literária e a realidade social do mundo da vida, vez que o texto literário 

apresenta uma concatenação de acontecimentos imaginários sem a 

pretensão de verdade nas descrições dos referidos acontecimentos (ao 

contrário do uso lingüístico científico e filosófico), o texto literário se 

relaciona com a realidade social do mundo da vida na medida em que narra 

os acontecimentos imaginários como se fossem reais, possibilitando refletir 

sobre as conseqüências sociais de um acontecimento ficcional que poderia 

apresentar-se como uma possível realidade social e sobre a correção das 

normas de ação que orientam a conduta dos personagens ficcionais na 

trama literária. 

Essa “realidade ficcional”, que permite ao leitor vivenciar 

acontecimentos imaginários que poderiam apresentar-se como uma 

possível realidade social e, ao mesmo tempo, refletir sobre as possíveis 
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conseqüências sociais destes acontecimentos ficcionais a partir de normas 

de ação intersubjetivamente válidas, transforma a prática literária num 

laboratório de experiências estéticas destinadas a contribuir para uma 

prática crítico-reflexivo-emancipatória dos modos opressivos e dogmáticos 

de regulação das interações humanas presentes numa determinada 

tradição social (forma de vida cultural), propiciando, com isso, uma crítica 

racional acerca das práticas político-sociais desenvolvidas no âmbito de um 

sistema político regulado por meio do sistema do direito. 

Refletindo sobre o papel do uso lingüístico literário de desligar as 

pessoas das rotinas cotidianas a fim de proporcionar a experimentação 

estética de outros mundos sociais possíveis e de propiciar uma antecipação 

crítica das conseqüências normativas dos acontecimentos ficcionais, afirma 

Habermas (1985, p. 200) que: 

 

A arte se torna um laboratório, o crítico um expert, o 

desenvolvimento da arte o meio de um processo de 

aprendizado – naturalmente, não no sentido de uma 

acumulação de conteúdos epistêmicos, de um 

“progresso” estético (o qual é possível apenas nas 

dimensões individuais), e sim no sentido de explorar 

um reino de possibilidades que se expande 

concentricamente e que avança, aberto 

estruturalmente à autononomização da arte. 

 

Nota-se, portanto, que a competência estética se relaciona 

diretamente tanto com a competência cognitiva, ao criar artisticamente 
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uma concatenação de acontecimentos político-sociais fictícios que 

poderiam se tornar uma realidade político-social, quanto com a 

competência normativa, ao refletir criticamente sobre as normas de ação 

reconhecidas factualmente pelos falantes de uma comunidade de 

comunicação que pretendem justificar a imparcialidade de interesses 

humanos protegidos normativamente pela antecipação das conseqüências 

normativas do seguimento generalizado das normas de ação tradicionais e 

reflexão da possibilidade de aceitabilidade racional destas normas de ação 

por todos os possíveis afetados. 

No presente trabalho, focalizar-se-á a inter-relação entre 

competência estética e competência normativa a fim de se utilizar da 

capacidade estética de demonstrar a inaceitabilidade dos interesses 

protegidos pelo seguimento generalizado de normas de ação 

tradicionalmente reconhecidas pelas práticas político-sociais existentes no 

período de transição do Segundo Império para a República no Brasil, bem 

como a perpetuação de determinadas práticas político-sociais no 

desenvolvimento do sistema político após a Constituição da República de 

1988. 

Refletindo sobre a aptidão crítica da experiência estética das obras 

literárias, afirma Habermas (1992, p. 104) que: 

 

A intenção anárquica de destruir o contínuo da história 

explica a força subversiva de uma consciência estética 

que se insurge contra os efeitos normalizadores da 

tradição, que vive da experiência da rebelião contra 

toda normatividade e que neutraliza tanto o 
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moralmente bom quanto o praticamente útil, 

encenando continuamente a dialética de mistério e 

escândalo, sequiosa do fascínio daquele horror que 

provém do ato de profanação – ao mesmo tempo que 

foge de seus resultados triviais. (...) 

Por certo, a consciência do tempo que se articula na 

arte de vanguarda não é simplesmente anti-histórica; 

apenas se volta contra a falsa normatividade de uma 

compreensão histórica cujos vestígios não foram 

eliminados mesmo na hermenêutica filosófica de 

Gadamer. Tal consciência se serve de passados 

objetivados, que se tornaram historicamente 

disponíveis, ao mesmo tempo que, no entanto, se 

rebela contra a neutralização dos critérios, operada 

pelo historicismo ao encerrar a história em museus. 

 

Rebelando-se contra as normas de ação tradicionalmente 

reconhecidas pelas práticas político-sociais existentes no período de 

transição do Segundo Império para a República no Brasil, a experiência 

estética proporcionada pelo uso lingüístico-literário de conceitos práticos 

na obra Esaú e Jacó de Machado de Assis fornece a compreensão da 

inaceitabilidade racional dos interesses protegidos pelas normas de ação 

implícitas nas práticas político-sociais brasileiras. Estando permeável à 

experiência estética de inovação dos usos dos conceitos práticos que 

fundamentam a correção das ações humanas, o discurso prático pretende 

justificar a imparcialidade dos interesses humanos protegidos por norma de 
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ação universalmente válidas em virtude de sua aceitabilidade racional por 

todos os possíveis afetados por seu seguimento generalizado como 

participantes de discursos racionais.  

Em relação ao terceiro modo de relacionamento do uso lingüístico 

literário com o mundo objetivo e social, consistente na pretensão de 

inovação das regras lingüísticas que orientam o uso correto dos conceitos 

práticos, tornando reflexiva a rede inferencial de conceitos práticos pelos 

quais se inferem normas de ação universalmente válidas, pode-se afirmar 

que a competência estética integra um processo de aprendizado crítico do 

sentido dos conceitos normativos integrantes de juízos práticos, sendo que 

a experiência de transgressão do acordo mútuo intersubjetivo do uso de 

conceitos lingüísticos existente factualmente numa sociedade promove uma 

reflexão crítica sobre a correção normativa desse acordo lingüístico e revela 

novas possibilidades de compreensão das práticas sociais factualmente 

existentes. 

Sobre a função de inovação lingüística do gênero literário, sustenta 

Habermas (1997, p. 238) que: 

 

Conceitos centrais como felicidade, dignidade, 

integridade da pessoa transformam-se agora à nossa 

vista. Experiências difusas, que se cristalizam sob 

circunstâncias de vida produzidas por mudanças na 

estrutura social, encontram sua expressão 

esclarecedora, sugestiva, visível através da 

produtividade cultural. 
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Partindo do pressuposto de que a validez das regras lingüísticas que 

julgam a correção do uso de conceitos práticos orientadores das ações 

humanas depende de um acordo mútuo intersubjetivo obtido sob 

condições de comunicação livre, no qual os falantes aceitam uma regra 

lingüística de uso de conceitos porque está fundada na melhor razão 

produzida por uma comunidade ilimitada de comunicação, pode-se 

postular que a experiência estética seja portadora da capacidade de 

propiciar uma reconstrução crítica do conteúdo semântico dos conceitos 

práticos, cujo uso socialmente reconhecido está entretecido numa forma de 

vida cultural, por meio da postulação de inovações das regras de uso dos 

conceitos práticos que objetivem a efetivação do ideal normativo de um 

acordo mútuo livre de dominação acerca das normas de ação aceitas 

racionalmente pelos participantes do discurso racional. 

Portanto, a obra literária integra uma prática racional de buscar 

justificar por razões os modos de uso dos conceitos práticos, e, 

conseqüentemente, as normas de ação inferidas a partir dos referidos 

conceitos práticos, bem como refletir criticamente sobre as normas de ação 

pela demonstração da inaceitabilidade universal dos interesses protegidos 

por estas normas de ação, procurando as regras lingüísticas implícitas nas 

práticas sociais de uso dos conceitos e, por isso, reconhecidas socialmente 

pelos usuários de conceitos práticos. 

Tendo em vista que o acordo mútuo intersubjetivo sobre as regras 

lingüísticas de uso de conceitos na representação de acontecimentos 

histórico-sociais e no julgamento da correção das práticas político-sociais 

reflete princípios morais que comprometem os falantes em suas jogadas 

lingüísticas, adquirem-se, então, critérios normativos para a reconstrução 
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histórico-objetiva das práticas político-sociais existentes na sociedade 

brasileira de transição do Segundo Império para a Proclamação da 

República e que permanecem em elevado grau nas práticas políticas 

contemporâneas. 

No sentido da possibilidade de uma reflexão hermenêutica crítica 

da reconstrução histórico-objetiva de acontecimentos sociais, assevera APEL 

(2000b, pág. 440/441): 

 

Também os resultados da reconstrução histórico-

objetiva das condições materiais de vida da sociedade, 

e com elas também os resultados da crítica ideológica, 

precisam ser validados através do acordo mútuo; e 

nisso está implícito que é preciso se poder reformular 

esses mesmos resultados na consciência reflexiva de 

todas as pessoas. (...) Essa tese transcendental 

hermenêutica me parece válida ainda hoje. 

Certamente, ela pressupõe que o primado 

transcendental da linguagem corrente, ou ainda, do 

acordo mútuo, não seja reduzido ontologicamente – 

ou mesmo outo-historicamente – a um 

“acontecimento”, nem tampouco que ele seja reduzido 

de maneira semi-behaviorista a jogos de linguagem 

enquanto fatos empíricos. Assim, o acordo mútuo em 

linguagem corrente só é iniludível à medida que nele – 

e tão-somente nele – se possa realizar o ideal 
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normativo do acordo mútuo, e à medida, portanto, 

que ele já tenha que estar antecipado aí desde o início. 

(...) 

Caso se pudessem pressupor princípios éticos do acordo 

mútuo interpessoal (em sentido amplo) e, com isso, 

uma “hermenêutica normativa” própria também à 

mediação da tradição, então a hermenêutica poderia, 

de qualquer maneira, acolher em si a crítica ideológica 

engajada, e teria que se tornar um veículo metódico do 

desenvolvimento conteudístico da ética. 

 

Assim, a partir da experiência estética da sociedade brasileira 

proporcionada pela obra de Machado de Assis, procurar-se-á reconstruir 

criticamente as práticas político-sociais existentes no período de transição 

do Segundo Império para a República, realizando uma crítica normativa de 

tais práticas que se perpetuam até hoje na dinâmica de funcionamento da 

sociedade brasileira. 

A adoção de uma obra literária como parâmetro dessa reconstrução 

crítica se justifica na medida em que se procura compreender as interações 

sociais cotidianas existentes na sociedade brasileira da época e na medida 

em que se pretende utilizar o potencial ético crítico que o uso lingüístico 

promovido pela literatura fornece para o julgamento das arbitrariedades 

lingüísticas cometidas no uso cotidiano da linguagem. 

Por fim, é importante explicitar, desde já, que não é objetivo deste 

trabalho realizar uma elucidação isenta de conotações valorativas da 

sucessão cronológica de “fatos históricos objetivos” ou da descrição isenta 
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de conotações valorativas das relações de poder que determinaram a 

transição do Império para a República no Brasil, nos moldes de uma 

epistemologia positivista das ciências humanas, especificamente da história, 

que entendem possível descrever práticas institucionais e/ou relações de 

poder como dotadas de um sentido lingüístico metafisicamente pronto e 

acabado, mas, ao contrário, o objetivo do presente trabalho consiste em 

participar de um empreendimento público destinado a construir um acordo 

mútuo sobre o sentido das ações humanas e práticas sociais que 

consolidaram a transição do Segundo Império para a República no Brasil do 

final do século XIX, nos moldes de uma epistemologia hermenêutica 

normativa crítica da ética do discurso.   

A escolha de uma perspectiva hermenêutico-normativa crítica se 

justifica em virtude da inevitabilidade (ainda que implícita) da realização de 

juízos de valor na descrição de quaisquer acontecimentos históricos, pois, 

ao se utilizar da linguagem pública ordinária para a realização de uma 

descrição sobre algum acontecimento histórico, o intérprete já antecipa as 

normas (valores) que selecionam os acontecimentos históricos mais 

importantes e justificam a correção do uso da linguagem na articulação de 

sentido a estes acontecimentos históricos, sendo, portanto, impraticável a 

epistemologia positivista nas ciências humanas. 

Assim, por exemplo, ao conceituar determinado movimento social 

como um movimento democrático que visa proporcionar maior 

participação e influência de setores marginalizados socialmente dos 

processos de decisão política, o historiador articula sentido a um evento 

histórico por meio da antecipação de regras lingüísticas que selecionam 

determinados acontecimentos sociais como representativos do sentido 
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articulado e, com isso, justifica o uso dos conceitos lingüísticos empregados 

na compreensão do papel desempenhado por um movimento social 

específico num determinado evento histórico. 

Pode-se asseverar, em conformidade com as razões articuladas por 

Karl-Otto Apel (2000b, pág. 431/432), que: 

 

(...) mesmo quando o historiador se esforça por 

alcançar uma fundamentação objetiva e imanente à 

história para os juízos de significação, sua imaginação 

seletiva e sua representação narrativa da história como 

um todo, e em especial sua compreensão “apreciativa” 

de pessoas e épocas individuais, continua sendo 

essencialmente determinada pela perspectiva da 

valoração, que tem sua origem no fato de o 

historiador, na prática, pertencer à história; e já que a 

história co-determina a constituição do objeto, que é 

inseparável da representação lingüística, não se pode 

tratá-la como um momento meramente pré-científico 

(...). 

Com isso, porém, classifica-se enfim a atividade do 

historiador político, em seu efeito de aplicação, 

incluindo-o no círculo hermenêutico que compreende 

um “pré-juízo” valorativo e um “juízo de valor” 

sublimado, e que caracterizou essencialmente, até 

aqui, a função das ciências humanas interpretativas, no 

sentido de uma hermenêutica normativamente não-
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neutra – por exemplo, no sentido da história crítica e 

apreciativa da literatura e da filosofia. 

 

Dessa forma, o historiador/intérprete participa ativamente da 

construção do sentido de acontecimentos históricos por meio da 

apresentação de razões que resgatam a pretensão de verdade da 

representação lingüística de acontecimentos histórico-sociais e a pretensão 

de correção das regras lingüísticas que governam o uso das enunciações 

que representam os referidos acontecimentos histórico-sociais, 

antecipando, da mesma forma, a pretensão de veracidade da construção 

lingüística do sentido da trama dos acontecimentos histórico-sociais.  

 

3. DO USO ESTÉTICO DA LINGUAGEM NATURAL NA OBRA ESAÚ E 

JACÓ PARA A CONSTRUÇÃO DO SIGNIFICADO DO CARÁTER 

PATRIMONIALISTA DAS PRÁTICAS POLÍTICAS BRASILEIRAS E SUAS 

CONSEQÜÊNCIAS NO SISTEMA POLÍTICO DA CONSTITUIÇÃO DA 

REPÚBLICA DE 1988  

 

 

A obra Esaú e Jacó constitui-se numa trama ficcional de 

acontecimentos familiares, amorosos, sociais, econômicos e políticos que 

envolvem personagens imaginários representativos da primeira geração de 

brasileiros que desenvolvem certa identidade nacional, expressando o 

romance uma tentativa de sucessão coordenada de acontecimentos 

imaginários cuja aparência apresenta-se como uma possível realidade dos 
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eventos sociais de formação da identidade cultural do povo brasileiro e 

possibilitando uma reflexão crítica sobre as conseqüências sociais de 

determinadas práticas sociais a partir de normas de ação válidas 

universalmente pela aceitabilidade racional dos possíveis afetados como 

participantes de discursos racionais. 

Ao desenvolver a narrativa literária de Esaú e Jacó, Machado de 

Assis cria um mundo ficcional que reconstrói lingüisticamente as práticas 

sociais realmente existentes na sociedade brasileira do final do século XIX e 

início do século XX (e que permanecem ainda hoje como características 

culturais da sociedade brasileira). Não se preocupando em descrever 

relações sociais realmente existentes, mas visando tecer uma teia de 

acontecimentos imaginários que explicitem os comprometimentos 

(preconceitos e normas de ação) arbitrários implícitos nos relacionamentos 

familiares, amorosos, sociais, econômicos e políticos que envolvem os 

personagens do romance da mesma forma que envolve os brasileiros em 

suas práticas sociais cotidianas, Machado de Assis propicia uma reflexão 

crítica sobre as normas de ação factualmente reconhecidas na tradição 

cultural brasileira e permite inferir as conseqüências absurdas decorrentes 

dos comprometimentos implícitos nas práticas sociais brasileiras.  

Apesar de Esaú e Jacó reconstruir lingüisticamente diversos aspectos 

sociais das normas de ação factualmente implícitas nos relacionamentos 

familiares, amorosos, sociais e econômicos existentes na sociedade 

brasileira, focalizar-se-á, no presente trabalho, as normas de ação 

factualmente implícitas nas práticas políticas da sociedade brasileira, 

refletindo criticamente acerca da aceitabilidade racional das referidas 

normas de ação.  
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A narrativa ficcional de Esaú e Jacó se desenvolve a partir da 

vivência existencial de duas famílias nobres da sociedade do Rio de Janeiro 

do final do século XIX. A primeira família é formada por Santos (capitalista 

e diretor de bancos), Natividade (esposa de Santos) e dos gêmeos Pedro e 

Paulo. A segunda família é formada por Batista (advogado cível, ex-

presidente de província e membro do partido conservador), D. Cláudia 

(esposa de Batista) e Flora (filha do casal de políticos). 

Na família de Batista, os filhos de Natividade (quem sabe não 

poderíamos falar dos filhos da terra nativa, ou seja, do Brasil) nasceram em 

07 de abril de 1870, sendo que, desde a infância, Pedro e Paulo 

desenvolveram uma rivalidade em quase todos os aspectos de suas vidas, 

inclusive em relação às posições políticas adotadas pelos personagens. 

Enquanto Pedro adotou posições políticas conservadoras, defendendo a 

legitimidade da Monarquia Constitucional instituída pela Constituição 

Imperial de 1824 que centralizou os poderes políticos nas mãos do 

Imperador e permitiu ampla ingerência imperial na vida privada das 

pessoas, Paulo adotou posições políticas liberais, defendendo a 

legitimidade do movimento político-social que reivindicava a Proclamação 

da República e preservação de uma esfera privada protegida da ingerência 

estatal9.  

Na verdade, Pedro e Paulo não são meros personagens da trama 

fictícia machadiana, mas expressam simbolicamente um conjunto de idéias 

constitutivas da identidade cultural em que se cindiu a elite brasileira. 

Expressam o surgimento de uma elite social eminentemente local em 

virtude de terem nascidos no mesmo dia em que D. Pedro I abdicou do 

trono brasileiro e retornou para Portugal, consolidando definitivamente o 
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processo de Independência do Brasil. Ao mesmo tempo, expressam 

simbolicamente o surgimento do Partido Conservador e do Partido Liberal 

que concorriam para dominar o sistema político regulamentado pela 

Constituição Imperial de 1824. 

Note-se que, da mesma forma que Pedro e Paulo são descendentes 

de uma família que compunha a elite da sociedade brasileira imperial, o 

Partido Conservador e o Partido Liberal foram constituídos pela 

mobilização e divergências no seio das camadas dirigentes ao invés de 

produtos de uma mobilização popular de amplos setores da sociedade civil 

brasileira na busca de participação popular no processo democrático de 

formação da vontade política do Estado brasileiro. 

Sendo os únicos dois partidos políticos existentes no sistema 

bipartidário da Constituição Imperial de 1824, pode-se inferir os 

comprometimentos implícitos na prática política brasileira de excluir a 

participação popular do procedimento de formação da vontade política do 

Estado Brasileiro, transformando a ordem jurídica brasileira num conjunto 

de normas de ação que protegem interesses parciais de grupos sociais 

brasileiros, e de proporcionar que a disputa política fosse realizada 

exclusivamente entre elites enquadradas num sistema de consenso 

distorcido, vez que não buscavam mobilizar razões para justificar a 

imparcialidade dos interesses humanos protegidos pela ordem jurídica, 

sendo as leis positivas a expressão da proteção violenta de interesses 

parciais de setores elitistas da sociedade brasileira, e excluíam amplos 

setores do povo brasileiro da igual oportunidade de participar do 

procedimento discursivo de formação da vontade política do Estado 

brasileiro. 
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Na análise apresentada por Raymundo Faoro (2001, p. 81/82), 

explicitam-se as normas de ação factualmente implícitas nas práticas 

políticas brasileiras: 

 

Não havia barreiras ideológicas intransponíveis entre 

um partido e outro, entre conservadores e liberais, 

saquaremas e luzias. Distantes nas suas inspirações 

originais, o que levava os liberais a contestarem a 

própria legitimidade do regime da Constituição 

outorgada, exigindo, como Timandro, a assembléia 

constituinte, a prática do governo os aproximava, 

comprometendo-os nas nomeações, favores e afagos 

da corte. Lafayette, liberal que assinou o Manifesto 

Republicano, foi, mais tarde, ministro da Coroa e 

morreu fiel à monarquia, sem escândalo. (...) 

As aproximações entre os dois partidos, apesar de suas 

diferenças ideológicas, não levavam à adesão dos 

alijados do poder aos agraciados com o ministério. A 

quebra da fidelidade partidária tinha suas sanções, que 

os partidos se esforçavam em manter vivas. Pedro e 

Paulo, irmãos e gêmeos, eleitos por partidos contrários, 

votavam, algumas vezes, no mesmo sentido, “com 

grande escândalo dos respectivos amigos políticos. 

Tinham sido eleitos para se baterem e acabaram 

traindo os eleitores. Ouviram nomes duros, repreensões 

acerbas” (E.J., CXXI). O dever de votar com o partido, 
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ou, de modo mais familiar, o dever de votar com os 

amigos, seria respeitado, sé transgredido discretamente 

e raras vezes. 

 

Além das normas de ação factualmente implícitas nas práticas 

políticas brasileiras de excluir amplos setores populares da participação das 

decisões políticas do Estado brasileiro, há, na vida pública brasileira, duas 

normas de ação factualmente implícitas nas práticas políticas brasileiras 

consistentes na anarquia dos iguais e da submissão ao hierarquicamente 

superior. Existe, portanto, a coexistência de uma competição anárquica 

entre indivíduos que procuram realizar autoritariamente seus interesses 

parciais e de uma submissão hierárquica àqueles que já ocupam uma 

posição relevante na sociedade civil e na estrutural estatal que se mostram 

capazes de auxiliá-los na consecução de seus objetivos parciais. 

Dessa forma, enquanto o agente político oprime abusivamente os 

subalternos e reprime sem piedade os inimigos políticos por meio da 

transformação do aparato coercitivo estatal num mecanismo de realização 

de seus interesses parciais em detrimento da busca de efetivação dos 

interesses imparciais justificados por um procedimento democrático 

destinado a universalizar normas de ação pela demonstração de sua 

aceitabilidade racional por todos os possíveis participantes num discurso 

racional, esse mesmo agente político bajula e oferece favores àquelas 

pessoas situadas numa situação hierárquica superior (na sociedade civil ou 

no aparato burocrático estatal) para a consecução de seus interesses 

parciais e protege os membros da família, os membros do mesmo partido e 

os bajuladores submissos para a manutenção de sua posição social. 
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Na obra Esaú e Jacó, o personagem Batista refere-se a um político 

do Partido Conservador que, ao verificar a ascensão ao poder político do 

Partido Liberal, resolve se “transformar” num político liberal para bajular 

os líderes deste partido e obter, conseqüentemente, as benesses do 

exercício do poder político. O diálogo entre os personagens Batista e D. 

Cláudia é sugestivo na explicitação das normas de ação factualmente 

implícitas nas práticas políticas brasileiras, explicitando o oportunismo 

político das referidas práticas: 

 

- Justamente agora que eu tinha esperanças, disse êle à 

mulher. 

- De que? 

- Ora de quê! de uma presidência. Não disse nada, 

porque podiam falhar, mas é quase certo que não. Tive 

duas conferências, não com ministros, mas com pessoa 

influente que sabia, e era negócio de esperar um mês 

ou dois... 

- Presidência boa? 

- Boa. 

- Se você tivesse trabalhado bem... 

- Se tivesse trabalhado bem, podia estar já de posse, 

mas vinhamos agora a toque de caixa. 

- Isso é verdade, concordou D. Cláudia olhando para o 

futuro. 
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Batista passeava, as mãos nas costas, os olhos no chão, 

suspirando, sem prever o tempo em que os 

conservadores tornariam ao poder. Os liberais estavam 

fortes e resolutos. As mesmas idéias pairavam na 

cabeça de D. Cláudia. (...) D. Cláudia levantou-se da 

cadeira, rápida, e disparou esta pergunta ao marido: - 

Mas, Batista, você o que é que espera mais dos 

conservadores? 

Batista parou com um ar digno e respondeu com 

simplicidade: - Espero que subam. 

- Que subam? Espera oito ou dez anos, o fim do século, 

não é? E nessa ocasião você sabe se será aproveitado? 

Quem se lembrará de você? 

- Posso fundar um jornal. 

- Deixe-se de jornais. E se morrer? 

- Morro no meu pôsto de honra. 

D. Cláudia olhou fixa para êle. Os seus olhos miúdos 

enterravam-se pelos dêle abaixo, como duas verrumas 

pacientes. Súbito, levantando as mãos abertas: - 

Batista, você nunca foi conservador! 

O marido empalideceu e recuou, como se ouvira a 

própria ingratidão de um partido. Nunca fôra 

conservador? Mas o que era êle então, que podia ser 

neste mundo? Que é que lhe dava a estima dos seus 

chefes? Não lhe faltava mais nada... D. Cláudia não 
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atendeu a explicações: repetiu-lhe as palavras, e 

acrescentou: 

- Você estava com êles, como a gente está num baile, 

onde não é preciso ter as mesmas idéias para dançar a 

mesma quadrilha. 

 

Portanto, as normas de ação factualmente implícitas nas práticas 

políticas brasileiras de excluir amplos setores populares da participação no 

procedimento discursivo de formação da vontade política do Estado 

brasileiro, de oprimir abusivamente subalternos e inimigos políticos e de 

bajular e oferecer favores àquelas pessoas situadas numa situação 

hierárquica superior se tornam explícitas pela experiência estética 

proporcionada pela obra Esaú e Jacó. 

Aliás, é importante destacar que a transição do sistema político do 

Império para o regime político republicano adotado pela Constituição de 

1891 não resultou numa alteração das normas de ação implícitas nas 

práticas políticas brasileiras, pois o movimento social que deu suporte 

político à Proclamação da República se constituiu numa mobilização das 

elites políticas dominantes sem nenhuma participação popular no 

procedimento decisório de mudança do regime político adotado pelo 

Estado brasileiro e destinado a efetivas os interesses parciais do grupo 

político que assumiu o controle do sistema político do Estado brasileiro. 

Construindo um sentido excludente da Proclamação da República 

de 1889 como um pacto entre elites sobre o regime político a ser adotado 

pelo Estado brasileiro, sem nenhuma participação popular no 

procedimento de formação das decisões políticas coletivamente 



I Congresso Nacional de Psicanálise, Direito e Literatura 

 677

obrigatórias, Machado de Assis articula um acontecimento fictício que 

torna explicita as normas de ação factualmente implícitas nas práticas 

políticas brasileiras, evidenciando a inaceitabilidade das normas de ação 

factualmente vigentes na prática política brasileira. 

Assim, narra-se ficticiamente que, no dia 15 de setembro de 1889, o 

personagem Custódio, que era um pequeno comerciante proprietário de 

uma confeitaria situada na Rua do Catete, ao escutar os murmúrios de 

suposta revolução e eventual Proclamação da República no Brasil, ficou 

atônito em virtude da ausência de qualquer evidência social da organização 

de um movimento revolucionário (vez que não havia nenhum resquício de 

participação popular no movimento político de ocasionou a Proclamação 

da República, sendo um golpe das elites políticas dirigentes). Passado o 

espanto pela Proclamação da República, Custódio se lembrou que havia 

determinado a um artesão a feitura de uma tabuleta nova para ser fixada 

na entrada de sua confeitaria com os seguintes dizeres “Confeitaria do 

Império”. Apesar de ser o nome da confeitaria de Custódio desde sua 

inauguração em 1860, o personagem se desesperou porque o nome 

despertaria o desapontamento de alguns clientes. 

Ao determinar que seu caixeiro fosse falar com o pintor para 

paralisar a feitura da tabuleta, Custódio é informado de que a tabuleta já 

estava pronta e o pintor só iria fazer outra se lhe pagasse o serviço da 

tabuleta recém-pintada. Em virtude do prejuízo iminente que iria sofrer, 

Custódio procura o Conselheiro Aires (ex-ministro e diplomata) para pedir-

lhes conselhos para minorar seu prejuízo e evitar novos prejuízos no futuro, 

apresentando Machado de Assis um sugestivo diálogo entre Custódio e o 

Conselheiro Aires (Capítulo LXIII), iniciando Custódio por dizer: 
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- (...) ouviu alguém acusar-me jamais de atacar o 

governo? Ninguém. Entretanto... Uma fatalidade! 

Venha em meu socorro. Excelentíssimo. Ajude-me a sair 

deste embaraço. A tabuleta está pronta, o nome todo 

pintado. – “Confeitaria do Império”, a tinta é viva e 

bonita. O pintor teima em que lhe pague o trabalho, 

para então fazer outro. Eu, se a obra não estivesse 

acabada, mudava de título, por mais que me custasse, 

mas hei de perder o dinheiro que gastei? V. Excia. crê 

que, se ficar “Império”, venham quebrar-me as 

vidraças? 

- Isso não sei. 

- Realmente, não há motivo: é o nome da casa, nome 

de trinta anos, ninguém a conhece de outro modo... 

- Mas pode pôr “Confeitaria da República”... 

- Lembrou-me isso, em caminho, mas também me 

lembrou que, se daqui a um ou dois meses, houver 

nova reviravolta, fico no ponto em que estou hoje, e 

perco outra vez o dinheiro. 

- Tem razão... Sente-se. 

- Estou bem. 

(...) 

Aires propôs-lhe um meio têrmo um título que iria com 

ambas as hipóteses. – “Confeitaria do Govêrno”. 
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- Tanto serve para um regímen como para outro. 

- Não digo que não, e, a não ser a despesa perdida... 

Há, porém, uma razão outra V. Excia. sabe que nenhum 

governo deixa de ter oposição. As oposições, quando 

descerem à rua, podem implicar comigo, imaginar que 

as desafio, e quebrarem-me a tabuleta; entretanto, o 

que eu procuro é o respeito de todos. 

Aires compreendeu bem que o terror ia com a avareza. 

(...) E depois de alguns instantes: 

- Olhe, dou-lhe uma idéia, que pode ser aproveitada, e, 

se não a achar boa, tenho outra à mão, e será a última. 

Mas eu creio que qualquer delas serve. Deixe a 

tabuleta pintada como está, e à direita, na ponta, por 

baixo do título, mande escrever estas palavras que 

explicam o título: “Fundada em 1860”. (....) A outra 

idéia não tem a vantagem de pôr a data à fundação da 

casa, tem só a de definir o título, que fica sendo o 

mesmo, de uma maneira alheia ao regímen. Deixe-lhe 

estar a palavra império e acrescente-lhe em baixo, ao 

centro, estas duas, que não precisam ser graúdas: das 

leis. Olhe, assim concluiu Aires, sentando-se à 

secretária, e escrevendo em uma tira de papel o que 

dizia. 

 

O expressivismo estético do trecho literário acima transcrito 

evidencia que as conseqüências políticas da mudança de regime político 
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efetuada pela Proclamação da República de 1889 não representou 

nenhuma transformação efetiva das práticas políticas brasileiras no sentido 

de proporcionar ampla participação popular no processo deliberativo de 

formação da vontade política do Estado brasileiro. O personagem Custódio 

refere-se aos setores excluídos do processo político brasileiro que, não 

participando de procedimentos democráticos de formação da vontade 

política do Estado brasileiro, sofrerão os efeitos do seguimento 

generalizado das normas jurídicas que selecionam expectativas de 

comportamento coercitivamente obrigatórias. 

A partir dessa experiência estética e das conseqüências políticas 

experimentadas pelo laboratório artístico da obra Esaú e Jacó, que 

representou a inalterabilidade de práticas políticas opressivas apesar da 

mudança de regime político, pode-se afirmar que não basta alterar a 

ordem constitucional que regula o regime político do Estado brasileiro para 

propiciar uma ampla participação popular nos procedimentos democráticos 

de formação da vontade política brasileiro. É necessário, ademais, adotar 

ações estratégicas destinadas a permitir que as razões comunicativas 

produzidas no fluxo comunicativo existente nos espaços comunicativos da 

sociedade civil influenciem o funcionamento e as decisões produzidas pelo 

sistema político organizado por um Estado Constitucional, re-conectando o 

poder comunicativo dos cidadãos ao exercício do poder político numa 

sociedade juridicamente organizada a fim de se obter a legitimação das 

práticas políticas de uma sociedade juridicamente organizada. 

Assim, o Estado brasileiro se transforma num objetivo de cobiça de 

grupos políticos rivais para transformá-lo num mecanismo de efetivação 

dos interesses parciais dos grupos políticos que estão no poder em 
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detrimento do princípio moral da igual consideração estatal por todas as 

formas de vida e pessoas que devem obedecer às diretrizes normativas 

estabelecidas por uma ordem jurídica. 

Somente por meio da mobilização da competência estética e da 

competência normativa pode-se empreender uma crítica racional às normas 

de ação factualmente implícitas nas práticas políticas brasileiras a fim de se 

obter uma reflexão crítica acerca da inaceitabilidade dos 

comprometimentos implícitos nas práticas políticas brasileiras e transformar 

tais práticas políticas em conformidade com os padrões normativos de um 

consenso racional sobre normas de comportamento obtido sob condições 

de comunicação livre. 
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1 Palestra proferida no Colóquio de Direito e Literatura: Hermenêutica e críticas jurídicas a partir da literatura brasileira, 
organizado pela Faculdade de Direito Milton Campos no mês de março de 2008.  
2 Mestre em Direito Público pela Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais (PUC-Minas). Professor de Sociologia 
Jurídica da Faculdade de Direito Milton Campos. Professor de Direito Administrativo e Direito Previdenciário da Pontifícia 
Universidade Católica de Minas Gerais, campus Serro. Coordenador do Serviço de Assistência Jurídica da PUC-Minas, 
campus Serro. Advogado. 
3 A perspectiva pragmática de Wittgenstein foi expressamente apresentada nos §§ 30, 43 e 47 das Investigações Filosóficas: 
“30. Poder-se-ia, pois, dizer: A definição ostensiva elucida o uso – a significação – da palavra, quando já é claro qual papel a 
palavra deve desempenhar na linguagem. Quando sei portanto que alguém quer elucidar-me uma palavra para cor, a 
elucidação ostensiva ‘Isto chama-se sépia’ ajudar-me-á na compreensão da palavra. – E isto se pode dizer, se não se 
esquecer que todas as espécies de perguntas ligam-se à palavra ‘saber’ ou ‘ser claro’. Deve-se já saber (ou ser capaz de) 
algo, para poder perguntar sobre a denominação. (...) 43. Pode-se, para uma grande classe de utilização da palavra 
‘significação’ – se não para todos os casos de sua utilização –, explicá-la assim: a significação de uma palavra é seu uso na 
linguagem. (...) 47. Mas quais são as partes constituintes simples de que se compõe a realidade? – Quais são as partes 
constituintes simples de uma poltrona? – As peças de madeira com as quais é montada? Ou as moléculas, ou o átomo? – 
‘Simples’ significa não composto. E eis o que importa: em que sentido ‘composto’? Não há nenhum sentido em falar das 
‘partes constituintes simples da poltrona pura e simplesmente’. (...) A palavra ‘composto’ (e portanto a palavra ‘simples’) é 
usada por nós de inúmeras maneiras diferentes, e de diferentes modos aparentados uns com os outros. (A cor de um campo 
de xadrez é simples, ou consiste de um branco puro e de um amarelo puro? E o branco é simples, ou consiste das cores do 
arco-íris? – Este comprimento de 2 cm é simples ou consiste de duas partes de comprimento de 1 cm para cada uma? Mas 
por que não de um pedaço de 3 cm de comprimento e um pedaço de 1 cm acrescentado em sentido negativo?) (...) A 
pergunta filosófica: ‘A imagem visual dessa árvore é composta, e quais são suas partes constituintes?’ é correta a resposta: 
‘Depende do que você compreende por ‘composto’. E isto não é, naturalmente, nenhuma resposta, mas sim uma recusa da 
pergunta.)” 
4 A Igreja Católica, em inúmeras encíclicas publicadas nos mais diversos contextos, reiterou sua compreensão do papel que a 
mulher deveria desempenhar nas relações sociais existentes numa comunidade lingüística. Assim, em 1891, o papa Leão XIII 
publicou a encíclica Rerum Novarum que assevera que “trabalhos há também que não se adaptam tanto à mulher, a qual, 
por natureza, destina-se, de preferência, aos arranjos domésticos que, de outro lado salvaguardam admiravelmente a 
honestidade sexual, correspondendo melhor, pela própria natureza ao que pede a boa educação e a prosperidade da 
família”. Na mesma linha de pensamento, em 1931, o papa Pio XI publica a encíclica Quadragésimo Anno, onde se afirma 
que “(...) é uma iniqüidade abusar da idade infantil ou da fraqueza feminina. As mães de família devem trabalhar em casa 
ou na vizinhança dando-se aos cuidados domésticos. É um terrível abuso que deve a todo custo cessar, o de as obrigar, por 
causa da mesquinhez do salário paterno, a ganhar a vida fora das paredes domésticas, descuidando os zelos e deveres 
próprios e, sobretudo, a educação dos filhos”. 
5 No § 23 das Investigações Filosóficas, Wittgenstein apresenta a seguinte compreensão de jogo de linguagem: “Quantas 
espécies de frases existem? Afirmação, pergunta e comando, talvez? – Há inúmeras de tais espécies: inúmeras espécies 
diferentes de emprego daquilo que chamamos de ‘signo’, ‘palavras’, ‘frases’. E essa pluralidade não é nada fixo, um dado 
para sempre; mas novos tipos de linguagem, novos jogos de linguagem, como poderíamos dizer, nascem e outros 
envelhecem e são esquecidos. (Uma imagem aproximada disto pode nos dar as modificações da matemática). O termo ‘jogo 
de linguagem’ deve aqui salientar que o falar da linguagem é uma parte de uma atividade ou de uma forma de vida. 
Imagine a multiplicidade dos jogos de linguagem por meio destes exemplos e outros: Comandar, e agir segundo comandos 
– Descrever um objeto conforme a aparência ou conforme medidas – Produzir um objeto segundo uma descrição (desenho) 
– Relatar um acontecimento – Expor uma hipótese e prová-la – Apresentar os resultados de um experimento por meio de 
tabelas e diagramas – Inventar uma história; ler – Representar teatro – Cantar uma cantiga de roda – Resolver enigmas – 
Fazer uma anedota; contar – Resolver um exemplo de cálculo aplicado – Traduzir de uma língua para outra – Pedir, 
agradecer, maldizer, saudar, orar. – É interessante comparar a multiplicidade das ferramentas da linguagem e seus modos 
de emprego, a multiplicidade das espécies de palavras e frases com aquilo que os lógicos disseram sobre a estrutura da 
linguagem. (E também o autor do Tractatus Logico-Philosophicus)”. 
6 Citação no original: “Rationalist expressivism understands the explicit (the sayable in the sense of claimable, the form 
something must be in to count as having been expressed) in terms of its inferential role. Coupled with a linguistic 
pragmatism, such a view entails that practices of giving and asking for reasons have a privileged, indeed defining, role with 
respect to linguistic practice generally. What makes something a specifically linguistic  (and therefore, according to this view, 
discursive) practice is that it accords some performances the force or significance of claiming, of propositionally contentful 
commitments, which can both serve as and stand in need of reasons. Practices that do not involve reasoning are not 
linguistic or (therefore) discursive practices. (...) By contrast to Wittgenstein, the inferential identification of the conceptual 
claims that language (discursive practice) has a center; it is not a motley. Inferential practices of producing and consuming 
reasons are downtown in the region of linguistic practice. Suburban linguistic practices utilize and depend on the conceptual 
contents forged in the game of giving and asking for reasons, are parasitic on it. Claiming, being able to justify one’s claims, 
and using one’s claims to justify other claims and actions are not just one among other sets of things one can do with 
language. They are not a par with other ‘games’ one can play. They are what in the first place make possible talking, and 
therefore thinking: sapience in general”. 
7 Nesse sentido, afirma Karl-Otto Apel (2000b, p. 384) que “a dimensão pragmática revela-se como dimensão 
transcendental-hermenêutica do acordo mútuo e intersubjetivo quanto ao sentido, e compõe, com a dimensão do pré-
entendimento semântico-mediatizador das coisas (ou melhor, do mundo) – que se encontra acobertado pelo conceito 
designativo da linguagem –, uma unidade dialética: idealmente, o pré-entendimento lingüístico do mundo deveria partir do 
acordo mútuo quanto ao sentido, como conquista de uma comunidade de comunicação; mas na realidade esse pré-
entendimento já desde o início terá se externado, alienado e instituído a longo prazo (no sentido do ‘espírito objetivo’) nos 
sistemas sintático-semânticos da língua natural”. 
8 Exemplificando a falácia niveladora das diferenças entre o uso filosófico e científico da linguagem e o uso literário da 
linguagem, pode-se ler em Foucault que 
9 Expressando a divergência de opiniões políticas entre Pedro e Paulo, Machado de Assis apresenta a seguinte passagem: 
“Tanto cresceram as opiniões de Pedro e Paulo que, um dia, chegaram a incorporar-se em alguma coisa. Iam descendo pela 
rua da Carioca. Havia ali uma loja de vidraceiro, com espelhos de vários tamanhos, e, mais que espelhos, também tinha 
retratos velhos e gravuras baratas, com e sem caixilho. Pararam alguns instantes, olhando à toa. Logo depois, Pedro viu 
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pendurado um retrato de Luís XVI, entrou e comprou-o por oitocentos réis; era uma simples gravura atada ao mostrador por 
um barbante. Paulo quis ter igual fortuna, adequada às suas opiniões, e descobriu um Robespierre”. 
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Palavras chaves: Perversão – Pauta Fiscal – Direito e Psicanálise 

 

“...nosso próprio direito tem, ao que 

dizem, ficções legítimas sobre as 

quais ele funda a verdade de sua 

justiça” 

Montaigne.1  

 

1 Introdução. 2 Conceitos jurídicos: substituição 

tributária “para frente”, pauta fiscal, ficções e 

presunções jurídicas. 3 Conceitos psicanalíticos: 

direito como violência e perversão. 4 

Considerações finais: Pauta fiscal como perversão. 

5 Referências. 

 

 

1 Introdução 

 

O artigo analisará a pauta fiscal como forma de perversão que 

ocorre no mundo jurídico. O mecanismo de substituição tributária para 

frente, técnica que dá origem à pauta de preços fiscais, atualmente tem sua 

constitucionalidade questionada no Supremo Tribunal Federal (ADI 2.777-

8), estando o julgamento empatado em 5 votos a favor contra 5 em sentido 

contrário, pendente o voto no Ministro Carlos Britto. A relevância do 

trabalho a ser desenvolvido é contribuir com a discussão jurídica em tela 

através da perspectiva psicanalítica das perversões aplicada ao conceito de 
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pauta fiscal, a fim de demonstrar a crueldade de tratamento a que são 

submetidos os contribuintes brasileiros em face da substituição tributária 

progressiva. 

Inicialmente, traremos brevemente a definição de substituição 

tributária para frente. Trabalharemos a distinção entre presunções e ficções 

jurídicas e a preciosidade do conceito de segurança jurídica para o Direito, 

através da necessidade de confiança que permeia todo universo do Direito. 

Exploraremos o significado de confiança e boa-fé em autores de Direito 

Tributário (Fábio Fraga Gonçalves e Elcio Fonseca Reis), além do conceito de 

confiança como mecanismo de redução de complexidades desenvolvido na 

obra “Confianza”, de Niklas Luhmann. 

Ateremo-nos mais detidamente à delimitação do conceito 

psicanalítico de perversidade, com base na obra de Elizabeth Roudinescou.2 

Trabalharemos a violência ínsita ao Direito, como “poder de uma 

comunidade” ou “expressão de uma violência coletiva imposta pelos 

vencedores aos vencidos” (VANIER, 2004, p. 131 e 130), conforme 

trabalhado por Freud (“Por que a guerra?”) e Andrade (“Violência – 

Psicanálise, Direito e Cultura”). Buscaremos demonstrar que, se “a lei, 

originariamente, era força bruta, mesmo hoje, não pode prescindir do 

apoio da violência” (FREUD, p. 202); a lei que impõe a pauta de preços 

fiscais atinge a perversão, indo além da violência que é própria à norma 

jurídica. 

A pauta fiscal baseia-se, entre outros, no princípio tributário 

da praticabilidade, originário do Direito Alemão, princípio que também 

será abordado nessa pesquisa. Não negamos a constitucionalidade do 

instituto jurídico como um todo (como faz Misabel Derzi em crítica à 

Emenda Constitucional nº 03/93, em que se declara pela 
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inconstitucionalidade da própria emenda), mas questionamos a 

impossibilidade de o contribuinte reaver tributo pago antecipadamente a 

maior. A nosso ver, essa retenção injusta e ilegítima de dinheiro particular 

pelo Estado configura perversão em sua atuação, com clara demonstração 

de que sua preocupação reside mais em seus interesses secundários do que 

nos primários, reforçando a censura contida na afirmação de que o Estado 

transmutou-se em fim em si mesmo. 

 

 

2 Conceitos jurídicos: substituição tributária “para frente”, pauta 

fiscal, ficções e presunções jurídicas 

 

No modelo capitalista, o Estado abre mão de ser o detentor 

único dos meios de produção e incentiva os particulares a produzirem 

riquezas. Para se sustentar, o Estado cobra parte da riqueza produzida ou 

mantida pelos agentes privados através dos tributos, que são instituídos e 

regulados pelo Direito. Assim toda vez que alguém concretiza no mundo 

real uma hipótese descrita na norma tributária como geradora de tributo, 

nasce a obrigação de recolher o tributo devido. Os tributos e o poder do 

Estado em cobrá-los podem revestir-se em tecnicismos nas discussões 

jurídicas acadêmicas, mas conceitos tributários leigos estão difundidos em 

toda a sociedade.3 

Desde o Direito Romano, lidamos com ficções jurídicas, 

inclusive sobre o que chamamos de homem - “O homem normal, o homem 

diligente, para o patriarcalismo romano, havia de ser o bom pai de 

família”.4 Ainda que não conheça os termos jurídicos técnicos relativos ao 

Direito Tributário, o homem médio (aquele que age com diligência em 
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todas as situações) tem noções adequadas de como funciona o sistema 

tributário. Construído no mundo jurídico composto por divisões 

maniqueístas que se pretendem precisas entre o certo e o errado, nosso 

homem irreal simbolicamente nunca erra e tem ciência de seus deveres 

tributários. 

O homem médio sabe que, se é proprietário de veículo 

automotor, haverá de pagar o imposto devido pela manifestação de tal 

capacidade de contribuir expressa pela riqueza que possui. Sabe que de seu 

salário parte tem destino certo: o “leão”, a fera arrecadatória a quem é 

devido o imposto sobre a renda. Mas saberia ele que deveria recolher 

tributos por operações futuras, portanto de ocorrência incerta, e ainda em 

substituição ao responsável direto pelo pagamento? 

O professor Ricardo Lobo Torres assim define a substituição 

tributária “para frente”: “ocorre quando uma terceira pessoa, geralmente 

o industrial, se responsabiliza pelo pagamento do tributo pelo comerciante 

ou varejista, que revende a mercadoria por ele produzida”.5 Na substituição 

tributária progressiva, a lei elege terceiro não diretamente ligado a fato 

juridicamente gerador de tributo para o pagamento da obrigação 

tributária cujo fato gerador ainda não correu. Vejamos num exemplo. 

Certa lei estadual que regulamenta a cobrança de imposto 

sobre circulação de mercadorias (ICMS) determina que o fabricante de 

bebidas é o responsável tributário pelo pagamento do ICMS sobre todas as 

futuras circulações a que estiverem sujeitas as bebidas. O legislador, 

portanto, presume que a bebida irá circular três vezes: da fábrica para a 

distribuidora, da distribuidora aos centros de varejo e desses ao consumidor 

final. Para calcular o imposto devido, que sempre será uma parcela da 

riqueza, no caso o valor da bebida em cada operação, o legislador cria uma 
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tabela de preços fiscais ou pauta fiscal, em que arbitra o valor presumido 

da bebida em cada operação, a fim de aplicar a alíquota e chegar ao 

quantum do tributo devido. Por fim, soma todos os resultados dos impostos 

apurados em cada operação e arrecada direto na indústria, sendo o 

industrial o responsável tributário pelo pagamento. 

O argumento que sustenta a elaboração da pauta fiscal e da 

cobrança antecipada de tributos é o princípio da praticabilidade. Seria 

inviável que o Fisco realizasse operações em todos os pontos vendedores de 

bebidas a fim de averiguar se o tributo devido foi recolhido corretamente; 

daí recorre-se ao mecanismo da substituição progressiva para se assegurar o 

adimplemento da obrigação tributária com efetividade. A praticabilidade é 

sistemática de simplificação para as obrigações tributárias e gera maior 

efetividade tributária. 

No mundo das presunções jurídicas, contudo, só há lugar para 

as operações que não sofrem desvios do que a norma supôs ser o porvir. 

Não há espaço para as bebidas perdidas em acidente de transporte, para as 

bebidas que são servidas no refeitório da indústria e encontram consumidor 

final sem nunca terem saído da indústria, para as bebidas que perecem 

antes de serem vendidas, nem para aquelas que são vendidas com preço 

inferior ao pressuposto na pauta fiscal. Assim, os exemplos da pauta fiscal e 

da substituição tributária “para frente” ilustram como o Direito lida com a 

realidade: reduz os fatos a presunções e ficções sem deixar espaço para 

qualquer desvio no suposto. 

Mas o que ocorre quando o operador do Direito depara-se 

com a presunção e a realidade dissociadas entre si? Apega-se ao 

pressuposto pela norma jurídica e age conforme seus comandos – pouco 

importa que a base de cálculo real da bebida, por exemplo, tenha valor 
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inferior ao da pauta fiscal, pois temos normas que nos dizem o que fazer. 

Logo, cobramos o imposto de acordo com os valores da tabela de preços 

fiscais, tornamos a arrecadação fiscal efetiva e estamos em paz com nosso 

dever de aplicar do Direito. Não admitimos questionamentos, afinal, 

apegamo-nos ao argumento de autoridade6 dizendo que o Supremo 

Tribunal Federal, última instância recursal do País, já se manifestou a 

respeito do tema estabelecendo que a presunção erigida na substituição 

progressiva é absoluta. 

As presunções e as ficções jurídicas são técnicas legislativas 

utilizadas para tornar real no universo jurídico aquilo que não existe no 

mundo real. São mecanismos de redução de complexidade, irrealidades que 

se tornam normas.7 Conforme Maneira, as ficções jurídicas não podem ser 

questionadas; uma vez tendo seguido correto trânsito legislativo e sendo 

compatíveis com a Constituição, são válidas e absolutas.8 Nas ficções 

jurídicas, a relação é improvável ou desde logo sabida como inexistente, 

mas elas são o material com que trabalhará o operador do Direito. 

Os juristas insistem em se convencer de que as normas jurídicas 

que criam ficções não estabelecem falsos pressupostos. Larenz afirma que 

lei não faz enunciados sobre fatos, mas traz uma ordenação de vigência; 9 

Bayart diz que as ficções jurídicas permitem exprimir de maneira concisa o 

que, de outra maneira, se diria numa frase longa e laboriosa; 10 Pérez Ayala 

“ensina que a ficção não falseia a realidade extrajurídica, mas cria uma 

verdade jurídica distinta”.11 Ficamos com o ensinamento de Jean Dabin, 

“para quem a ficção, em regra, não é mero recurso lingüístico, mas 

substitui, altera, a própria representação conceitual do real”.12 

As presunções, por sua vez, são “a previsão lógica do desfecho 

de um caso, baseada no resultado da generalidade de casos semelhantes. 
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Podem ser, segundo sua origem, legais ou comuns; quanto à sua força, 

absolutas, relativas ou indiciárias”.13 Paola afirma que as presunções 

dissipam dúvidas sobre a realidade ao optar pelo resultado provável, 

embora incerto.14 

“A substituição tributária só se concretiza se amparada na 

presunção: presume-se a ocorrência de um fato gerador para antecipar a 

sua obrigação, e, conseqüentemente, presume-se a base de cálculo do fato 

gerador futuro”.15 O conjunto das bases de cálculo presumidas constitui a 

tabela de preços fiscais, reunindo presunções do valor pelo qual serão 

comercializados determinados bens. A questão que nos propomos é: seria a 

pauta fiscal composta por presunções absolutas ou relativas? 

Conforme já adiantada na introdução deste trabalho, a 

questão da definitividade da pauta fiscal encontra-se em julgamento no 

Supremo Tribunal Federal (STF). A orientação anterior de nossa Corte Maior 

apontava para o sentido de que a tabela de preços fiscais era definitiva, 

não cabendo restituição de tributo pago a maior caso o contribuinte 

comprovasse que a operação tributada ocorreu com valor superior ao 

pressuposto pela pauta. Dessa forma, a pauta fiscal constituía presunção 

absoluta, sem possibilidade de prova em contrário, sendo norma remissiva 

que adquiria sentido quando aplicada em conjunto com a norma tributária 

que determina a incidência do tributo. 

No julgamento da ação direta de inconstitucionalidade 

número 2.777-8 (ADI 2.777-8), no entanto, dos dez votos já proferidos, 

metade dos Ministros esposa a tese de ser a pauta fiscal presunção 

absoluta, enquanto a outra metade admite a relatividade da pauta fiscal. 

De acordo com o entendimento desses últimos ministros, a verdade 

material16 deve prevalecer sobre a presunção criada pela tabela de preços 
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fiscais, cabendo restituição de tributo pago antecipadamente a maior caso 

o contribuinte prove que a operação tributada ocorreu com base de cálculo 

inferior ao presumido na pauta. A tese da relatividade da presunção da 

tabela de preços fiscais coaduna-se com o princípio da segurança jurídica, 

bem como com o da confiança e o da boa-fé. 

A segurança jurídica é princípio presente em todos os ramos 

do Direito. Poderíamos até nos arriscar em dizer que é a essência do 

Direito: a tentativa de prever os acontecimentos futuros, proteger a 

confiança na lei posta e conferir estabilidade às relações. A boa-fé liga-se 

intrinsecamente ao princípio em comento, uma vez que visa “concretizar 

certas exigências do valor segurança jurídica, tendo em conta a situação 

específica de cada particular em face dos efeitos injustos das modificações 

na linha de atuação adotada pelos Poderes Públicos”.17 É crescente a 

importância da boa-fé no direito público, a fim de re-interpretar o princípio 

da legalidade através da confiança.18  

Conforme expressa Luhmann, 19 a confiança é mecanismo de 

redução de complexidade. Diante da hipercomplexidade contemporânea, 

buscamos cada vez mais relações em que confiemos nas partes integrantes, 

a fim de reduzir o problema da ausência de informações. Mas não há como 

confiar na atuação do Estado que vê o tributo apenas como meio de 

aumentar seu caixa e não se preocupa com a feição dos tributos de serem 

instrumentos para transformar a sociedade. 
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3 Conceitos psicanalíticos: direito como violência e perversão  

 

No texto “Por que a guerra?”, de 1932, Freud responde a carta 

enviada por Einstein e discute a umbilical relação entre direito e violência. 

O psicanalista afirma que direito e violência parecem opostos, antíteses, 

onde houvesse o direito não haveria a violência; contudo, afirma que tal 

interpretação desconsidera o fato de que o direito desenvolveu-se a partir 

da violência. O direito é forma de dominação daqueles que detêm maior 

poder e, como a força bruta muscular já cedeu espaço à intelectual desde a 

criação das armas, o direito é a forma de dominação pela violência apoiada 

no intelecto, 20 violência simbólica. Entretanto, devemos ter em mente que 

o direito é também expressão da força civilizatória. 

A partir da metáfora presente no texto “As resistências contra a 

psicanálise”, de 1925, podemos entender como tal força se equilibra. Freud 

ilustra a civilização (Kultur) assentada nos pilares do controle das forças 

naturais e da restrição das pulsões, como “Escravos acorrentados [que] 

carregam o trono da Soberana”. “O princípio que mantém a organização 

psíquica e a soberania da civilização é o mesmo: a restrição das pulsões”.21 

Da mesma forma que a pulsão de vida serve para ligar, unir o pulsional no 

mundo interno de cada indivíduo, a política e o direito controlam a força e 

a selvageria em sociedade.22 Conforme Freud, a sociedade não quer a 

prevalência da selvageria, pois tem internalizada a lei. 

A promessa da lei é proteger, nos salvaguardar das ameaças, dos 

criminosos. Derrida, contudo, nos traz o questionamento: “¿Y si la promesa 

fuera una amenaza, ambigüedad intorelable para la teoría de los speech 

acts?”23 O direito24 assegura proteger-nos dos infratores, mas devemos estar 

atentos ao fato de que é o próprio direito que define aqueles que são os 
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perturbadores da ordem e, em última instância, o que é a ordem. O direito 

é criado para controlar a pulsão de morte (prender o assassino) e colocar o 

pulsional para funcionar a seu serviço, pois em nome do direito também se 

mata, mas com legitimidade. 

O professor Lucas Gontijo reflete sobre a atual tarefa do direito, 

de questionar seus fundamentos, sua legitimidade pressuposta. “O Direito 

tem que explicitar o porquê daquilo que protege. Tem que reconhecer e 

descobrir as suas próprias intenções. Tem que explicitar práticas, crenças, 

funções, ações, revelar seus ocultos significados”.25 Na obra “Do direito à 

justiça”, Derrida lembra-nos da metodologia de desconstrução, “um 

questionamento desconstrutivo que começa, [...], por desestabilizar, 

complicar ou apontar os paradoxos de valores (...)”26. O que 

demonstraremos nesse trabalho é como o direito, mesmo aceito o 

pressuposto de ser violência simbólica a organizar a sociedade, exacerba em 

sua força de dominação e perde legitimidade quando se torna perverso. 

O tributarista Sacha Calmon Navarro Coêlho por diversas vezes 

define ações da Administração Tributária como perversas.27 É sagaz a 

afirmação do jurista, pois são numerosos e cotidianos os exemplos de 

desvio na ação fazendária daqueles que são os objetivos de nossa República 

Federativa.28 Neste trabalho, utilizaremos o conceito de perversão dado por 

Roudinesco em sua obra “A parte obscura de nós mesmos – uma história 

dos perversos”, 29 bem como na definição que faz junto a Michel Plon no 

“Dicionário de psicanálise”, 30 obra de autoria conjunta dos autores. Vamos 

a eles. 

Roudinesco e Plon trazem o histórico do conceito de perversão 

em psicanálise e em psiquiatria. O termo foi primeiramente empregado 

pelos psiquiatras fundadores da sexologia31 e designava desvios em relação 
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à norma sexual, 32 abrangendo, entre outros, desde o homossexualismo e o 

incesto (não classificados no CID-1033), e também a pedofilia, o travestismo 

fetichista, o sadomasoquismo (classificados no CID-1034). A partir de 1987, 

passou-se a utilizar o termo ‘parafilia” em substituição a “perversão” no 

meio psiquiátrico. 

Em Freud, perversão mantém a idéia de desvio sexual em relação 

à norma. A perversão passa a constituir uma das três estruturas mentais, ao 

lado da neurose e da psicose, sendo que Freud chega a definir a neurose 

como o “negativo da perversão”.35 “Com isso sublinhou o caráter selvagem, 

bárbaro, polimorfo e pulsional da sexualidade perversa: uma sexualidade 

infantil em estado bruto, cuja libido se restringe à pulsão parcial. Ao 

contrário da sexualidade neurótica, essa sexualidade perversa não conhece 

nem a proibição do incesto, nem o recalque, nem a sublimação”.36 

O pensamento freudiano passa por reconsiderações, e o 

psicanalista alemão reorienta sua definição de perversão. Não mais 

descreve as perversões sexuais, mas pensa a perversão em geral, como 

modelo de organização do “eu”, baseada na clivagem.37 A perversão 

manifesta-se como fixação na sexualidade infantil. Com a teorização do 

mecanismo geral da perversão, Freud conclui que ela é resultado da atitude 

do sujeito em confronto com a diferença sexual.38 

Na obra “A parte obscura de nós mesmos – uma história dos 

perversos”, 39 Roudinesco entra no universo da perversão por meio dos 

relatos de vida de perversos historicamente conhecidos – Gilles de Rais 

(Barba Azul), George Chapman (Jack o Estripador), Erzebet Bathory (a 

Condessa de Sangue) Peter Kürten (o Vampiro de Düsseldorf), entre outros. 

Atenta-nos ao fato de que, na Idade Média, a perversão ligava-se à religião, 

com os suplícios dos homens santos da Igreja, enquanto na Idade Clássica, a 



I Congresso Nacional de Psicanálise, Direito e Literatura 

 698

perversão mantinha relação com a ciência positiva. Na atualidade, a 

perversão manifesta-se como técnicas baseadas no cálculo científico, como 

a bio-ascese40 e as mortificações corporais, a preocupação exacerbada com a 

performance do corpo e a auto-peritagem permanente. 

No tópico seguinte, faremos a conexão dos conceitos jurídicos e 

psicanalíticos apresentados. Apesar da tentativa de explicitar os significados 

de termos de duas distintas áreas do saber, direito e psicanálise, lembramos 

que compartilharmos da idéia de que falar em perversão, como fizemos, só 

faz sentido no contexto de uma sociedade como a nossa, em que se 

valoriza o bem supremo, a norma e seu negativo, o desviante. Falar em 

pauta fiscal como presunção relativa, igualmente só faz sentido no 

contexto do atual paradigma de Estado Constitucional Democrático de 

Direito, em que toda norma e toda interpretação jurídica encontram 

fundamento último na dignidade da pessoa humana. Explícito nosso ponto 

de partida filosófico, vamos à junção dos conceitos. 

 

 

4 Considerações finais: Pauta fiscal como perversão 

 

Podemos entender o Estado como um paradoxo,41 necessário à 

vida em sociedade, na medida em que controla os desviantes, mas 

promotor de violências, embora amparadas pela norma. A violência estatal 

é simbólica, não manifesta, oculta na estrutura jurídica, mas, ainda sendo 

violência por essência, precisamos da lei, como na metáfora de Freud da 

Soberana carregada por escravos acorrentados; entretanto desejamos uma 

lei que valorize mais os laços sociais do que a repressão. Na análise da 

pauta fiscal entendida como presunção absoluta, identificamos a repressão 
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na interpretação da lei, e a repressão gera insatisfação, que leva a mais 

violência. 

A interpretação da pauta fiscal como presunção relativa, ao 

contrário, restaura o valor do sistema tributário como meio adequado para 

que o Estado promova seus objetivos. Valoriza a verdade material 

tributária, agrega justiça ao cálculo do quantum devido do tributo, pois faz 

com que a alíquota incida sobre o real preço do bem, sem impor ônus 

excessivo aos contribuintes que consigam agregar mais vantagens 

produtivas ao bem que põem no mercado a preço mais baixo que o 

presumido pela pauta. 

 

O mundo civilizado estará garantindo, acredita-

se, mesmo diminuído o grau de repressão aos 

indivíduos. Talvez o mais correto seja dizer pelo 

oposto, assim então, aumentar o grau de valor a 

determinados bens simbólicos, não gastando 

energia naquilo que já foi chamado de 

prescrições inúteis. Reestruturar ou restabelecer o 

valor da lei (construção cultural), mas a partir de 

conteúdos destinados a reforçar aquilo que 

historicamente passou-se a chamar de 

humanitarismo.42 

 

Assim como nos indivíduos o desejo solto não funciona bem, na 

vida em sociedade “A expressão pulsional direta é incompatível com a 

criação do socius; este só se constrói em relação a um desejo, e o desejo só 

se faz ouvir na medida em que responde a uma lei de organização”.43 
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Assim, não podemos prescindir da lei, mas que seja a lei comprometida com 

valores dignitários e com a verdade material. A perversão da lei, tal qual a 

perversão em psicanálise, ocorrerá quando houver desvio dos objetivos do 

Estado, na esfera jurídica, e da norma, no âmbito psicanalítico. 

Derrida afirma que a violência tem início no momento em que os 

parceiros de uma comunidade não compartilham totalmente o mesmo 

idioma.44 Retomamos nosso homem médio para, através dessa ficção 

jurídica, expressar a perversão da pauta fiscal: como tal homem aceitará 

como legítima a cobrança de tributo com base em preço arbitrado pelo 

Estado, sem direito a questionamento posterior? O idioma determinado 

pela praticidade tributária, entendida em suas últimas conseqüências, é 

impositivo, arbitrário, ininteligível ao nosso homem simbólico – e a parte 

dos letrados em direito que buscam a harmonia do sistema. 

A pauta fiscal como presunção absoluta é expressão da 

perversão, do desvio dos objetivos do sistema tributário. O recurso à 

interpretação de figuras jurídicas dissociadas da realidade material, as 

ficções e as presunções absolutas, traz à tona com toda a força o 

fundamento mítico do direito na autoridade da força e não na justiça. O 

direito baseado no arbítrio, como são arbitrárias as presunções, se 

absolutas, da pauta fiscal, é o suicídio do próprio direito, pois não leva em 

consideração o outro, a sociedade contribuinte.  Matar-se é matar o outro 

dentro de nós, como, no caso em análise, o ordenamento não está a levar 

em consideração seu destinatário, a sociedade, a aniquila. 
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Palavras-chave: Delírio, acompanhante terapêutico, psicanálise. 

 

INTRODUÇÃO 

 

O presente texto tem como ventura demonstrar os enlaces entre um 

sujeito da contemporaneidade e seu delírio com um outro fictício, mas não 

menos presente personagem do início do século XIX. Apresentaremos 

Jonas, paciente judiciário portador de sofrimento mental, cuja história é 

contada por seu acompanhante-leitor e Brás Cubas, conhecido personagem 

de Machado de Assis, destaque na literatura brasileira e universal por sua 

excelência na escrita trilheira sobre o cotidiano de sua época, capaz de 

mergulhar em questões do psiquismo humano, da subjetividade com a 

propriedade de um analista. 

 

 

 

Em Memórias Póstumas de Brás Cubas, encontramos o autor 

Machado de Assis assumindo, em vez de compositor do texto, o lugar de 

um narrador que seguirá os rumos de um personagem morto, levando o 

leitor a compreender que nesta obra o personagem ocupa uma posição de 

proeminência em relação ao escritor, ao tornar-se uma espécie de “defunto 

autor” (ASSIS, 1999 [1881], p. 5) Na história de Jonas temos um 

acompanhante terapêutico que como uma espécie de leitor, prefere ver a 

história sendo escrita e dirigida pelo paciente que deve “guiar”, quando 
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juntos realizam as travessias por Belo Horizonte, com as tarefas do 

diariamente.  

 

O leitor deve se perguntar como é possível duas histórias se 

conectarem para conceber este texto? O que o relato de um acompanhante 

terapêutico pode contribuir para a leitura machadiana ou ainda para a 

evolução da saúde mental? Será que se fosse o Alienista o livro escolhido 

essa escrita teria mais êxito? Bem caro leitor, contenham suas duvidas até 

quando o texto acabar, pois como anunciado de início trata-se de uma 

ventura pelas veredas da escrita que se aproxima bastante dos passeios com 

portadores de sofrimento mental. Não se sabe o que vai acontecer, mesmo 

tendo certo cálculo de cada caso, mas isso não tem a ver com a 

imprevisibilidade dos atendidos pelo acompanhamento terapêutico e sim 

por que naquele momento dos passeios acompanhados o autor não é o A. 

T., mas sim o sujeito em contato com a cidade formulando laços que o 

conectem a circuitos de sua preferência. Por tanto, dúvidas só no final e 

questionamentos só na volta do passeio. 

 

Jonas tem no seu cotidiano semanal que freqüentar uma das 

unidades do serviço substitutivo de sua regional na cidade de Belo 

Horizonte. Lá Jonas não interage muito com os demais usuários 

argumentando que “aquele lugar só tem doido”. Mas ainda assim continua 

a frequentar a unidade, pois, considera que precisa fazer o seu tratamento 

para memória. Se queixa de não ter uma boa memória. 

  

No ano de 2003 Jonas cometeu o crime de assalto e por ter 

determinação da Justiça passou a ser acompanhado pelo trabalho da Casa 
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PAI-PJ, onde conheceu o acompanhante terapêutico (A.T.) para estreitar o 

contato da Casa com o atendido. O A.T. também pode entrar com uma 

oferta para o atendido se apropriar das tarefas que precisa executar, 

ampliando o acesso à cidadania e aos seus direitos. Seguindo um dos 

preceitos psicanalíticos sobre a autonomia do sujeito em se posicionar 

diante daquilo que julga ser importante para si, o A.T. pode ser um 

mediador social entre o sujeito atendido e o outro da cidade, possibilitando 

a apropriação de suas responsabilidades para com a lei. 

 

Muito do que um defunto autor tem para contar está no seu 

passado, enquanto vivo. Já que a morte é seu estado natural não poderia 

Brás Cubas cativar tantos leitores se não fosse seu argumento direcionado 

para o passado de suas memórias registradas no compasso dos 

acontecimentos. Com uma organização que edita a forma de apresentação 

dos seus anos de vida Brás Cubas convida o leitor, que segue seu discurso, a 

conhecer melhor como foi que ele chegou até o fim da vida e muito do que 

lhe aconteceu até seus 54 anos de idade. 

 

O passado de Brás Cubas não é a verdade do personagem, mas sim a 

versão que o personagem conta do que ficou registrado. Neste ponto 

vemos a diferença entre a memória do sujeito e suas impressões do que foi 

vivido e o tempo que não volta e que um dia estava aqui, presente. Não são 

relatos de um moribundo enfermo no leito de morte, preso a um corpo de 

limitações e prestes a se despedir das pessoas e do oxigênio transitando dos 

pulmões para todo o corpo, não. Quem nos conta sua história é um 

espectro consciente e liberto dos males mundanos com a propriedade de 

uma lúcida memória.     
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Tudo que Jonas tem na vida também é seu passado, pelo menos é 

sempre sobre o passado que ele se apresenta mais disposta a contar. Fala 

de um tempo em que tinha mais laços com a cidade e com as pessoas que ia 

conhecendo, quando circulava em B.H. Parece que a relação que Jonas tem 

com esses anos de juventude está presente ainda hoje com a força de um 

passado não tão longínquo, pelo menos não é o que ele considera, 

recorrendo às histórias vividas nessa época para dizer de si.   

 

Um período de sua vida que cristaliza histórias com seus familiares, 

ou lugares que frequentava, hábitos da sua época de juventude e a cidade 

aos moldes de décadas atrás. Fato curioso é que Jonas por muitos meses 

não conseguia memorizar o nome das pessoas que foi designada para ser 

seu A.T. mesmo depois de saírem juntos para consultas em postos de saúde, 

do seu bairro. Muito cortês pedia desculpas e justificava dizendo que seu 

problema é justamente a sua falta de memória. Uma cabeça que não está 

compatível com a idade que hoje Jonas tem. Segundo ele, a maior tarefa 

que precisa superara é “ter uma cabeça de alguém mais velho”, alguém de 

50 anos de idade. 

 

Jonas se lembra com muita freqüência do tempo em que era mais 

jovem e trabalhava como entregador na região sul de Belo Horizonte, a 

Savassi. Lá Jonas trabalhava nos dias de semana e nos finais de semana 

procurava sair para as boates da região. Gosta de contar sobre as garotas 

que encontrava e sobre os casos vividos pelas noites daquele tempo juvenil. 

Sem cogitar a menor comparação entre o que foi na sua história passada e 

o que é nos dias de hoje Jonas, segue contando e muitas vezes recontando 
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as histórias que guarda na memória, um passado jovem na cabeça de um 

homem não tão jovem assim.    

 

Se Jonas conta do que se lembra e o que conta tem fortes relações 

com um espaço da cidade como a região da Savassi, esse pode ser o ponto 

de partida para um circuito que juntamente com o A. T. inicia um trabalho 

ao lado de Jonas. Já que o autor desses caminhos é o sujeito em busca 

daquilo que significa algo para ele e convoca ao trabalho da secretaria do 

alienado sendo um possível apoio para o que é possível de se fazer entre as 

escolhas indicadas pelo sujeito. O A.T. será um relator do discurso que o 

sujeito profere para as outras pessoas em meio à cidade. Um mediador 

social que se conseguir estabelecer parâmetros na relação de transferência 

poderá ao lado do sujeito projetar novo repertório a ser apreendido pelo 

sujeito.   

 

Hoje ele mora sozinho e não tem filhos se separou da ex-mulher há 

oito anos e sua rotina durante a semana é freqüentar o serviço público de 

saúde mental para dar continuidade no seu tratamento e nos finais de 

semana passeia pelo bairro onde mora. Não fala muito sobre as pessoas de 

seu bairro e nem dos usuários do Cersam que tem como referência. Pensa 

que o importante hoje é continuar a circular pelo seu bairro nos finais de 

semana e em dar sequência ao seu tratamento “para a cabeça”. Jonas 

comenta que o maior problema que tem na cabeça é justamente a falta de 

memória, quando tenta se lembrar de alguma informação mas não 

consegue. “Tenho uma cabeça de criança num corpo de adulto, já tenho 50 

anos e ainda não venci esse problema”. 
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Tanto Brás Cubas quanto Jonas lançam mão de um argumento que 

tem poder diante do tempo, o argumento da memória que registra suas 

vivências do passado. A apropriação do passado pelas vias da memória 

lança Jonas e Cubas a dizer de si como quem escreve a história que 

ninguém mais poderia contar, ou seja, a própria história de vida.  

 

 Mas afinal, o que resta de expectativa para quem não projeta mais o 

futuro no horizonte das oportunidades? Como determinada fase da vida 

tornam-se morada para algumas pessoas, mesmo que o tempo passe? O 

que deseja o sujeito de memória vívida e de passado acolhedor, no que diz 

respeito ao futuro, aos projetos pessoais? 

 

Verdade é que na edição dessas histórias que a memória de Jonas e 

de Brás Cubas guarda seus protagonistas sem nenhuma parceria em co-

autoria e que ao contar-nos sobre o passado o prazer está de par com a 

narrativa. Não importando a condição atual, mesmo nos casos de 

falecimento, o passado é presente graças à memória. 

  

Fato é que logo no início do texto o leitor, fiel escudeiro nas 

considerações de seu célebre, porém morto autor, depara com o capítulo 

intitulado O delírio, que nos relata com riquíssimos detalhes os elementos 

lúdicos pelos quais nosso aventureiro das catacumbas experimentou pouco 

antes de renascer na vida eterna dos pés juntos. 

 

Depois de assumir formas diversas que variam entre coisas, como a 

“Suma Teológica de S. Tomás, impressa num volume e encadernada em 

marroquim”, ou ainda quando toma “a figura de um barbeiro chinês, 
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bojudo, destro, escanhoando um mandarim”, que pagava Brás Cubas com 

“beliscões e confeitos”, a única explicação que nos dá para tal forma de 

pagamento é “caprichos de mandarim.” (ASSIS, 1999 [1881], p. 6)  

 

Levado por um hipopótamo a galope alucinado por regiões de 

nevascas intensas e sem muita escolha para Brás Cubas ele segue até o 

encontro com uma mística figura com semblante de mulher e morte. O 

delírio de Brás Cubas se desdobra em uma viajem até o encontro com uma 

figura que apresentava superiores poderes diante do delirante navegador 

dos séculos, para lhe impor uma condição de vida, diz Pandora: “- Sim, 

verme, tu vives. Não receies perder esse andrajo que é teu orgulho; 

provarás ainda, por algumas horas o pão da dor e o vinho da miséria. Vives 

agora mesmo que ensandeceste, vive; e se a tua consciência reouver um 

instante de sagacidade, tu dirás que queres viver”. (ASSIS, 1999 [1881], p. 

13) 

 

Mesmo que o narrador do próprio delírio não considerasse a 

importância de sua experiência por entre os labirintos da sua imaginação, 

sem a travessia desse percurso Brás Cubas não conseguiria compreender a 

importância de viver um pouco mais. Ainda que em condições difíceis por 

causa do estado de enfermidade que se encontrava, foi delirando que Brás 

Cubas é convocado a viver mais, mesmo que sem motivos para viver, mesmo 

que só para ter algumas horas amais de sofrimento ou de loucura, não 

havia para ele outra escolha se não viver para dar conta de sua existência, 

mesmo que contasse morto foi isso que nosso autor do além fez. 
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Na rotina do acompanhamento terapêutico de Jonas pouca coisa 

mudava e os passeios oferecidos geralmente eram dispensados por ele não 

ter a menor vontade de circular pela cidade. Sempre cordial e receptivo 

Jonas não perdia a oportunidade de contar sobre um elemento que se 

presentificava nos seus sonhos e em momentos de angústia.  

 

Jonas localiza entre os deuses da mitologia o poderoso Júpiter como 

uma entidade atuante em seu favor, nas soluções que precisava dar para os 

momentos de solidão em que ficava em casa, sua maior companhia era 

Júpiter. Um deus que fazia cair por terra a dicotomia entre o bem e o mal, 

Deus e o diabo, inferno e céu. Tudo porque Jonas entende que antes de 

Jesus Cristo ou Pilatos veio o poderoso deus Júpiter, por tanto, maior em 

importância. 

 

  Júpiter é o provedor de sonhos incríveis, mas que Jonas não 

conseguia se lembrar que sonhos são esses. Considerava que isso lhe fazia 

muito bem, ter “sonhos incríveis com o seu poderoso Júpiter”. Na verdade 

foi percebido que enquanto mais próximo Jonas estava de Júpiter mais 

distante de todo o resto ele ficava também. O mundo exterior ficava menos 

interessante para Jonas que preferia ficar com sua cabeça que ainda não é 

de adulto, na companhia de um deus poderoso. Em períodos de crise dizia 

que não retornaria mais a um lugar que só tem loucos e que preferia ficar 

em casa, já que o deus Júpiter lhe curava muito bem e podia ficar sem 

tomar os remédios que faziam parte da sua receita. 

 

Em momento de conflito com outros usuários do Cersam Jonas dizia 

de Júpiter que jamais teria essa ou aquela atitude para com ele. Jonas 
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colocava essa figura de um passado ainda mais distante, na atualidade para 

se tornar um parâmetro de referência entre as coisas que considerava certo 

ou errado. 

A Savassi entrou como uma oferta de passeio para Jonas que poderia 

rever o lugar que no passado freqüentava assiduamente e assim dar mais 

consistência às histórias que já viveu sendo ele um seguidor de Brás Cubas 

quando narra seu delírio para o acompanhante terapêutico e não vacila em 

dizer que isso lhe fazia bem. A proposta era atualizar a experiência do 

paciente com aquilo que estava em voga no seu discurso, sem com isso 

perder sua evolução clínica no trabalho da rede pública de saúde mental. 

Poder circular com alguém em quem se possa confiar caso queira dizer de 

percepções ou pensamentos vindos à cabeça.   

 

Devo advertir o leitor sobre natureza do convite feito pelo defunto 

autor de saltarmos o capítulo em que relata o seu próprio delírio, sendo ele 

homem do tempo em que não existia uma psicanálise desenvolvida seus 

conceitos para tratar tal assunto, ou mesmo pelo fato de trazer certo 

constrangimento em revelar algo de sua particularidade, com nosso olhar e 

melhor dizendo: da sua subjetividade psíquica. 

 

Por tanto, não aceite recuar nos preceitos que um salto pode 

oferecer por mais cômodo que pareça ao leitor é crucial nos determos à 

fabricação onírica dessa viajem de fenômenos mentais. Claro que nesse 

momento é muito válido distinguir o delírio que Machado de Assim conta 

através de Brás Cubas e um delírio narrado por um paciente. Mas 

considerando que o delírio em Brás Cubas tem também sua função na 

trama, quando acontece próximo a sua morte. A função do delírio do 
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protagonista de Memórias Póstumas é de organizar de maneira subjetiva a 

forma genial como Brás Cubas contará sua história de vida. 

 

No caso de Brás Cubas pode-se considerar que foi de grande valia 

para o personagem passar pelo delírio que precede sua morte, pensando 

que sem isso ele talvez não conseguiria dar conta de todo o resto da 

história. Brás Cubas delira e em seguida entre num embate que dá título a 

mais um capítulo: Razão contra Sandice, onde falando sobre a sandice 

considera que “esta amável peregrina é o terror dos proprietários”. (ASSIS, 

1999 [1881], p.15) 

 

O embate entre a razão e a loucura que se dá para a continuação da 

história faz toda diferença até o fim do texto onde o autor, desprovido de 

qualquer preocupação em ser cronologicamente correto com a narrativa 

dos acontecimentos de sua vida, segue a história dizendo de si numa outra 

ordem em relação ao passado, tão rico para um personagem que nada mais 

tem da vida se não a memória do passado.  

  

 Podemos pensar que Jonas também faz uso do delírio como saída 

para lidar com as histórias que vem do passado e são parte integrante de 

sua memória, mesmo que não mais existentes no presente. No dia do 

passeio à Savassi o A.T. foi recebido ansiosamente por Jonas que se 

apressava na expectativa de ir onde antes fora lugar que promove tantas 

recordações. Neste dia Júpiter não apareceu nem para Jonas, nem na sua 

fala. Ele estava ausente. Desta vez não narra para o A.T. sobre seus sonhos 

incríveis, nem se queixa sobre os outros usuários do serviço que freqüenta. 

Jonas parecia ser só olhos para o mundo que lhe é exterior como uma 
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vitrine de dentro do ônibus assistia uma grande tela viva de informações e 

pessoas. 

 

Quando desembarca na Savassi Jonas tenta se lembrar das lojas e do 

nome das ruas passando cada vez mais rápido pelos lugares com pressa 

para chegar onde quer. Andando e falando Jonas começa aos poucos a 

ficar cada vez mais calado e o passo lentificando até o cruzamento 

fundamental, o centro da região que tantas vezes Jonas rebuscava à 

memória para dizer de si, dizer do que já fez antes de começar a ter sonhos 

incríveis. Jonas nada responde e continua num desconfiado silêncio, um 

pouco de perplexidade enquanto esperam o sinal de pedestres abrir. As 

histórias sobre aquele lugar perdem a força de serem ditas e o que vem em 

seguida é uma vontade de ir embora. Propõe o caminho de volta 

argumentando que “a Savassi mudou demais”.  

 

Jonas como observador considera a diferença a partir de seu contato 

com a cidade, num retorno que lançou o sujeito a revelar o que está 

presente na realidade e não mais nas histórias de sua memória. Sem a 

companhia de Júpiter como alguém que pudesse resguardá-lo de qualquer 

perigo Jonas percebe um lugar comum na cidade que ainda sem a sua 

presença é povoado de outras pessoas e lugares com outras faixadas, outros 

nomes. Foi na presença do A.T. que Jonas percebeu o efeito do tempo nas 

histórias, uma atualização que o contato com as mudanças promoveu em 

suas histórias. Depois disso Jonas não fala mais da Savassi da mesma 

maneira, diminuindo a freqüência para se referenciar ao passado agora 

apenas fala para as pessoas que perguntaram sobre o passeio que visitou a 

Savassi e isso fez bem para ele. 
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A memória não é o único recurso que o sujeito pode lançar mão para 

adquirir outras considerações sobre o que pensa, os lugares que outrora já 

foram percorridos por ele também pode causar um efeito na subjetividade 

do sujeito, tarefa que o A.T. é testemunha no trabalho de ofertar a 

circulação, a abertura das possibilidades, a ampliação que o sujeito precisa 

para caminhar pela estrada que escolher e assim colher os efeitos de sua 

escolha, que entre outros está de continuar seguindo, mesmo que tomando 

um piparote aqui outro acolá.   
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RESUMO 

 

O princípio constitucional da dignidade humana ganhou reconhecimento 

somente após as barbáries da Segunda Grande Guerra. Consagrou-se como 

pilar de uma nova doutrina constitucional fundada na preservação da 

dignidade humana e tem se firmado como o centro de toda hermenêutica 

da norma jurídica. Em vista disso, a interpretação e a correlação do 

tratamento imposto ao louco infrator, através do instituto da medida de 

segurança, tem que obedecer ao princípio da dignidade humana, 

assegurando o direito ao tratamento digno e adequado do chamado louco 

infrator.  

 

PALAVRAS-CHAVE: Imputabilidade. Inimputabilidade. Medida de 

segurança. Saúde Mental. Princípio da Dignidade da pessoa Humana. 

 

ABSTRACT 

 

The constitutional principle of human dignity was only acknowledged after 

the barbarity of the Second World War. It was consecrated as the pillar of a 

new constitutional doctrine founded on the human dignity, and has been 

set as the core of all hermeneutics of the rule of law. Thus, the 

interpretation and the correlation of the treatment imposed to the 

mentally ill wrongdoer by instituting a safety measure must take into 

consideration the principle of the human dignity in order to ensure the 
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right of so called “mentally ill wrongdoer” to be treated properly and 

respectfully. 

KEYWORDS: Imputability. Inimputability. Safety measure. Mental Health. 

Principle of Human being dignity. 

INTRODUÇÃO 

 

A reforma psiquiátrica brasileira postulou e construiu mudanças no campo 

da saúde mental e possibilitou que o portador de transtorno mental 

pudesse reconstruir a sua história de uma maneira mais digna para a sua 

condição de ser humano. Entretanto, apesar da extensa jornada já 

percorrida, há muito para se fazer.  

 

O próprio ordenamento jurídico brasileiro faz parte de um projeto político 

de reforma, para atender toda a transformação que está ocorrendo na 

atualidade, principalmente, no campo da construção da conquista dos 

direitos e da igualdade formal e material das minorias sociais. 

 

O chamado louco criminoso é um dos atores dessas minorias que se 

encontram na busca da inclusão social. 

 

Aos loucos que cometeram crime será aplicado o instituto da medida de 

segurança, em vez de pena privativa de liberdade em si. 
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Portanto, é mais do que pertinente buscar entender como a medida de 

segurança tem sido imposta pela legislação penal brasileira em vigor e se 

nela está contemplado o princípio da dignidade da pessoa humana. 

 

DESENVOLVIMENTO 

 

O Início do Atraso 

 

O instituto da medida de segurança1 no Brasil começou a ser aplicado aos 

sujeitos considerados inimputáveis2, da forma como a temos hoje, somente 

após o ano de 1984, com a reforma penal. Antes disso, pelo mesmo fato 

considerado criminoso impunha-se à pena e mais a medida de segurança. 

 

Anteriormente à mudança, aplicava-se o instituto aos sujeitos considerados 

perigosos3, depois do cumprimento da pena – sistema do duplo trilho. Com 

a reforma penal, o sistema de substituição, vicariante, passou a ser aplicado 

somente àqueles considerados inimputáveis e sujeitos à medida de 

segurança, cuja finalidade é o tratamento do sujeito de quem se espera não 

praticar mais crimes. 

 

Entende-se que a aplicação da medida de segurança no regime de 

internação fere o princípio constitucional da dignidade humana. Não 

bastasse isso, tem-se que é retirado do paciente o direito de ser assistido de 

forma integral pela política de saúde mental, principalmente no que se 

refere à sua reinserção ou ressocialização, ambas inviáveis em um sistema 

hospitalocêntrico. 
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A Metodologia da Loucura 

 

Para fundamentar a afirmação colocada acima, escolheu-se, primeiramente, 

desenvolver o que vem a ser a política de saúde mental; pois entende-se 

que através desta explicação será mais fácil a coordenação das idéias que 

serão apresentadas.  

 

O movimento da luta antimanicomial4 e da própria reforma psiquiátrica, 

esta última, surgida na Itália, com Franco Basaglia, contribuiu para construir 

os eixos norteadores da política de saúde mental, na qual a ressocialização5 

do paciente psiquiátrico exerce um papel importante e torna-se um dos 

objetivos da equipe, dos familiares e usuários da saúde mental, além de ser 

um projeto hercúleo, visto que tem como sujeito (se é que pode manchar o 

sentido denotativo do termo ao utilizá-lo para nomear o portador de 

transtorno psíquico infrator) deste “direito” o inimputável. 

 

Compreende-se que não há possibilidade de ressocialização, quando se 

aplica a medida de segurança em regime de internação dentro de um 

hospital de custódia, porque neste não existe um projeto de 

acompanhamento terapêutico com a finalidade de inserir, gradativamente, 

o louco ao convívio social depois de determinado período ou anos de 

confinamento, quase sempre a regra geral é a cronificação. 

 

A título de exemplo, no Estado de Minas Gerais está um dos maiores 

espinhos da política de saúde mental, o Hospital Psiquiátrico e Judiciário 

Jorge Vaz6, assim como são os hospitais de custódia em outras regiões 

brasileiras.  
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No tocante a Minas, a concretização de algumas ações de saúde ficam 

comprometidas por esbarrarem no que tange ao aspecto do financiamento 

das referidas ações, pois nem o gestor do referido plano e nem o 

responsável pela gerência dos serviços de saúde das unidades prisionais 

possuem verbas, pessoal ou mesmo vontade política para executar possíveis 

propostas de saúde destinadas a ressocialização dos pacientes em medida 

de segurança7.   

 

Portanto, após muitos anos sofridos com as suas próprias histórias de vida, 

os loucos infratores em cumprimento de medida de segurança que, em sua 

maioria são carentes no aspecto material e afetivo, além de sofrerem com 

as condições de tratamento proposta a eles terão que esperar até a morte 

no nosocômio onde estão inseridos ou aguardar pela mudança da história 

da saúde mental brasileira, que, por mais que tenha avançado em suas 

demandas, está a esperar importantes reformas, ainda agarradas em algum 

tempo sombrio da história. 

 

Por outro lado, a saída do paciente judiciário, o qual é duplamente 

marginalizado (louco e criminoso), do hospital de custódia, não garante o 

sucesso da desinstitucionalização; pois os dispositivos de cuidado destinados 

aos portadores de transtorno mental que substituem os hospitais 

psiquiátricos são de difícil acesso para aquela parte dos usuários do serviço 

de saúde mental. 

Nem mesmo o auxílio-reabilitação psicossocial “De Volta Para Casa”, 

destinados aos pacientes egressos do hospital psiquiátrico, cujo período de 
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internação seja superior a dois anos, entre 2.000 à 2.003, não garante a 

ressocialização do paciente. 

  

O Estado Alienado 

 

Entende-se que o Estado é o maior responsável pela política de saúde 

mental e a promoção de ações de saúde voltadas para os portadores de 

transtornos psíquicos. Portanto é dever desse ente público, via Secretaria de 

Saúde ou de Defesa Social, garantir a assistência adequada e específica aos 

pacientes psiquiátricos internados em manicômios judiciais (pacientes estes 

que correm um risco em potencial de ficarem institucionalmente 

cronificados, em razão de terem rompido o vínculo familiar) como observa 

o art. 5º, da lei 10.708, de 31 de julho de 2003: 

 

“O paciente há longo tempo 

hospitalizado ou para o qual se caracterize 

situação de grave dependência institucional, 

decorrente de seu quadro clínico ou de 

ausência de suporte social, será objeto de 

política específica de alta planejada e 

reabilitação psicossocial assistida, sob 

responsabilidade da autoridade sanitária 

competente e supervisão de instância a ser 

definida pelo Poder Executivo, assegurada a 

continuidade do tratamento, quando 

necessário.”. 
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Ora, esta obrigação do poder público, de acordo com o pacto federativo, 

está bem explícita no parágrafo 3º da lei nº 11.802, de 18 de janeiro de 

1995, embora não consiga sair do texto frio da lei:  

 

“Os poderes públicos estadual e municipais, em seus níveis de atribuição, 

estabelecerão a planificação necessária para a instalação e o 

funcionamento de recursos alternativos aos hospitais psiquiátricos, os 

quais garantam a manutenção de pessoa portadora de sofrimento 

mental no tratamento e sua inserção na família, no trabalho e na 

comunidade, ...”. 

 

O que impede a cronificação e a morte na instituição em que está 

internado o paciente psiquiátrico em medida de segurança é a cessação da 

sua periculosidade, que será atestada pelo profissional competente – 

médico psiquiatra, com o intuito de informar ao juízo se a sua condição 

mental ainda pode causar algum perigo social ou se, de alguma forma, 

existe possibilidade da sociedade ser lesada.  

Somente cessa a periculosidade, para os fins legais, segundo os experts da 

psiquiatria, quando não há mais indicação para a internação, segundo este 

mesmo saber. 

 

Logo, o paciente em regime de internação só poderá ser beneficiado com a 

efetivação dos seus direitos e, por conseguinte, a ressocialização, porque o 

legislador brasileiro também aderiu a tratados internacionais, tais como o 

Pacto de São José da Costa Rica, Documento da Fundação da Federação 

Mundial de Saúde Mental e tantos outros, norteadores das questões 
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fundamentais que deverão ser objeto de absoluta prioridade, no tocante à 

dignidade inerente a qualquer ser humano, quando e se puder estar fora 

do hospital de custódia e tratamento psiquiátrico, eufemismo utilizado pela 

reforma penal de 1984 para denominar o velho manicômio judiciário. 

 

Todavia, parece que a dificuldade maior para a resolução de alguns dos 

problemas que impedem a ressocialização do paciente em medida de 

segurança está no financiamento. O art. 4º da Portaria Interministerial nº 

628, de 02 de abril de 2002, explica que, “O financiamento das ações de 

saúde, no âmbito do Sistema Penitenciário, deverá ser compartilhado entre 

os órgãos gestores da saúde e da justiça e respectivas esferas 

administrativas (federal e estadual).”. 

 

A Luz Escura 

 

O princípio constitucional da dignidade da pessoa humana surgiu nas 

constituições européias e latinas, com a consagração de uma nova doutrina 

constitucional, fruto do processo de internacionalização dos direitos 

humanos que teve em seu bojo a preocupação de proteger a dignidade do 

indivíduo e os direitos fundamentais que foram desrespeitados de maneira 

tão perversa na época da Segunda Guerra Mundial. 

 

Portanto, a pessoa humana tornou-se o núcleo de toda ordem jurídica no 

ocidente que, anteriormente, era centrado na organização do Estado. 

 

A defesa dos direitos fundamentais passou a ser um valor que as sociedades 

queriam preservar e se traduziu em um novo paradigma de interpretação 
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constitucional, cuja hermenêutica é mais efetiva na proteção dos valores 

escolhidos e, quando transformados em princípios, ficam mais definidos e 

abalizados. 

 

A consolidação do princípio da dignidade humana tornou-se o eixo 

interpretativo de toda ordem constitucional, visto que o homem passou a 

ser o fim de toda a ordem jurídica. 

 

Estas proposições estão em concordância com o pensamento de Jussara 

Maria Moreno que foram analisadas e expostas na sua tese de doutorado: 

 

“A dignidade humana compreende duas 

concepções elementares, a de pessoa 

humana e a de que, em relação a esta, foi 

feita uma escolha moral. O delineamento de 

ambas as concepções pode ser identificado 

na filosofia de Kant, para quem o homem é 

sempre o fim e não, o meio para se alcançar 

qualquer outro fim que seja. O homem é 

pois, um valor absoluto, porque a razão 

humana o impõe como um fim em si mesmo. 

Desse modo, como valor absoluto que é, não 

comporta outra alternativa senão a 

preservação da sua própria humanidade. Daí 

que a escolha moral que comporta é 

inafastável, irreprimível.”8.   
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O princípio da dignidade humana foi introduzido na norma constitucional 

brasileira em 1988, através dos artigos. 1º, III, 170, caput e 226, § 7º, e 

determinou para os cidadãos brasileiros uma existência digna, inclusive nos 

aspectos material, espiritual, político, social, cultural, com ênfase especial à 

alimentação, moradia, saúde, educação e a liberdade, compreendida esta 

no sentido da autonomia do sujeito, que, por sua vez, encontra amparo em 

outros princípios constitucionais, tais como o da igualdade, do devido 

processo legal e dos direitos humanos, não passíveis de alienação ou 

renúncia, sob pena do sujeito do direito tornar-se coisificado, anulado na 

sua capacidade de decisão sobre as questões da sua própria vida, sofrendo 

arbitrariedades e injustiças.      

 

Sendo a dignidade inerente a cada ser humano, o Estado tem a 

obrigatoriedade de estimular e garanti-la nas três esferas do poder - 

Legislativo, Executivo e Judiciário, já que a existência do Estado só tem 

sentido em razão da pessoa humana.  

  

Logo, a dignidade humana não é tão somente o núcleo constitucional que 

vai irradiar para toda a norma, quando os direitos fundamentais são o 

centro da interpretação jurídica, mas sobretudo a força imperativa na 

concretização da própria norma, ou seja, o motor da busca desenfreada 

para a sua efetivação.    

 

O Estado Enlouquecido 

 

A saúde, em particular a mental, deve ser entendida como uma prestação 

básica do Estado e reconhecida como parte de um mínimo social para a 
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sobrevivência humana, constituindo mesmo um direito social, por ser 

condição necessária para a vida, direito maior resguardado pela 

Constituição Brasileira, que apresenta a dignidade da pessoa humana como 

um dos seus fundamentos maiores, norteador de toda norma jurídica.  

 

O direito à saúde e a obrigação do Estado de promovê-la, através de todas 

as condições necessárias está expresso na norma infraconstitucional, 8.080, 

de 19 de setembro de 1990 – Lei Orgânica da Saúde, no seu segundo artigo: 

“A saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado 

prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício.”. 

 

Como a medida de segurança - instituto jurídico relacionado à saúde 

mental do indivíduo, é um dos objetos deste trabalho, se faz necessário 

correlacionar o artigo supracitado com o parágrafo único do art. 3ª da 

referida Lei: “Dizem respeito também à saúde às ações que, por força do 

disposto no artigo anterior, se destinam a garantir às pessoas e à 

coletividade condições de bem-estar físico, mental e social.”9. 

 

Portanto, se o bem-estar mental é um direito fundamental garantido pela 

constituição e que obriga o Estado a promover e recuperá-la, como o 

inimputável em medida de segurança de internação em um manicômio 

judiciário, ou hospital de custódia e tratamento psiquiátrico como diz o 

nome legal, onde não há um projeto terapêutico adequado para trabalhar 

a sua ressocialização, vai garantir o seu direito ao tratamento adequado e o 

restabelecimento de sua saúde ao ficar afastado do mundo que cerca a 

instituição? 
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A Lei nº 10.216 de 06 de abril de 2001 determina que a internação 

psiquiátrica, independente do tipo que a motivou, tem que acontecer em 

estabelecimentos estruturados adequadamente para assegurar a assistência 

integral ao paciente.  

 

Ora, não há falar em bem-estar mental, sem relacioná-lo ao bem-estar 

social, garantia também prevista no parágrafo único do art. 3º da Lei 

Orgânica da Saúde.  

 

A Organização Mundial da Saúde – OMS preconiza o bem-estar mental e 

social como fatores determinantes e condicionantes ao direito à saúde, 

como foi exposto por Lenir Santos, no Comentário a Lei Orgânica de Saúde:  

 

“... o direito à saúde em seu aspecto mais 

abrangente que encontra definição um tanto 

utópica, mas aceita por muitos especialistas 

da saúde “como um estado de completo 

bem-estar físico mental e social e não apenas 

a simples ausência de doenças e outros 

danos.” ”.10 

 

Desta forma, entende-se que os pacientes em medida de segurança de 

internação não podem ficar a esperar o poder público para usufruírem dos 

serviços necessários à promoção da saúde, cuja execução está mais que 

faltosa, simplesmente por esbarrar na burocracia da resposta inexistente 

sobre quem é o gestor responsável financeiramente para cumpri-las; assim 

ensina Lenir Santos:  
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“A assistência à saúde não pode ficar à 

mercê de programas governamentais que 

podem não acontecer, esvaziando o artigo 

196 da Constituição de seu conteúdo, que é a 

eficácia e a eficiência do Estado no pronto 

atendimento às necessidades do cidadão. 

Nesse ponto, não há o que objetar. A saúde 

representa, a partir do texto constitucional 

de 1988, prerrogativa indisponível 

assegurada ao cidadão indistintamente.”.11 

 

Ressalta-se que as ações de saúde dentro do sistema prisional se fossem 

executadas em harmonia com a política de saúde, inclusive no campo da 

saúde mental, poderiam contribuir para a possível efetivação da cidadania 

do louco infrator, visto que quando este se torna objeto, via encerramento, 

perde a sua condição de sujeito e cidadão.  

 

A Violência do Normal e o Socorro 

 

Depois que foram realizadas todas as considerações necessárias para dar 

seqüência ao desenvolvimento deste trabalho é cabível a afirmativa: A 

aplicação da medida de segurança, destinada aos portadores de 

transtorno mental que cometeram algum crime estrangula o 

princípio da dignidade da pessoa humana!  
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“Todos os cidadãos devem ser considerados imputáveis, para fins de 

julgamento penal, com todas as garantias a ele atinentes.”12, esta a 

proposta que também defendemos como adequada. 

 

Entende-se que desta forma o louco teria resguardado o seu direito 

constitucional de igualdade, como expressa o caput do art. 5º: 

 

“Todos são iguais perante a lei, sem distinção 

de qualquer natureza, garantindo-se aos 

brasileiros e aos estrangeiros residentes no 

País a inviolabilidade do direito à vida, à 

liberdade, à igualdade, à segurança e a 

propriedade.”13. 

 

Desta maneira, o louco sendo imputável não seria afastado do direito 

garantido pela “b”, inciso XLVII, do já mencionado art. 5º: do texto 

constitucional, que proíbe pena de caráter perpétuo, pois a medida de 

segurança, além de não ter a garantia do prazo máximo de cumprimento, 

torna-se, em muitos casos, clausura eterna.  

Ora o louco criminoso em medida de segurança para sair da instituição em 

que está internado, deve se submeter ao exame de cessação de 

periculosidade, que não tem prazo mínimo para a sua realização e que 

pode acarretar a confinação do louco (no hospital de custódia) por um 

prazo muito maior do que aqueles aplicados aos sujeitos submetidos à 

pena14, cuja conseqüência, é terrível: 
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“Inúmeros são os casos de portadores de 

sofrimento mental em contato com o direito 

penal que aguardam anos o laudo de 

cessação de periculosidade. E o mais 

perverso: outros, incontáveis, mesmo com o 

laudo positivo para a cessação de 

periculosidade, aguardam pelo resto de suas 

vidas o único alvará de soltura possível: a 

morte.”15.    

 

No tocante ao tratamento da doença mental, este deve acontecer 

independente do lugar que se encontra o sujeito, pois o Estado tem a 

obrigação de prover a saúde aos seus cidadãos, o que não é feito em razão 

da falta de execução de muitas ações de saúde, da dificuldade do acesso de 

muitos brasileiros aos próprios serviços de saúde e da omissão do Estado na 

fiscalização destes. Assim seria possível a aplicação do principio 

constitucional da dignidade humana aos portadores de transtorno mental 

que cometem algum crime.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O princípio da dignidade humana é o eixo informador de toda norma 

constitucional e, por conseguinte, deve ser observado na aplicação de todo 

o ordenamento jurídico. 

 

O instituto da medida de segurança é retrógrado, perverso e estranho. Os 

sujeitos que nela estão inseridos não tem possibilidade de ver respeitado o 
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bem-estar do ser humano. O poder Judiciário – aqui exposto em sentido 

amplo, inclusive ao aplicador da norma, os serviços e os aparelhos 

institucionais que lhe dão suporte, pouco contribui no sentido de barrar 

essa verdadeira ilegalidade.16 

Já foi ultrapassado o tempo que a mudança na legislação penal deveria ter 

ocorrido, abolindo-se as medidas de segurança.  

 

Até quando vamos suportar a omissão dos legisladores em relação à 

violência proposta e efetiva contra os loucos criminosos? 

 

Agressão muito maior oriunda do próprio Estado que castra do sujeito o 

direito de gozar das suas garantias constitucionais, em particular a saúde 

mental. 

 

A aplicação da medida de segurança na modalidade de internação em nada 

respeita o princípio da dignidade humana, fazendo do Estado o principal 

transgressor da Lei.  
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mentais egressos de internações; 

 

BRASIL. Portaria Interministerial nº 628, de 02 de abril de 2002. 

Legislação do Sistema Prisional; 

 

BRASIL. Portaria Interministerial nº 1.777, de 09 de setembro de 

2003;  

BRASIL. Portaria Ministerial nº 106, de 11 de fevereiro de 2000. 

Institui os Serviços Residenciais Terapêuticos; 

 

MINAS GERAIS. Decreto nº 43.295, de 29 de abril de 2003. Organização 

da  Secretaria de Estado de Defesa Social; 

 

MINAS GERAIS. Lei nº 11.802, de 18 de janeiro de 1995. Dispõe sobre a 

promoção de saúde e da reintegração social do portador de sofrimento 

mental; 
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